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...حسینی البقاء
س��نت عزاداری برای امام حسین)علیه السالم( در نگاه اندیشمندان و فرهیختگان بیش از آنکه رفتاری 

مبتنی بر احساسات شخصی و یا تقلید باشد، نشانه یک حرکت عالمانه، آگاهانه و سازنده است.
بعثت خاتم االنبیاء محمد مصطفی)صلی الّل�ه علیه و آله( نقطه اوج کمال انسانی، به خصوص از جایگاه 
تعقلی و علمی، است؛ اما با قطعیت می توان گفت تنها جریانی که این حرکت را در اوج نگاه داشته و دائمًا 
بر استمرار حیات آن افزوده است، قیام عاشورا است. هرچند که تمامی معصومین)علیهم  السالم( در این 
جریان نقش منحصربه فرد خود را داشته اند؛ اما بیانات پیامبر اکرم و خود معصومین حاکی از این نکته است 
که موضوع قیام عاشورا قلب مجروح شده عالم اسالم را حیاتی دوباره بخشید و زمینه ساز بقیه حرکت های 

دینی و نیز بسیاری از جریانات تاریخی گردید.
در این میان آنچه که بیش از هر چیزی باعث زنده نگاه داش��ته ش��دن یاد و خاطره مصیبت کربال بوده و 

هست، سنت ماندگار عزاداری و گریه بر مصیبت عاشوراست.
گرچه این سنت با روش های کنونی از قبیل سینه زنی، زنجیرزنی، طبل و سنج به دلیل شرایط سیاسی 
در روش عزاداری معصومین)علیهم السالم( مرسوم نبوده است، اما حقیقت آن است که در لسان روایات 
بر ایجاد ش��ور برای بکاء و گریاندن بر مصائب س��ید و ساالر شهیدان بسیار تأکید شده است؛ برای نمونه 
می توان به دعای مأثور ندبه که در فرازهایی از آن توصیه به گریه با فریاد و شیون شده است و روایتی از 
امام صادق)علیه السالم( که می فرمایند: »ُکلُّ الَْجَزِع َوالُْبکاِء َمْکُروٌه ِسَوی الَْجَزِع َوالُْبکاِء َعَلی الُْحَسیِن : هر 

نالیدن و گریه ای مکروه است، مگر ناله و گریه بر حسین «، اشاره کرد.1
ْعُیَن الَِّتی َجَرْت ُدُموُعها َرْحَمًة لَنا  ... َواْرَحْم ِتْلَک ااْلَ وهم چنین در روایتی دیگر از آن حضرت آمده »أَللَُّهمَّ

ْرَخَة الَِّتی کاَنْت لَنا«. َواْرَحْم ِتْلَک الُْقُلوَب الَِّتی َجَزَعْت َواْحَتَرَقْت لَنا َواْرَحْم الصَّ
امام صادق )علیه السالم( بر سّجاده خود نشسته بود و بر زائران و سوگواران اهل بیت)علیه السالم(، چنین 
دعا می کرد و می فرمود: »خدایا... آن دیدگان را که اشک هایش در راه ترحم و عاطفه بر ما جاری شده و 
دل هایی را که به خاطر ما ناالن گشته و سوخته، و آن فریادها و ناله هایی را که در راه ما بوده است، مورد 

رحمت قرار بده«. 2
بنابراین می توان اذعان داشت هرآنچه که در شور عزای حسینی تأثیرگذار باشد، مورد عنایت خداوند متعال 

و اهل بیت)علیهم السالم( خواهد بود.
با آنکه هرگز در روایات مکان خاصی برای اقامه عزا بیان نش��ده است، اما در طول تاریخ همواره مسجد 
محوری ترین مکان برای تعظیم شعائر الهی به خصوص عزاداری سیدالشهدا)علیه السالم( بوده و هست.
این مسئله باعث شد که مسجد فرهنگ ساز عزاداری نیز بوده باشد، درکنار این مسئله که خود این مکان 
نیز متأثر از فرهنگ پرشور حسینی دارای مکانتی دو چندان گردیده است. به عالوه آن که این مسئله زبان 

طعن مخالفان تشیع را در طول تاریخ درباره بی توجهی به مسجد از بین برده است. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی و آزادی مذهبی مردم ایران، عزاداری نیز پرشورتر از همیشه جلوه گر شد؛ 
اما در طی سالیان اخیر این جایگاه به موازات فرهنگ مسجدی دارای شاخصه های فرهنگی منحصربه فرد 
خود شد که متأسفانه در برخی موارد با روح دین و حرکت بلند عاشواریی همخوانی نداشته و گاهی باعث 

وهن آن حرکت عظیم نیز گردیده است.
از این رو باید ائمه محترم مساجد به عنوان پرچم داران عزای حسینی با نگاهی تیزبینانه و روشی هوشمندانه 
در تقویت هیئت های مس��جدی و یا ارتباط با هیئت های غیرمس��جدی و پذیرش آنها در فضای مسجد 
بکوشند تا نسل جوان را از افتادن در ورطه های غیردینی و آسیب های انحرافی در امان نگاه دارند؛ چرا که 

مسجد پایگاه منحصربه فرد فرهنگی دین الهی است.

پی نوشت:
بحاراالنوار، ج ۴۵، ص 313.

بحاراالنوار، ج 98، ص 8.



فصل اول 
منبر

حاصل خیزترین فصل تبلیغ فرا رسیده است؛ بهار وعظ و خطابه و منبر. ماییم و دل های آماده 
ای که با شور حسینی زیر و رو شده و آماده پذیرش بذرهای معرفت است. یک کشاورز کارکشته 
در یک زمین مهّیا بذرهایی می پاشد که خالص و رسیده باشد تا بتواند جوانه بزند، دارای قدرت 
رویش باش��د، پوک یا ضعیف هم نباش��د. یک مبلغ موفق هم دغدغه اش این اس��ت که چه 
نکته هایی را چگونه باز گوید تا در جان مستمعان رسوخ کند. شکی نیست که آیات و روایات، 
ناب ترین و س��الم ترین خوراک ها برای روح تش��نه و جویای انس��ان ها فراهم آورده است. اما 
انتخاب و پرورش صحیح این معارف و ش��یوه ارائه آن از شاخصه های اصلی یک تبلیغ بالنده 

دینی است.
در این شماره موضوعاتی برای سخنرانی پیشنهاد شده که برای عموم پا منبری ها از اقشار 
گوناگون جامعه قابل بهره برداری است. همچنین از متخصصان فن خطابه و رثاء، فنون 
روضه خوانی و مدیحه سرایی را جویا شده ایم. سراغی از روضه خوان صاحب نفس تهران، 
مرحوم حاج آقا رضا س��راج گرفته ایم و رموز موفقیت ایش��ان را از بازماندگان و همنشینان 

ایشان باز پرسیده ایم.
آداب ارت��زاق از س��فره ارباب را در کالم بزرگان و علما ارائه و ب��ه پاره ای از نصایح آنان درباره پاکت 

گرفتن اشاره کرده ایم.
سخن پایانی و تکراری اینکه؛ »مسجد« از آِن شماست و آماده بهره گیری از انتقادات مشفقانه شما 

عزیزان است.

ت 
ج

ح
با 

ه 
حب

صا
م

د 
سی

م 
ال

س
اال

من
مؤ

ن 
سی

ح

ک 
ری

ح
ت ت

ار
مه

در 
س 

سا
ح

ا
ی

وان
خ

ه 
ثی

مر

ن 
خو

ش 
ار

ب
تل

قا
 م

در

ش 
فی

ه 
ون

نم
ه

ض
رو



بیان نکات 
اخالقی منطبق 
با نیاز روز 
باشد

در مصاحبه 
باحجت االسالم 
سید حسین مؤمن

ت
هار

م

 اشاره
سخنرانی در دهه اول محرم حال و هوای خاص 
خ��ودش را دارد. ه��م فی��ض عام تر اس��ت هم 
شوق حضور در پای منبر بیشتر. محرم فرصتی 
مغتنم اس��ت تا عالوه بر طرح مطالب کاربردی، 
مستمع دهه محرمی را تبدیل به مستمع دائمی 
منبر کنی��م. در این میان بهره مندی از تجربیات 
س��خنرانان موفق ایده های خوبی در اختیار ائمه 
جماعات و سخنرانان می گذارد. حجت االسالم 
سید حسن مؤمن یکی از خطیبان توانا و با تجربه 
ای اس��ت که س��ابقه وعظ و خطابه در مساجد و 
مجالس مذهبی ته��ران را دارد. مصاحبه کوتاه 
پیش روی بخش��ی از تجربیات ایشان در زمینه 

سخنرانی در دهه محرم در مساجد است.

ب�ا توج�ه به اینکه فی�ض ماه محرم عام اس�ت 
و از همه اقش�ار و طیف های مختل�ف اجتماع در 
مجالس عزای امام حسین حاضر می شوند، 
سخنرانی در این ایام چه ویژگی هایی باید داشته 
باشد؟ چه نکاتی باید در سخنرانی رعایت شود 
تا عامه مردم از یک سخنرانی مذهبی بهره مند 

شوند؟
محرم از پتانسیل های بسیار مهم ماست که باید با 
توجه با آن برخورد کنیم. ما یک گله جدی از دفتر 
مقام معظم رهبری داریم و آن این است که چرا 
سخنرانانی  که مستمع دارند قبل از مناسبت هایی 
مثل مح��رم و ماه رمضان با مقام معظم رهبری 
دیدار ندارند ت��ا دغدغه های حضرت آقا را بدانند 
و در همان دغدغه ورود پیدا کنند. ایشان تمدن 
اس��الم را در مقابل تمدن غ��رب رصد می کند و 
پرچمدار تمدن اسالمی است. ولی فقیه است و ما 
همه به عنوان سربازان نظام اسالمی  می خواهیم 

در سنگر مساجد مؤثر باش��یم که هم مردم را به 
دین سوق بدهیم، هم به نظام. من سبک زندگی 
را از کالم ایش��ان شنیدم. س��بک زندگی شقوق 
مختلف��ی دارد و هرچه تأمل کردم دیدم س��بک 
زندگی را خرد و جزئی و فردی می کنند؛ در حالی 
که طلب مقام معظم رهبری فوق این هاس��ت. 
ایش��ان در تکام��ل اجتماع��ی از فرهیختگان و 
نخبه ه��ا تقاضا کردند و نس��بت ب��ه تمدن غرب 
س��بک زندگی ارائه کنند. اولین خواسته مان این 

است که این امر محقق بشود. 
آنچه در س��طوح مختلف در تم��ام جوامع کاربرد 
 دارد طرح نکات اخالقی از س��یره معصومین
است؛ سبک زندگی حسینی. من در ایام فاطمیه 
س��بک زندگی فاطمی داش��تم که خیل��ی مورد 
 اس��تقبال قرار گرفت. دعاهای حضرت زهرا
محور بحث بود و من نکاتی را از آن اس��تخراج و 
بیان می کردم. بیان نکات اخالقی در سیره سید 
الش��هدا باید منطبق با نیاز روز باشد؛ باید نیاز 
سنجی ش��ود. در کالن شهر تهران نیازها خیلی 
تفاوت می کند. مثاًل من سال گذشته یک جلسه 
در شرق تهران داشتم و یک جلسه هم در غرب 
تهران؛ بحث هایم در ش��رق و غرب از هم دیگر 

تفاوت داشت. 

مخاطبانی در مجالس محرم به ویژه در دهه اول 
حضور دارند که مستمع دائم منبر نیستند و فقط 
در همین ایام در مجالس حاضر می ش�وند. یک 
سخنران و مبلغ موفق باید چگونه سخن بگوید 
و چگونه رفتار کند تا بتواند از این فرصت استفاده 
کند تا این افراد را در طول سال پای منبر بیاورد؟

وقتی من تأثیرگذاری داش��ته باشم تردید نکنید 
ف��رد را در آن محفل ثابت می کنم. اگر مس��تمع 

گمش��ده اش را در بی��ان من پیدا کن��د، پای منبر 
م��ن می نش��یند. منته��ا اگ��ر گمش��ده اش را در 
کالم م��ن پیدا نکند ثابت نمی مان��د. نیاز این کار 
نیازسنجی اس��ت. اگر من نیاز مخاطب را بدانم 
طبیعتاً  می توانم مؤثر باشم و این تأثیر ادامه دارد. 
برای نمونه جوانی دو جلسه در چیذر پای منبر ما 
آم��د و االن هفته ای یک بار با هم ارتباط داریم؛ 
چ��ون من حرف��ی زدم که نقطه مفق��وده این آقا 
بود. مجالسی در تهران خیلی پر جمعیت است، 
شلوغی هم اختصاصی به دهه اول محرم ندارد 
و در طول س��ال شلوغ است؛ چون آن مستمعی 
که می آید آن نقطه مفقوده را پیدا می کند. برای 
مثال در سریال های تلویزیونی ماه رمضان همه 
منتظرند برای قسمت فردا و سی روز رمضان را 
پای سریال می نشینند. به این دلیل است که در 
سریال ارتباط دوطرفه صورت می  گیرد. سریال 
اراده کن��د مس��تمعش را می گریان��د و اراده کن��د 

می خنداند؛ این یعنی قدرت. 
س��خنران باید از ابزار روان شناسی استفاده کند و 
مخاطبش را بشناسد. در دروس حوزه و در معانی 
بی��ان و بدیع داری��م که باید براس��اس مقتضای 
حال مخاطب حرف بزنیم. گمش��ده نسل جوان 
بی��ان نکات ناب اخالقی اس��ت و باید این نکات 
ناب اخالقی فق��ط از آیات و روایات اس��تنباط و 

استخراج شود. 

امروزه بیش�تر هیئت ها خارج از مس�جد برگزار 
می ش�وند. برگ�زاری این مراس�م در خ�ارج از 
مس�جد آیا درس�ت اس�ت؟ اگر این مراس�م در 

مسجد باشد به هدف نزدیک تر نیست؟ 
در مصاحب��ه ای قبل از ماه رمض��ان از من درباره 
کم ش��دن مس��تمع در مس��جد ب��ه دلیل پخش 

به کوشش حسین فروغی
طلبه سطح سه حوزه علمیه
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آنچه در س�طوح مختلف در تم�ام جوامع کاربرد 
دارد طرح نکات اخالقی از سیره معصومین و 
سبک زندگی حسینی است. بیان نکات اخالقی 
در س�یره سید الشهدا باید منطبق با نیاز روز 

باشد.

ت
هار

م

س��ریال ها پرس��یدند. من جواب دادم چرا از این 
زوایه نگاه می کنید؟ صدا و س��یما چه کند؟ آیا ما 
باید به صدا و س��یما ساعت بدهیم؟ یا مساجد را 
از جهت رویه متحد کنیم؟ یک مس��جد دم اذان 
نماز می خوانند یک مس��جد یک س��اعت بعد از 
افطار. ما اش��کاالتی داریم نس��بت به محتوای 
دینی س��ریال های ماه رمضان؛ ولی این اشکال 
اواًل نسبت به ماست. ما در شورای سیاستگذاری 
باید یک اتحاد رویه ای درست کنیم، بعد به صدا 
و سیما سیاست بدهیم که سریال هایتان را در این 

موقع پخش کنید. 
درب��اره اینکه چرا بچه هیئتی های ما از مس��اجد 
فاصله گرفته اند باید بگویم که چرا فکر نمی کنیم 
که ممکن اس��ت مش��کلی در مساجد باشد؟ من 
در ته��ران هیئتی س��راغ دارم ب��ا جمعیت حدود 
س��ه هزار نفر که به سبب یک اختالف با هیئت 
امنا از مسجد بیرون انداخته شده اند. این ها آواره 
ش��دند و رفتند مس��جد دیگری. پنج روز از دهه 
اول گذشته آمدند گفتند حاج آقا امام جماعت در 
مسجد را بسته ما را راه نمی دهد و گفته اند که مثاًل 
جلسه باید ساعت یازده تمام می شد ولی یازده و 
نیم تمام ش��د. آیا روش برخورد این است؟ امام 
جماعت مس��جدی که یک وع��ده در طول روز 
به مس��جد می آید چقدر جوان های آن منطقه را 
می شناسد؟ صبح ها که مساجد نوعًا تعطیل است 
و ظهره��ا هم که آقایان در اداره نماز می خوانند؛ 

می ماند یک نماز مغرب و عشا. 
م��ن به مس��جدی در بلوار اب��وذر رفتم ک��ه امام 
جماعتش س��ید بزرگواری است و در ماه رمضان 
اعتکاف برگ��زار می کند. همه نوج��وان و جوان 
بودند. ایش��ان برای جوان ها و نوجوان ها جلسه 
دارد. حضور جدی ام��ام جماعت را میان این ها 

دیدم. 
چرا هیئت مان نباید توی مس��اجد برگزار ش��ود؟ 
می گفتند که این فاصله گرفتن ها را  آسیب از ناحیه 
هیئت می دانند. من نمی گویم هیئت ها آس��یب 
ندارند، ولی من در همین هیئت ها نکاتی را گفتم 
مراعات کنند که قبول کردند. وقتی من به عنوان 
امام جماعت مسجد برای هیئتی ها احترام قائل 
بشوم و از اول جلس��ه حضور جدی داشته باشم 
و در چارچوب ادب و نزاکت نکاتی را به آنها تذکر 
بدهم، حتمًا می پذیرند. البته عرض می کنم که 
مش��کل از دو طرف اس��ت. بعضی وقت ها هم 
هیئت ها در مساجد درست عمل نکردند و شأن 
مس��جد را رعای��ت نکردن��د. مثاًل در جلس��ه ای 
عروسی حضرت قاسم گرفته بودند و در مسجد 
ش��روع کردند به کف زدن. وقتی ش��أن مسجد 

رعایت نمی شود، باید برخورد کرد. 

به نظر شما این بازگشت به مسجد ممکن است 
آسیب ها را کم کند؟

بله خیلی. تمام هّم و غم دشمن این بود که جوان 
ما را از منبر، مح��راب و روحانیت فاصله بدهد. 
آیا با گرفتن این جلس��ات در ورزش��گاه ها این بو 
به مشمام نمی رس��د؟ باید آسیب شناسی کنیم. 
شورای سیاستگذاری ائمه جماعات، از سویی و 
هیئت از س��وی دیگر. باید دید که چرا این اتفاق 
می افتد. تقاضای من این است که در این جلسات 
خوش بینانه به هم دیگر نگاه کنیم. ما همه مان 
زیر یک بیرق و یک تشکیالت هستیم؛ همه مان 
دلسوز اس��الم و نظام هستیم؛ چه مسجد و چه 

.حسینیه و چه هیئت
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مهارت تحریک احساس 
در مرثیه خوانی

 صمد نظری 
مدرس مرکز تخصصی تبلیغ

رهب��ر انق��الب در دی��دار ب��ا جمع��ی از مداحان 
فرمودن��د: »یقین��ًا یک��ی از عواملی ک��ه دین را، 
معنویت را، عقیده را و اخالق را در یک جمعیتی 
در طول تاریخ حفظ می کند، عواطف اس��ت، در 
کنار عقل و خرد و اس��تدالل. انبیا و فرستادگان 
الهی ننشس��ته اند با مردم با زبان فلس��فی حرف 
بزنند؛ اگرچه برای فهمیدن کالم آنها و تعمق در 
بیان آنها عقل فلسفی الزم بوده و هست؛ یعنی 
فالسفه بزرگ از سفره گس��ترده عمومی   انبیای 
الهی بیش��ترین بهره را می برند؛ اما این س��فره، 
سفره خاص نیست؛ لذا زبان آن، زبان استدالل 
عقلی و بگو و مگو و ان قلت و قلت نیست؛ این 
زبان، ترکیبی است از اندیشه و عقل و عواطف. 
عاطفه اس��ت که می تواند مس��یر فه��م عقلی و 

حرکت عقلی و جریان عقلی را هموار کند«.1
مرثیه خوانی یا با ص��وت و یا بدون صوت انجام 
می پذی��رد که در هر دو ص��ورت، برای تحریک 
عواطف و احساس��ات مخاطبان، رعایت نکات 

زیر بسیار تأثیرگذار است:  

1 . تنظیم اوج و فرود صدایی 
برای تمرین تنظیم فراز و نشیب صدایی می توان 

از راه های زیر استفاده کرد:  
الف (گفتگو بین دو شخصیت در مرثیه ها: زمانی 
که گفتگوی طرفینی بین دو شخصیت یا بیشتر 
در مرثی��ه ای ص��ورت می گی��رد، ص��دای یک 
شخصیت در فراز، و صدای شخصیِت دیگر در 

فرود اجرا شود. 
مثال:  

ص��دای فراز: وقتی حر بن یزی��د ریاحی نزد امام 

حس��ین آمد عرض ک��رد:  فدایت گ��ردم  ای 
پسر رس��ول خدا من همان هستم که تو را از 
بازگشت منع کردم و... من از آنچه انجام داده ام 

پشیمانم و به سوی خدا توبه می کنم. 
صدای فرود: امام حسین فرمود:  آری خداوند 

توبه تو را می پذیرد. بفرما از اسب فرود آی. 
صدای فراز: حر عرض کرد:  من س��واره باش��م 

بهتر از آن است که پیاده گردم، می خواهم... . 
صدای ف��رود: امام فرم��ود:  خدایت رحمت 

کند، هر چه خواهی انجام بده.2
ب ( محور اصلی مرثیه در فراز و موارد فرعی در 

فرود اجرا شود یا بالعکس. 
مثال:  

ص��دای فراز: در این هنگام ضع��ف بر بدن امام 
حس��ین مسلط ش��د. سپاه دش��من دست از 
جن��گ کش��ید و مدتی گذش��ت و کس��ی جرئت 

نمی کرد آخرین ضربه را بزند. 
صدای فرود: همین جا بگم پس از شهادت امام 
حسین اثر 33 ضربه نیزه و 34 ضربه شمشیر، 

غیر از زخم های تیر بر بدن آن حضرت بود.

ج( س��ؤال هایی که پرس��یده می ش��ود در فراز و 
جواب  ها در فرود اجرا شود. 

مثال:  
صدای فراز: یه سؤال دارم چرا علی اصغر رو با 
تیر سه شعبه زدند؟ چرا با تیر معمولی نزدند؟ مگه 
علی اصغر با اون دس��تای کوچولوش می تونسته 
شمشیر به دست بگیره؟ می خوای بگم چرا با تیر 

سه شعبه زدند یا نه؟ 
صدای فرود: این طور به نظر می رسه، یه مرتبه 

عمر س��عد ببیند بعضی از یاراش با دیدن ش��ش 
ماهه، با دیدن دس��ت و پ��ا زدن علی اصغر دارن 
سست می ش��ن، دارن تحت تأثیر قرار می گیرن 

و... .

2  . گره زدن مرثیه با مخاطب 
تعریف:  گ��ره زدن نقطه مش��ترک بین محتوای 
مرثی��ه و قس��متی از زندگی، اف��کار، تخیالت، 
امیال، آرزو ها، خواسته  ها، احساسات و نیاز های 
مخاطب ی��ا برقراری پیون��د و ارتباط بین مرثیه 
با رفتار ها و احساس��ات و اندیش��ه  ها ی��ا هر نوع 

حادثه ای در زندگی مخاطب. 
 فواید گره: 

1. برقراری ارتباط بین مرثیه خوان و مخاطب؛ 
2. ایجاد تأثیرات رفتاری.

 شرایط گره:  
1. به اندازه باشد؛ 2. جزئی و مصداقی باشد؛ 3. 

قالب گره تنوع داشته باشد. 
 انواع گره:  
1 . آرزویی:   

اول یک خاطره جالب گفته ش��ده و بعد گره زده 
شده است. 

نمون��ه 1: ش��هید مدن��ی می فرمود:  م��ن در دو 
موضوع نسبت به خودم شك کردم:  یکی اینکه 
به من می گویند: »س��ید اس��داللّ«؛ آیا واقعًا من از 
اوالد پیامبر هستم؟ و دیگر اینکه آیا لیاقت آن 

را دارم که در راه خدا شهید بشوم یا نه؟
روزی ب��ه حرم امام حس��ین رفتم و در آنجا با 
ناله و زاری از امام خواس��تم که جواب را بدهند. 
پس از مدتی یك شب امام حسین را در خواب 

ت
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 زمان�ی که گفتگ�وی طرفینی بین دو 
ش�خصیت ی�ا بیش�تر در مرثیه ای 
ی�ک  ص�دای  می گی�رد،  ص�ورت 
ص�دای  و  ف�راز،  در  ش�خصیت 

شخصیِت دیگر در فرود اجرا شود.

دیدم که باالی سرم آمده، دستی به سرم کشیده، 
ای��ن جمله را فرمودند:  »یا بّنی! انت مقتول: ای 
فرزندم! تو کش��ته می ش��وی«. جواب دو سؤال 
من در آن ب��ود. امام فرمودن��د:  بنّی، یعنی من 
سید هستم، و به من بشارت دادند که من شهید 

می شوم.3
حس��ین جان همه آرزوم اینه که یه شب هم 
به خواب من بیای. یه بار هم که شده توی خواب 

چهره نورانی و ملکوتی شما رو ببینم و... .
هم��ه آرزوم اینه بیام تو حرم��ت اونجا حاجتم و 

بگیرم و... .
نمونه2: ای خدا می ش��ه ما هم یه ش��ِب جمعه 
 کربال کنار مضجع شریف اربابمون امام حسین

روضه بخونیم؟
نمونه3: خدایا دلمون می خواد یه بار هم که شده 
پایین پای حضرت علی اکبر عرض ادب کنیم 

و... .
2 . تشویقی:    

نمونه1: دخوشا به حال آنان که با شهادت رفتند. 
خوش��ا به حال آنان که در ای��ن قافله نور، جان و 

سر باختند.4
نمونه2:خ��وش به حال اونایی ک��ه کربال رفتند، 
خ��وش به حال اونایی ک��ه بین الحرمین رو درک 
کردند، خوش به س��عادت کسی که با معرفت به 

امام حسین تو حرمش سالم داده. 
3 . سؤالی:    

نمون��ه 1:آی��ا می ش��ه اس��م م��ا رو ه��م ج��زو 
روضه خوان های امام حسین بنویسند؟

نمونه 2: آقاجون یا اباعبدالّل�ه چی میشه لحظه 
جان دادن جواب سالمای ما رو بدین آقا؟

4 . مناجاتی:  
شرایط مناجات و دعا:  

الف( دعا، درخواس��ت و تقاض��ای یک طرفه از 
خداس��ت، از دعا های مأثوره باش��د ی��ا دعا های 

شخصی. 
ب( گفتگ��وی یک طرف��ه ب��ا خ��دا، معصومان، 
شهدا، طبیعت، حیوانات و... در بین سخنرانی. 
ج( انتقال مفاهیم مهم مورد نظر به مخاطب به 

صورت غیر مستقیم. 
انتق��ادات،  آس��یب ها،  و  د( ط��رح مش��کالت 

دلتنگی ها، شکایت ها و... . 
ه( مناجات نباید کلیشه ای و مصنوعی باشد، بلکه 
روضه خوان حتمًا باید ح��ال مناجات واقعی پیدا 

کرده باشد. 
نمونه 1:  خدایا! اگر ما را از آستان خود برگردانی، 
ب��ه چه کس��ی ملتج��أ ش��ویم! وای  از خجلت و 
رس��وایی ما اگر پرده بر عیوب ما نکشی! وای بر 
ناتوانی ما اگر ش��فقت نفرمایی! خدایا! جز لطف 
تو، پریش��انی ما را برطرف نمی کند و جز انعام و 
احس��ان تو، نیاز و حاجت م��ا را برطرف نمی کند 
و ج��ز امان ت��و، اضط��راب و ترس ما را س��اکن 

نمی نماید. 5
نمون��ه 2: تا ح��اال دلت گرفته؟ ت��ا حاال دلتنگ 
ش��دی که بخواهی با خدا درد دل کنی؟ حاال درد 

دل و مناجات یک شهید عزیز را بشنو:  
 به خدا قسم دلم برای صحن و سرای حسین
تنگ ش��ده اس��ت. به خدا قس��م آرزوی در بغل 

گرفتن آن قبر شش گوشه را دارم... .
خوش به حال اونائی که آرزو  هاشونو جهت دادن 

و هدف گذاری کردن.  

می خواهم بدنم هزار زخم داشته باشد. می خواهم 
لب تشنه شهید شوم. می خواهم مظلومانه شهید 
ش��وم. می خواهم بدنم در آفتاب س��وزان بماند. 
می خواهم غریب تریِن غریبان باشم. می خواهم 
تن��م بی س��ر دفن ش��ود. می خواهم در عش��ق 
حس��ین آن چنان بسوزم که عاش��قان عالم را 
چنین سوختنی حاصل نباش��د. می خواهم تا در 
محضر ساالر شهیدان سرفراز و سربلند باشم و 

به حسین اقتدا کرده باشم.6
5. توصیفی:  

نمونه1: اونایی که دختر کوچولو دارن می دونند. 
تا ح��اال ش��ده وقت��ی می خ��وای جای��ی بری، 
مس��افرتی بری، دختر کوچول��وت جلو راهت رو 
بگیره: بابا نرو، بابا منو با خودت ببر، بابا دلم برات 
تنگ می ش��ه. با اون زبان شیرینش چه می کنه 
با دلت. حاال مجسم کن دختر کوچک اباعبدالّل�ه 

جلو اسب بابا رو گرفته... .
ادامه دارد. 

پی نوشت:  
1. مجله خیمه؛  ش99. 

 .2. سوگنامه آل محمد
3. روزنامه  کیهان؛ 68/6/20. مجله  عروة الوثقی؛ ش82. 

.4. امام خمینی
5. تقریرات فلسفه؛ ج 3، ص610 .
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ش��یطان که نیرومندترین دش��من بیرونی 
انسان است، راه های متفاوتی برای نفوذ و 
تسلط بر انسان، اتخاذ می کند. او برای هر 
شخصی، با استفاده از نقطه ضعفی که در او 
می بیند، روشی مخصوص در پیش گرفته، 
دامی  برایش پهن می کند و در دل وجان او 
نفوذ می کند. به همین دلیل انسان موظف 
اس��ت، با ش��ناخِت راه های نفوذ شیطان، 
آنه��ا را ببندد و با اس��تفاده از عواملی چون 
تقوا، نماز، ارتباط با مس��جد، توس��ل و... 
خ��ود را از دام های ش��یطان برهاند. جالب 
اس��ت بدانید عاملی داریم که هم می تواند 
راه نفوذ و تس��لط ش��یطان بر انسان باشد و 
هم می تواند وسیله ای باشد برای جلوگیری 
از نف��وذ ش��یطان؛ موردی که نقش بس��یار 
تعیین کننده ای در سعادت و یا شقاوت انسان 
دارد؛ عاملی که می تواند باعث نجات انسان 
باش��د و یا باعث هالکت او؛ ه��م می تواند 
انسان را بهش��تی کند هم جهنمی؛ قدرت 

دارد انسان را بنده خدا کند یا بنده شیطان. 
عاملی ک��ه انس��ان در روز قیامت، دس��ت 
حسرت و تأسف به دهان گرفته، از دستش 

ناله بلند می کند:  
 »ی��ا َوْیَلتی  لَْیَتنی  لَْم أَتَِّخ��ْذ ُفالنًا َخلیاًل لََقْد 
ْکِر َبْعَد إِْذ جائنی: ای وای بر  أََضلَّن��ی  َعِن الذِّ
من، کاش فالن شخص گمراه را به دوستی 
انتخاب نکرده بودم. او مرا از یادآوری حق 
گمراه ساخت، بعد از آنکه یاد حق به سراغ 

من آمده بود«.1 
آری این عامل دوطرفه، دوس��ت و رفیق و 
همنشین است. عاملی که تأثیر فراوانی در 
سعادت یا ش��قاوت آدمی دارد. تا جایی که 
پیامبر عزیز اس��الم فرمودن��د:  »الَْمْرُء َعَلی 
ِدیِن َخِلیِلهِ  َو َقِریِنِه: انس��ان برکیش وآیین 

دوست و همنشین خود است«.2
این تأثیرپذیری از نظر منطق اس��الم تا آن 
حد است که در روایات اسالمی از پیامبر خدا 
حضرت سلیمان چنین نقل شده است:  

»الَتحکموا علی رجٍل ِبش��یٍء حتی َتنظروا 
إلی َمن یصاحب َفإنما یعرف الرجل ِبأشکاله 
و أقرانه وینسب إلی أصحابه وأخدانه: درباره 
کس��ی قضاوت نکنید تا به دوستانش نظر 
بیفکنید؛ چراکه انسان به وسیله دوستان، 

یاران و رفقایش شناخته می شود«.3 
 م��ن و ش��ما در زندگی خودمان دوس��تان 
متفاوت��ی را تجربه کرده ایم؛ دوس��تانی که 
تمام تالشش��ان محبت و احترام و خدمت 
ب��وده و همچنین دوس��تانی که از پش��ت، 
خنجر زدند و دردسر و غم و اندوه برای مان 
گذاش��تند. دوس��ت خوب عامل مهمی در 
رس��یدن انس��ان به کمال اس��ت، چنان که 
دوس��ت بد بالی خانمان س��وزی است که 
س��قوط انس��ان از مراتب الهی و انسانی را 
در پی دارد. اهل بیت پیامبر کس��انی را 
که س��زاوار است با آنان رفاقت و همنشینی 
کنیم، برای  ما تصویر کرده اند و نش��انه ها و 

مشخصاتشان را بیان فرموده اند. 

ایجاد انگیزه

حض��رت سیدالش��هدا در تبیی��ن ان��واع 
دوس��تان و آثار دوستی با آنان می فرمایند:  
ْخَواُن أَْرَبَعٌة:  دوس��تان چهار گونه اند:  1.    اْلِ
َف��َأٌخ لَ��َك َو لَُه:  دوس��ت و برادری که س��ود 
و منفعت��ش ه��م نصیب تو می ش��ود و هم 
نصی��ب خ��ودش؛ 2. َو أٌَخ لَ��َك:  دوس��تی 
که فق��ط منفعتش به تو می رس��د؛ 3. َو أٌَخ 
َعَلْیَك:  دوس��تی که فقط زیان و ضررش به 
تو می رس��د. 4. َو أٌَخ اَل لََك َو اَل لَُه:  دوستی 
که س��ود و منفعتش نه نصیب تو می ش��ود 
و ن��ه نصی��ب خودش. َفُس��ِئَل َع��ْن َمْعَنی 
َذلَِك...: کس��ی پرس��ید: آقا میشود بیشتر 
ُخ الَِّذی ُهَو  توضیح دهید؟ امام فرمودند:  اْلَ
ُخ الَِّذی َیْطُل��ُب ِبِإَخاِئِه َبَقاَء  لَ��َك َو لَُه َفُهَو اْلَ
َخاِء َفَهَذا  َخاِء َو اَل َیْطُل��بُ ِبِإَخاِئِه َمْوَت اْلِ اْلِ
لََك َو لُه:  آن دوس��تی که نفعش نصیب تو و 
خودش می گردد، دوستی است که هدفش 
از رفاقت، تداوم برادری است نه ازبین بردن 
آن)دنبال سوء استفاده نیست ونیت پلیدی 
درذهن نداره(. پس این رفاقت و دوس��تی 
به سود هردوی شماست. سپسس امام در 
َخاُء  نَُّه إَِذا َتمَّ اْلِ دلیل این مطلب فرمودند:  »ِلَ
َخاُء ِفی  َطاَبْت َحَیاُتُهَما َجِمیع��ًا َو إَِذا َدَخَل اْلِ
َناُقِص َبَط��َل َجِمیعا:  زیرا هنگامی  َح��اِل التَّ
که برادری کامل ش��د، زندگ��ی برای هر دو 
دلپذیر و دوس��ت داشتنی می شود و اگر این 

دوستی به ناسازگاری بکشد، رابطه دوستی 
یکسره باطل می شود ]و آسیبی به هیچ کدام 

نمی رسد]«.
 اما دومین قس��م از دوستان، دوستی است 
 که فقط نفعش به انس��ان میرس��د. امام
بارزترین نشانه این نوع دوستان را شیفتگی 
و عالق��ه وافر به برقراری رابطه دوس��تی و 
خالی بودن او از طمع ورزی و نداشتن قصد 
و غرض مادی و دنیوی از برقراری دوستی 
ُخ الَِّذی َقْد َخَرَج ِبَنْفِسِه  برشمردند:    »َفُهَو اْلَ
ْغَبِة َفَلْم َیْطَمْع  َمِع إِلَی َحاِل الرَّ َعْن َحاِل الطَّ
َخاِء:  دوس��تی که  ْنَیا إَِذا َرِغَب ِفی اْلِ ِف��ی الدُّ
طم��ع را از ط��رح دوس��تی با ت��و از خودش 
دور کرده و ش��یفته تو گش��ته و چون شیفته 
برادری اس��ت به دنیا طمعی ندارد«. از امام 
می پرس��یم:  فایده این نوع از دوستان برای 
ٌر َعَلْیَك  ما چیست؟ امام فرمودند:  »َفَهَذا ُمَوفِّ
:  چنین دوس��تی همیش��ه برای تو  ِت��هِ ِبُکلِّیَّ

مشکل گشا و سودمند است«. 
س��ومین نوع از دوس��تان، دوستی است که 
فقط ضرر و زیانش نصیب انسان می شود. 
امام فرمودند:  این گونه دوستی چهار نشانه 
َواِئَر:   ویرانگر دارد:  1. الَِّذی َیَتَربَُّص ِبَك الدَّ
همیش��ه منتظر گرفتارشدن توس��ت؛ 2.  َو 
��َراِئر:  با تو یک دل و یک رنگ  ��ی السَّ ُیَغشِّ
نیس��ت و اس��رارت را بین دیگ��ران پخش 

می کن��د؛ 3.  َو َیْکِذُب َعَلْیَك َبْیَن الَْعَش��اِئِر:  
پشت سرت در بین فامیل و دوستانت به تو 
دروغ می بن��دد؛ 4.  َو َیْنُظُر ِفی َوْجِهَك َنَظَر 
الَْحاِس��ِد:  با نگاه حس��ودانه به تو می نگرد. 
امام وقتی این چهار نش��انه را ش��مردند 
با لحنی تند فرمودند:  »َفَعَلْی��ِه لَْعَنُة الَْواِحِد:  
لعنت خداوند عزوجل بر چنین دوستی باد«. 
و چهارمی��ن قس��م از انواع دوس��تان را امام 
ُخ الَِّذی اَل  این گونه توصیف فرمودند: » َو اْلَ
ُه اللَُّ ُحْمقًا َفَأْبَعَدُه  لَ��َك َو اَل لَُه َفُهَو الَِّذی َقْد َمَلَ
ُس��ْحقًا:  دوس��تی که نه س��ودش نصیب تو 
می گردد و نه نصیب خودش، آن کسی است 
که خدا او را پر از حماقت ساخته و او را به کلی 
از رحمت خود دورکرده اس��ت«. حضرت دو 
نش��انه مهم این گونه افراد را »خودپسندی« 
و »حسادت« عنوان کرده، فرمودند:  »َفَتَراُه 
ُیْؤِثُر َنْفَس��ُه َعَلْیَك َو َیْطُلُب ُش��ّحًا َما لََدْیَك: 
پس او را مشاهده کنی که خود را بر تو ترجیح 
می دهد و به آنچه تو داری حسادت کرده، با 

تنگ چشمی دنبال آن است«.4 
بنابراین از نگاه امام حسین دوست خوب، 
هم باید نی��ت و هدفش رفاقت و دوس��تی 
باش��د و هم در عمل عالقه مند و دوس��تدار 
انس��ان باش��د. او باید از طمع و حسادت به 
دور باشد، صادق باشد و راستگو و در غیاب 

دوستش، هوای او را داشته باشد. 

اقناع اندیشه 

موضوع:
انواع دوستی و آثار دوستی با 
آنان از دیدگاه امام حسین

احمد موحدی
 طلبه سطح سه حوزه علمیه
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به قول سعدی: 
دوست آن است که گیرد دست دوست

 در پریشان حالی و درماندگی 
 دوست مشمار آن که در نعمت زند 

الف یاری و برادرخواندگی

به عب��ارت دیگر باید گفت به چش��می 
اعتماد کن که به جای صورت، به سیرت 
ت��و می نگرد... ؛ به دلی دل بس��پار که 
ج��ای خالی برایت داش��ته باش��د... و 
دس��تی را بپذیر ک��ه بازش��دن را بهتر از 

مشت شدن بلد است؛ چراکه رفاقت، به 
معنی حضور در کنار فرد نیست، بلکه به 

معنای حضور در درون اوست. 

تحریک احساس

انتخاب دوست و همنشین خوب، آن قدر 
اهمی��ت دارد ک��ه نقل اس��ت ابوهاش��م 
 جعفری از اصحاب معروف امام رضا
گوید:  روزی ام��ام مرا دید و فرمود:  چرا 
ب��ا عبدالرحم��ن بن یعق��وب رفت و آمد 
و معاش��رت می کن��ی؟ ع��رض ک��ردم:  
عبدالرحم��ن دایی من اس��ت! حضرت 
فرمود:  او درباره خدا، س��خن نادرس��ت 
می گوید. خدا را به صورت جس��م و او را 

دارای نشانه های جسم توصیف می کند! 
در حال��ی ک��ه خداوند متع��ال به وصف 
نیاید. پس یا با او همنشین شو و ما را رها 
ک��ن، یا با ما ب��اش و او را واگذار. عرض 
کردم:  او هرچه می خواهد بگوید بگوید، 
ب��رای من چ��ه زیان��ی دارد وقتی آنچه 
را او می گوی��د، من نگوی��م و عقیده به 
گفتارش نداشته باشم؟ حضرت فرمود:  
آیا نمی ترسی بر او عذابی فرود آید و آن 

عذاب تو را نیز فرا گیرد.5
انتخاب خوب آن قدر مهم است که امام 
رضا فرمود:  هرکس در راه خدا، برادر 
و دوس��تی پی��دا کند، همانا خان��ه ای در 

بهشت به دست آورده است.6
اینجاست که حافظ افسوس می خورد و 

می گوید:  
دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

که کیمیای سعادت رفیق بود و رفیق

پی نوشت ها:  
1. فرقان: 28.

2. شیخ کلینی؛  الکافی؛ ج2، ص375.
3. مکارم ش��یرازی، ناصر؛ تفس��یرنمونه؛ ج15؛ 

ص89.
4. مجلس��ی، محمدباق��ر؛ بحاراالن��وار؛ ج75 ؛ 

ص119.
5. شیخ کلینی؛ الکافی؛ ج2؛ ص374. 

ج71؛  بحاراالن��وار؛  محمدباق��ر؛  مجلس��ی،   .6
ص276.

رفتار سازی
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در این منبر می خواهم مجوز گناه را صادر 
 کنم، البت��ه من نه، بلکه امام حس��ین
اج��ازه آن را ص��ادر کردن��د، اما با ش��رط و 
شروطی. اگر فردی این شروط را انجام داد 

هرگناهی که دلش خواست انجام بدهد. 
 م��ردی محضر مب��ارک امام حس��ین
رس��ید و گفت:  »أََنا َرُجٌل َعاٍص َو اَل أَْصِبُر 

َعِن الَْمْعِصَیِة َفِعْظِنی ِبَمْوِعَظٍة: من مردی 
گناه��کاری هس��تم و در براب��ر گناه صبور 

نیستم. مرا نصیحتی فرما«. 
برخی از مس��ائل جذابّیت ظاه��ری دارد، 
مانند مسائل جنس��ی، رسیدن به قدرت، 
جم��ع آوری مال دنی��ا. نفس های ضعیف 
نمی توانن��د در مقابل آنه��ا مقاومت کنند. 

این تسلیم در مقابل گناه، ناشی از جهل و 
غفلت انسان است؛ ولی چقدر زیباست که 
همانند این مرد به کشتی نجات رو بیاوریم 
و از ن��ور چ��راغ هدایت بهره مند ش��ویم. 
حض��رت به او فرمودن��د:  » اْفَعْل  َخْمَس��َة 
أَْشَیاَء َو أَْذِنْب َما ِشْئَت: پنج کار را انجام بده 

و آنگاه هر چه می خواهی گناه کن«. 

ایجاد انگیزه

مجوز گناه با پنج شرط بر اساس 
 روایتی از امام حسین

حسین هرمز
طلبه سطح سه مرکز تخصصی تبلیغ 
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اقناع اندیشه به روش تنظیم و دسته بندی

پی نوشت:
1. هود: 6. 

2. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ ذیل آیه. 
3. جزائری، نعمت الّل�ه؛ قصص النبیاء؛ ص525.

4. الرحمن: 33. 

5. اسراء: 17. 
6. محمدی ری ش��هری، محمد؛ دانشنامه عقاید 

اسالمی؛ ج5، ص371. 
7. نساء: 78.  

8. اعراف: 34. 

9. شعیری، تاج الدین؛ جامع الخبار ؛ ص130. 
10. تحریم: 6. 

شرط اول
»اَل َتْأُکْل ِرْزَق الّل�ه َو أَْذِنْب َما ِشْئَت: روزی 
خدا را مخور و هر چه می خواهی گناه کن«. 
قرآن کریم می فرمای��د:  »َو ما ِمْن َدابٍَّة ِفی 
ها  اْلَْرِض إاِلَّ َعَلی الّل�ه ِرْزُقها َو َیْعَلُم ُمْسَتَقرَّ
َو ُمْس��َتْوَدَعها ُکلٌّ ف��ی  ِکت��اٍب ُمبیٍن: هیچ 
جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی 
او ب��ر خداس��ت! او ق��رارگاه و محل نقل و 
انتقال��ش را می دان��د. همه اینه��ا در کتاب 
آش��کاری ثبت اس��ت)در لوح محفوظ، در 

کتاب علم خدا( «.1 
طرز روزی رس��اندن خداوند به موجودات 
مختل��ف، راس��تی حیرت انگیز اس��ت؛ از 
جنین��ی که در ش��کم م��ادر ق��رار گرفته تا 
حش��رات گوناگونی ک��ه در اعم��اق تاریك 
زمین و النه های پرپیچ و خم و در البه الی 
درخت��ان و بر ف��راز کوه ه��ا و در قعر دره ها 
زندگ��ی دارن��د، از دی��دگاه او هرگز مخفی 
و پنه��ان نیس��تند. همان گون��ه ک��ه قرآن 
می گوی��د، خداون��د هم جای��گاه و »آدرس 
اصلی« آنها را می داند و هم محل سیار آنها 
را، و در هر جا باش��ند روزی شان را به آنها 

حواله می کند.2
 پاسخ به شبهه

و در پاس��خ این اش��کال که آیا »روزی هر 
ک��س از آغاز تا پایان عمر او تعیین ش��ده و 
خ��واه ناخواه ب��ه او می رس��د« باید بگوییم 
درست است که روزی هر کس مقدرو ثابت 
است، ولی در عین حال مشروط به سعی و 
تالش و کوشش اوست و هرگاه این شرط 
حاصل نش��ود، مشروط نیز از میان خواهد 

رفت. 
تحریك احساس به روش داستانی

حض��رت س��لیمان رهب��ر بزرگ ترین 
حکومت دنیا بود. او سربازان بسیار زیادی 
داش��ت که برای غذا دادن به آنان، ده ها و 
شاید صدها دیگ بزرگ غذا آماده می کرد. 
 ی��ك روز نهنگ��ی به حضرت س��لیمان
گفت:  »ای سلیمان! غذای امروز من را تو 

بده. امروز می خواهم مهمان تو باشم«. 
س��لیمان درخواس��ت نهنگ را پذیرفت و 
دستوار داد که چندین دیگ غذا آماده کنند 
و برای نهنگ، در دریا بریزند. وقتی غذای 
نهن��گ را در دریا ریختند، نهنگ س��رش 
را ب��اال آورد و هم��ه  آن را یکجا قورت داد. 

نهنگ بعد از تمام کردن غذاها، به سلیمان 
گفت:  »من که هنوز سیر نشدم. من هر روز 

چندین برابر این، غذا می خورم«. 
س��لیمان تعجب کرد و پرسید:  »آیا در دریا 
حیوانات دیگری هم مانند تو هستند که این  
همه غذا بخوردند؟« نهنگ گفت:  »آری، 
ه��زاران گروه مانند من در دریا هس��تند«. 
پیامب��ر خدا که ای��ن حرف را ش��نید به یاد 
بزرگی و قدرت خدا افتاد و گفت:  »خدا چه 
پادشاه بزرگی اس��ت که به همه  موجودات 

زنده غذا می دهد«.3
شرط دوم

»اْخُرْج ِم��ْن َواَلَیِة الّل�ه َو أَْذِنْب َما ِش��ْئَت: 
از حکوم��ت خ��دا بی��رون ب��رو و ه��ر چه 

می خواهی گناه کن«. 
در دعای کمیل می خوانی��م:  »اللَُّهمَّ َعُظَم 
ُس��ْلَطاُنَك َو َعاَل َمَکاُن��َك، َو َخِفَی َمْکُرَك َو 
َظَهَر أَْمُرَك، َو َغَلَب َقْهُرَك َو َجَرْت ُقْدَرُتَك، 
َو اَل ُیْمِک��ُن الِْفَراُر ِم��ْن ُحُکوَمِتك: ای خدا 
پادشاهی تو بسیار با عظمت است و مقامت 
بس��ی بلند اس��ت و مکر و تدبیرت در امور 
پنهان است و فرمانت در جهان هویداست 
و قه��رت بر هم��ه غالب اس��ت و قدرتت 
در همه عالم نافذ اس��ت و کس��ی از قلمرو 

حکومتت نمی تواند فرارکند«. 
آیا انسان می تواند از زمین و آسمان ها خارج 
شود؟ آیا می تواند جایی را پیدا کند که ملک 

خدا و تحت فرمان خدا نباشد؟ 
قرآن کریم می فرماید:  » یا َمْعَش��َر الِْجنِّ َو 
ْن��ِس إِِن اْس��َتَطْعُتْم أَْن َتْنُفُذوا ِمْن أَْقطاِر  اْلِ
��ماواِت َو اْلَْرِض َفاْنُفُذوا ال َتْنُفُذوَن إاِلَّ  السَّ
ِبُسْلطان: ای گروه جّن و انس! اگر می توانید 
از مرزهای آسمان ها و زمین بگذرید، پس 
بگذری��د؛ ولی هرگ��ز نمی توانی��د، مگر با 

نیرویی)فوق العاده(«.4 
 شرط سوم

»اْطُل��ْب َمْوِضعًا اَل َی��َراَك الّل���ه َو أَْذِنْب  َما 
ِش��ْئَت: جایی را انتخاب کن تا خداوند تو را 

نبیند و هر چه می خواهی گناه کن«. 
قرآن کریم می فرمای��د:  »... َو َکفی ِبَربَِّك 
ِبذُنوِب ِعباِدِه َخِبیراً َبِصیرا:5 کافی است که 
خدا نس��بت به گناه بندگان خ��ود دانا و بینا 

است«. 
 استفاده از آمار جهت اقناع اندیشه

مضمون » خدا به آنچه می کنید، بیناست« 

نوزده بار در قرآن کریم به کار رفته اس��ت و 
مضمون» شنوای بینا« یازده بار و مضمون 
»آگاه بین��ا« پن��ج ب��ار و مضم��ون »خداوند 
بیناس��ت« چهار بار. مضمون »پ��روردگار 
تو بیناس��ت« و »تو بر اح��وال ما بینایی« و 
پروردگارش بر احوال او بینا بود« و »بیناست 
او ب��ه هر چیزی« نیز هر کدام یک بار به کار 

رفته اند.6
شرط چهارم

»إَِذا َجاَء َمَلُك الَْمْوِت لَِیْقِبَض ُروَحَك َفاْدَفْعُه 
َعْن َنْفِسَك َو أَْذِنْب َما ِشْئَت: وقتی عزرائیل 
برای گرفتن جان تو آمد، او را از خود بران و 

هر چه می خواهی گناه کن«. 
ق��رآن کری��م می فرمای��د:  »أَْیَنم��ا َتُکوُنوا 
َدٍة:  ُیْدِرْکُکُم الَْمْوُت َو لَْو ُکْنُتْم فی  ُبُروٍج ُمَشیَّ
هر جا باش��ید، مرگ شما را درمی یابد؛ هر 

چند در برج های محکم باشید«.7
ق��رآن کریم در جای��ی دیگ��ر می فرماید: 
»َفِإذا جاَء أََجُلُهْم ال َیْس��َتْأِخُروَن ساَعًة َو ال 
َیْس��َتْقِدُمون: و برای هر اّمتی اجلی است. 
پس چون اجلشان فرا رسد، نه ]می توانند[ 

ساعتی آن را پس اندازند و نه پیش«.8 
شرط پنجم

اِر  اِر َفاَل َتْدُخْل ِفی النَّ »إَِذا أَْدَخَلَك َمالٌِك ِفی النَّ
َو أَْذِنْب َما ِشْئت: زمانی که مالک دوزخ تو 
را به سوی آتش می برد، در آتش وارد مشو 

و هر چه می خواهی گناه کن«.9 
َها الَّذی��َن آَمُنوا  خداون��د می فرماید: »ی��ا أَیُّ
ُقوا أَْنُفَس��ُکْم َو أَْهلیُکْم ن��اراً َوُقوُدَها النَّاُس 
َو الِْحج��اَرُة َعَلْیه��ا َمالِئَک��ٌة ِغالٌظ ِش��داٌد 
ال َیْعُص��وَن الّل�ه م��ا أََمَرُه��ْم َو َیْفَعُلوَن ما 
ُیْؤَمُرون : ای کس��انی که ایم��ان آورده اید، 
خودتان و کس��انتان را از آتشی که سوخت 
آن، مردم و سنگ هاس��ت، حفظ کنید. بر 
آن ]آتش [ فرش��تگانی خشن ]و[ سختگیر 
]گمارده ش��ده [ ان��د. از آنچه خ��دا به آنان 
دستور داده سرپیچی نمی کنند و آنچه را که 

مأمورند، انجام می دهند«.10
قرآن در س��وره زخرف آیه 77 می فرماید:  
»َو َن��اَدْواْ َیاَمالِ��ُك لَِیْق��ِض َعَلْیَنا َربُّ��َك َقاَل 
ِکُثون: آنان فریاد می کش��ند:  ای  إِنَّک��ُم مَّ
مال��ك دوزخ! ]ای کاش[ پ��روردگارت ما را 
بمیراند]تا آسوده شویم[. می گوید:  شما در 

این جا ماندنی هستید«.
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یاسین شیخ زاده

الُم َعلی َمْن َجَعَل الّل�ُه الّشِ�فآَء فی  »أَلسَّ
الُم َعلی َمِن ااْلِ جاَب�ُة َتْحَت  ُتْرَبِتِه، أَلسَّ

الُم  الُم َعلی ساِکِن َکْرَبآلَء، أَلسَّ �ِتِه، أَلسَّ ُق�بَّ
الُم  مآِء، أَلسَّ َعلی َمْن َبَکْتُه َمالِئَکُة السَّ

الُم َعلی َغریِب  َهدآِء،َ لسَّ َعلی َشهیِد الشُّ
الُم َعلی خاِمِس أَْصحاِب  الُْغَربآِء، أَلسَّ

الِْکْسآِء«.1
سالم بر آن کسی که خداوند شفا را در 

خاِک قبِر او قرار داد، سالم بر آن کسی 
( اجابِت دعا در زیِر بارگاه اوست،  که)محِلّ

سالم بر ساکِن کربال، سالم بر آن کسی 
که فرشتگاِن آسمان بر او گریستند، 

سالم بر شهیِد شهیدان، سالم بر غریِب 
غریبان، سالم بر پنجمیِن اصحاِب کساء.

 هر دم در آستانه عشقت گدا شدم
 از معصیت رها شدم و با خدا شدم
 معجون شیر مادر و اشک عزایتان

 بر جان من نشست و به تو مبتال شدم
 آن دم که تربت تو به کامم گذاشتند

دلداده تو و غم کرب و بال شدم 
امام صادق)علیه السالم( فرمودند : »هر 
کس به زیارت قبر حسین)علیه السالم( 
برود و بشناسد که او امام واجب االطاعه 

است. خدا گناهان گذشته و آینده او را 
می آمرزد و شفاعت او را در مورد هفتاد 

گنهکار می پذیرد و در کنار آن قبر مبارک 
حاجتی را درخواست نمی کند از خدا مگر 

 آنکه برای او برآورده می کند«.2
 هر دفعه بر در تو زمین خورده آمدم

 در زیر پرچم و علمت باز پا شدم

 دیدم که بسته شد در رحمت بر روی من
وقتی به قدر یک نفس از تو جدا شدم 
 با واژه های )بر لب خشکیده ات سالم(

 با ماجرای تشنگی ات آشنا شدم3
فرزندش امام زین العابدین)علیه السالم( 

فرمود: »قتل بن رسول الّل�ه عطشانا؛ 
فرزند رسول خدا را تشنه شهید کردند و 
هرچه حضرت می فرمود: مرا جرعه ای 

آب دهید که جگرم از شدت تشنگی تافته 
است به آن حضرت رحم نکردند و جوابی 

می دادند که تأثیر آن بر آن حضرت از 
زخم های تیر و شمشیر بیشتر بود«.4
 تو تشنه و دریغ ز یک جرعه آب، آه

 تو تشنه و تمامی صحرا سراب، آه
 در زیر نیزه های شکسته نهان شدی

 با زخم های تازه تر و بی حساب، آه
 یک سوی صدای العطش آرام می رسید

یک سو صدای هلهله ها در شتاب، آه
 یک سو علم به خاک و علمدار غرق خون

 یک سو به زیر خاک ها عزیز رباب، آه
 یک سو صدای ضجه زینب بلند بود
یک سو صدای مادرت اما کباب، آه5
راوی گفت: به خدا سوگند فراموش 

نمی کنم زینب، دختر علی)علیه السالم( 
را که برای برادر خویش ندبه می کرد و با 

صوتی حزین و قلبی شکسته ندا برداشت 
"یا محمداه! صلی علیک ملیک السما" 
این حسین توست که با اعضای پاره در 
خون خویش آغشته گشته است، اینها 

دختران تو هستند که اسیرشان کرده اند.6

ببین گرفته صدای من از صدا زدنت
مگر به نیزه چه گفتی که بی هوا زدنت
تمام خاطره ام از سفر فقط این است 

تمام راه، به پیش نگاه ما زدنت
هنوز ناله طفلت نرفته از یادم

که گفت با نفس آخرش چرا زدنت
هنوز پیش نگاه من است چون کابوس 
به زیر دشنه و سرنیزه دست و پا زدنت

هنوز پیش نگاه من است از حلقوم
به پیش چشم یتیمان به نیزه ها زدنت

و جشن غارت ما بین شام کامل شد
میان کف زدن اهل شام با زدنت

هنگامی که حضرت در مکان تاریکی 
می نشست مردم به نوری که از پیشانی 
و گلوی مطهرشان ساطع بود به طرف 
ایشان هدایت می شدند و آن نور جای 

بوسه پیغمبر بود � چون حضرت رسول 
زیاد پیشانی و گلوی حسین را می بوسید.7
در شام سر بریده امام)علیه السالم( وقتی 

به نیزه ها بود سنگ باران شد. 
دروازه ورودی شهر است و ازدحام

بر پا شده دوباره هیاهوی انتقام
در این دیار، هلهله و پای کوبی است

انگار رسم تسلیت و عرض احترام
بر ساحت مقدس لب های پرپری

با سنگ کینه سنگدلی می دهد سالم
پیشانی شکسته و خونی که جاری است

بر روی نی خضاب شده چهره  امام8

پی نوشت:
1. فرازی از زیارت ناحیه مقدسه.

2.  شیخ صدوق؛ مالی؛ ص684.

3. شعر از هاشم طوسی. 
4. کبریت احمر؛ ص194.

5. شعر از عرب خالقی. 

6. عالمه مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج45، ص58. 
7. همان؛ ج 44، ص187. 

8. شعر از یوسف رحیمی. 
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پی نوشت:
1. فرازی از زیارت مفجعه حضرت زینب)علیها السالم(. 

2. شعر از رحیم منزوی اردبیلی. 
3. معالی السبطین؛ ج2،ص96.

4. ترجمه لهوف؛ ص144.
5. شعر از آقای سازگار. 

6. س��وگنامه آل محمد؛ ص416؛  نفس المهموم؛ ص221؛ 
بحاراالنوار؛ ج45، ص114.

الُم  »الس��الم علی قلب زینب الصبور... اَلسَّ
َعل��ی َمْن لَ��ْم َتَنْم َعْیُنه�ا اِلَْجِل ِحراَس��ِة آِل 
َرُس��وِل الّل�ِه فی َطفِّ َنْیَنواَء، َوص�اَرْت اَسیراً 
الُم َعلی َمْن َرِکَبْت َبعیراً ِبَغْیِر  ِبَیِد ااْلَْعداِء، اَلسَّ
��الُم َعلی َمْن َخَطَبْت فی َمْیداِن  َوط�اِء، اَلسَّ
الُْکوَفِة ِبُخْطَبة ن�اِفَعة َحّتی َسَکَنِت ااْلَْصواُت 

ِمْن ُکلِّ ن�اِحَیة«.1
سالم بر کسی که چشمش به خواب نرفت، 
به دلی��ل نگهبانی از خاندان رس��ول خدا در 
سرزمین طّف )نینوا( و به دست دشمنان اسیر 
گردید. س��الم بر بانویی که بر ش��تر بی جهاز 
سوار گشت، سالم بر کسی که سخنرانی کرد 
در میدان شهر کوفه؛ سخنرانی سودمندی که 

آرام شد صداها از هر سو«.        
آنکه با عشق حسینی گشته همدم، زینب است
آنکه بر ّسر شهادت بوده َمحرم، زینب است

آنکه شور افکنده با شور حسینی بر جهان
از ازل خو کرده با صد محنت و غم، زینب است

آنکه نامش ِزیِن اَب خوانده رسول کردگار
چون نگویم من صفای اسم اعظم، زینب است

آنکه کاخ ظلم و استبداد را با یک خطاب
کند و افکند از پی و بن، ریخت بر هم، زینب است

آنکه اندر مجلس گردنکشان قد کرد َعلم
چون حسین بر دشمنان یکدم نشد خم، زینب است

ملجأ اهل حرم تا ظهر اگر عباس بود
شب نگهبان در کنار نهر علقم، زینب است
پرچمت گر سرنگون شد من نگه می دارمش
 غم مخور بعد از تو پشتیبان پرچم، زینب است2

کاروان وقتی به کوفه رسید که خورشید غروب 
کرده بود. اهل بیت حس��ین)علیه الس��الم( 

را ش��ب پش��ت دروازه کوف��ه نگه داش��تند. 
س��پاهیان عمرس��عد برای خود خیم��ه برپا 
کردند؛ اما اس��رای اهل بیت)علیهم السالم( 
بدون خیمه بودند. ب��رای خود غذای معطر 

آوردند و بچه های حسین گرسنه خوابیدند.3
روز دوازدهم، سرهای شهدا را روی نیزه ها 
زدند و پیشاپیش اسرا وارد کوفه کردند. راوی 
می گوید دیدم صدای شیپور و طبل می آید. 
سر و صدا و هیاهو از هر طرف شنیده می شد. 
چش��مم افتاد به سر بریدة امام حسین)علیه 
الس��الم(؛ گریه کردم. دیدم آقایی را بر شتر 
بی جهاز سوار کرده اند و از ران های مبارکش 

خون جاری بود.4
کوفیان، گرگ صفت بر بدنت چنگ زدند
به چه تقصیر ب�ه پیشانی تو سنگ زدند؟

تا بگیرم ب�ه ب�ر و توش�ه ز رویت گیرم
بوسه از ص�ورت و رگ های گلویت گیرم
کاش چون قامت من نیزه تو خم می شد
کاش این فاصله بین من و تو کم می شد

کاش شرح شب بگذشته به من می گفتی
کاش با فاطمه خویش سخن می گفتی
دل به دنبال سر و دیده سوی قتلگهم

نگهم کن! نگهم کن! نگهم کن! نگهم
نگهم سخت گره خورده به روی تو حسین!

ساربانم شده رگ های گلوی تو حسین!
عازمم ت�ا که ب�ه دروازۀ ش�امم ببری

دوست داری به سوی مجلس عامم ببری
پیش حکم تو کجا جای درنگ است حسین؟

تنم آمادۀ کعب نی و سنگ است حسین!
بار بستم که سوی شام بالیم ببرند

با سرت پای همان تشت طالیم ببرند 5

مس��لم گچکار می گوی��د: »داراالم��اره بودم 
دیدم همهمه و هیاهو بلند ش��د. پرس��یدم: 
چه خبراس��ت. گفتند: سرهای خارجی ها را 
می آورند. گفتم: این خارجی کیست؟ گفتند: 
حس��ین بن علی. س��ریع دویدم وقتی آمدم 
دی��دم مردم جمع ش��دند و هم��ه منتظرند. 
آن��گاه دیدم چهل َمحِم��ل و کجاوه  نزدیک 
می ش��وند، دیدم بین این محمل ها عده ای 
زن و بچه از حرم امام حس��ین هستند؛ امام 
س��جاد را بر شتر بی روپوش س��وار است و از 
رگ های گ��ردن او [بر اثر زخ��م ُغل جامعه] 
خون می ریزد. دیدم بعضی از زن های کوفه 
به بچه ها نان و خرما می دهند. اُم کلثوم فریاد 
َدَقَةَ َعَلْینا َحراٌم«؛  زد: »یا اَْهَل الْکوَفِه اَِنّ الَصّ
آن غذاها را از دست و دهان بچه ها می گرفت 
و ب��ه طرف مردم کوفه می انداخت. منظره به 
گونه ای شد که سراسر کوفه )به جای شادی( 
غرق ضّج��ه و گریه ش��د. اُم کلثوم س��رش 
را از َمحِم��ل بی��رون آورد و فرم��ود: »َصْه [
خاموش باشید] یا اَْهَل الْکوَفِه َتْقُتُلنا ِرجاُلُکْم 
َو َتْبِکینا ِنس��اُئُکم« یک دفعه صدای هیاهو 
بلند ش��د. دیدم سرهای ش��هدا را وارد کوفه 
کردند. جلوی همه س��رها س��ر مقّدس امام 
حسین)علیه السالم( بود؛ چقدر شبیه پیغمبر 
بود. زینب میان محمل بود که چشمش افتاد 
به س��ر بریده برادر باالی نی��زه: »َفَنَطَحْت 
َم َیْخُرُج  ِم الَْمْحِمِل، َحّتی َرأْیَنا الَدّ َجِبیَنها ِبُمَقَدّ

ِمْن َتْحِت ِقناِعها«.6
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موضوع:
ورود به کوفه
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مقات��ل می نویس��ند: حضرت س��جاد با 
زهری که به دس��تور هش��ام یا ولید بن عبد 
المل��ک به حضرت داده ش��د، به ش��هادت 
رس��ید؛ اما شاید بش��ود گفت که این ظاهر 

قضیه است و در واقع مصائب عاشورا و کوفه 
و شام قاتل آقا بود. 

در لهوف آمده اس��ت: آقا امام س��جاد با 
وجود بردباری بس��یار زیادی که داشت، در 

این مصیبت خیلی گریه و ناله کرد. حتی امام 
ص��ادق فرمودند: امام س��جاد حدود 
چهل سال در مصیبت پدرش گریه کرد؛ در 

حالی که روزها روزه دار و شب ها بیدار بود. 

پرورش مرثیه

مقدمه با زیارتنامه و شعر 

بمیرم موقع افطار که می ش��د خادم آب و 
غذا برایشان می آورد و می گفت: آقا میل 

بفرمایید. حضرت می فرمودند: 
»ُقتل ابن رسول الّل�ه جائعا، ُقتل ابن رسول 

الّل�ه عطشانا« و زار زار می گریست.3
آخر چگونه غذا بخورم و آب بنوش��م؛ در 
حالی که فرزند رسول خدا را گرسنه و 

تشنه شهید کردند؟
ای شیعیان! می خواهید بدانید قاتل مِن 
امام س��جاد چه بود؟ ببین��م حق این 

زبان حال را ادا می کنید یا نه؟
لحظه های مرگ من غم آشناست

اشهد من، روضه های کربالست
شمع گونه این چهل سال آزگار

سوختم از پای تا سر بی قرار
چرا؟ مگر چه دیدی آقا؟

عموجان! مشک دیدم، آب دیدم سوختم
من اذان هر جا شنیدم سوختم

آخر هیچ کس مثل برادرم، علی اکبر اذان 
نمی گفت. 4

اوج مرثیه

پی نوشت: 
1. قمی، ش��یخ عباس؛ مفاتی��ح الجنان؛ دعای 

توسل. 
2. احمدی گورجی، ذبیح الّل�ه؛ گلچین احمدی؛ 

ج 4، ص106. 

3. سید بن طاوس؛ لهوف؛ ترجمه جواد رضوی؛ 
ص289. 

4. میهن دوست؛ گریزهای مداحی؛ ص332. 
5. احمدی گورجی، ذبیح الّل�ه؛ گلچین احمدی؛ 

ص96. 

 پایان:
گو دین خدا به کربال احیا شد
از خون حسین زاده زهرا شد

با اشک و دعای خود امام سجاد
تکمیل گر قیام عاشورا شد 5

»الس��الم علی��ک ی��ا ابا الحس��ن یا علی 
بن الحسین یا زین العابدین یا بن رسول الّل�ه 
یا حجة الّل�ه علی خلقه یا سیدنا و موالنا اّنا 
توّجهنا واستشفعنا وتوّسلنا بک الی الّل�ه 

وقّدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند 
الّل�ه اشفع لنا عند الّل�ه«.1
سالم ما به گریه دمادمت

سالم ما به سینه پر از غمت

سالم ما به باب بی قرین تو
سالم ما به زینب حزین تو
سالم ما به قبر بی چراغ تو

سالم ما به قلب پر ز داغ تو2

موضوع:
روضه به مناسبت شهادت 

امام سجاد
محسن کتابی

طلبه سطح سه مرکز تخصصی تبلیغ
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بارش خون 
در مقاتل
گذری کوتاه بر 
تاریخ مقتل نگاری
هادی الیاسی
طلبه سطح سه حوزه علمیه قم

عاشورا واقعه ای است آمیخته از عشق و عرفان، 
ش��ور ایمان و بندگ��ی و اوج ایثار و جان بخش��ِی 
در راه معبود؛ واقعه ای که به س��بب ویژگی های 
منحص��ر به ف��ردش، هم��گان را با ه��ر دین و 

مذهبی، مبهوت خویش ساخت. 
صرف نظر از ابعاد گوناگون این حماسه  عظیم، در 
ُبعد عاطفی، عاشورا و داستان غم انگیز شهادت 
یکی از عزیزترین نوادگان رسول الّل�ه به همراه 
فرزندان، بس��تگان و یارانش تأثیری شگرف بر 
اعماق جان ها گذاش��ت. حقیقت آن است که نه 
پیش از عاش��ورا و نه پس از آن، حادثه ای چنان 
تلخ و جانسوز رخ ننموده بود. عده ای از مردمان 
امت رسول الّل�ه نواده  او را با اصرار و پافشاری 
به س��مت خویش دعوت کردند؛ ام��ا در هنگام 
رس��یدن ایش��ان به نزدیکی های کوفه، به جای 
اس��تقبال، در بیاب��ان راه بر او بس��تند و برادران، 
فرزن��دان و یاران��ش را به فجیع ترین ش��کل به 
ش��هادت رساندند و خانواده  و اهل و عیالش را به 

اسارت بردند. 
ح��زن و اندوه ای��ن مصیبت آن ق��در جانکاه بود 
ک��ه بدون فاصل��ه در دل ها نفوذ کرد و چش��م ها 

را گریان��د. از همان س��ال ها نقل لحظات غربت 
سیدالش��هدای کربال توس��ط راوی��ان و حافظان 
نهضت عاشورا آغاز شد و بعدها دیگران به ثبت 
آن پرداختند. برخی مورخان تنها نقل و نگارش 
سرگذش��ت ش��هیدان کربال را نگاش��تند و از این 
جهت بود که دانشی با عنوان »مقتل نگاری« پدید 
آمد. بدون ش��ک تأکید های امام��ان و نزدیکان 
ایشان بر پاسداشت این واقعه  عظیم، به ویژه در 
ُبعد مرثیه سرایی و مقتل نگاری بسیار مؤثر بوده 

است. 
»مقتل« گرچه در لغت به معنای قتلگاه، کشتارگاه 
و محل و زمان کشتن و یا کشته شدن آمده است، 
در فرهنگ اس��المی این واژه ب��ر اخبار و روایات 
حادث��ه ای خونین � که در آن، ش��خصیتی بزرگ 
کشته ش��ده � اطالق ش��ده اس��ت؛ اما از آنجا که 
در میان سرگذش��ت های قربانیان بزرگ تاریخ، 
ماج��رای ش��هادت حض��رت امام حس��ین و 
یارانش از دیگران غم انگیزتر و جانگدازتر بوده، 
این اصطالح در نقل رویدادهای مربوط به مقتل 

آن حضرت منحصر شده است. 

نخستین راویان حادثه
بازماندگان عاش��ورا که از نزدیک، وقایع کربال را 
لم��س ک��رده و در آت��ش داغ آن افروخته بودند، 
نخس��تین راوی��ان آن ان��دوه عظی��م به ش��مار 
می رفتند؛ البته در میان لشکر دشمن نیز افرادی 
به دالیل مختلف به نقل آن روی آوردند. هدف 
از نق��ل مصیبت ه��ای کربال توس��ط بازماندگان 
عاش��ورا از جانب فرزندان و بستگان امام، ایجاد 
بس��تر عاطفه برای زنده نگه داش��تن یاد عاشورا 
و درس آم��وزی از آن بود. در ای��ن میان افرادی 
بیش��تر از دیگران عهده دار این امر خطیر بودند، 

از جمله:  
 اماِم در بند و سرسلس�له قافله اسیران، امام 

سجاد
حضرت زین العابدین از آغاز نهضت حسینی 
همراه ب��ا امام ب��ود و در تمام وقای��ع در کنار پدر 
بزرگوارش حضور داشت. ایشان پس از عاشورا، 
به اس��ارت دش��من درآمد و رهب��ری نهضت را 
عهده دار بود. لحظه ای پس از عاشورا بر حضرت 
زین العابدین نگذش��ت، مگر اینکه ایشان به 
یاد عاش��ورا می پرداخت. در کتاب های حدیثی و 

ت
عرف
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تاریخی روایات متعددی از آن حضرت نقل شده 
است که حاوی نکات بسیار مهمی است. 

امام باقر 
ایش��ان به همراه پدر خویش امام س��جاد در 
کربال حضور داش��ت و برخی از وقایع عاش��ورا از 

ایشان نقل شده است. 
فرزندان امام حسن 

بنا به نقل مش��هور، از امام حسن حداقل سه 
فرزن��د در کربال حضور داش��تند ک��ه از آنان تنها 
ابومحمد معروف به حس��ن مثنی باق��ی ماند.1 
حسن مثّنی که در میان کشتگان زنده مانده بود، 
با ضمانت یکی از بستگان مادری خویش نجات 

یافت. 
اهل بیت امام حسین 

خواهران، دختران و دیگر بس��تگان امام حسین 
که به اسارت دش��من درآمده بودند، نیز از جمله 

راویان کربال به شمار می روند. 
گذش��ته از بازمان��دگان سیدالش��هدا برخی از 
مبارزان نیز به علت های مختلف از معرکه نجات 

یافتند مانند:  
غالِم عبدالرحمان بن عبد رّبه انصاری خزرجی:  
او به همراه موالی خ��ود، عبدالرحمان در کربال 

بود و برخی از وقایع را گزارش کرده است.2
 عقبة بن سمعان: او از آغاز همراه امام حسین

بود؛ اما در روز عاشورا به اسارت دشمن درآمد.3
ابوموسی موقع بن ثمامه اسدی: وی نیز حضور 
فعالی در س��پاه ام��ام داش��ت. وی از بازماندگان 
حادثه عاشوراست که بستگانش وی را از اسارت 

نجات دادند.4
ضحاک بن عبدالّل�ه مشرقی همدانی: او از میانه 
راه ب��ا امام همراه ش��د و در روز عاش��ورا نیز نبرد 
کرد؛ اما س��رانجام از چنگ دش��من گریخت. او 
سال ها پس از عاشورا زنده ماند و به روایت گری 
پرداخت. بخش قابل توجهی از روایات ابومخنف 

از اوست.5
عالوه بر این موارد، افرادی از سپاه دشمن مانند 
حمید بن مسلم، شبث بن ربعی و دیگران، بعد از 

واقعه عاشورا به روایت رویدادها پرداختند. 

نگارش مقتل
»مقتل الحس��ین« عن��وان کتاب هایی اس��ت که 
اندیش��مندان و مورخ��ان پ��س از ش��هادت امام 
حسین نگاش��ته اند و در آن شهادت شهدای 
کرب��ال را ثب��ت  کرده اند. بررس��ی مقتل نگاری و 
شیوه های نگارش آن، پژوهش مفصلی است که 
اهل تحقیق و تاری��خ را می طلبد. در این مجال 
کوت��اه تنها ب��ه برخی از تک نگاری ه��ای مقاتِل 

تأثیرگذاِر متقدم اشاره می شود. 
 الف( مقاتل مهم قرن دوم

مقتل الحسین اثر جابر بن یزد:
جاب��ر بن یزد جعف��ی از اصحاب ام��ام باقر و امام 

صادق بود که در سال 128 درگذشت.6
مقتل الحسین اثر اصبغ بن نباته:

ابوالقاس��م اصب��غ بن نبات��ه، از اصح��اب خ��اص 
امیرالمؤمنین بود و در بسیاری از نقاط حساس 
دوران حکومت امیرالمؤمنین حضور داشت.7 

وی تا س��ال صد هجری قمری زنده بود و به ثبت 
تاریخ شیعه همت گماشت. کتاب مقتل ابی عبدالّل�ه 

الحسین او از کهن ترین مقاتل است.8
مقتل ابومخنف:

ابومخن��ف ل��وط بن یحیی بن س��عید بن مخنف 
بن سلیم ازدی)حدود90� 157 ق( از برجسته ترین 
راویان اخبار تاریخی در قرن دوم هجری است. 
آثار فراوان او عمدتًا درباره  روزگار امویان نگاشته 
ش��ده و معروفیت وی، در روایت اخبار شیعیان و 

حوادث عراق است.9
او چهره شناخته ش��ده و ش��یخ اصحاب اخبار در 
کوفه است. فهرست نگاران کتاب های متعددی 
برای وی برش��مرده اند. از جمل��ه آثار وی کتاب 
مقتل الحسین است که طبری در تاریخش از 
آن نقل کرده است. جز اقوال طبری از ابومخنف، 
چیز دیگری در دس��ت نیست. پس آنچه امروزه 
تح��ت عنوان »مقتل ابومخنف« موجود اس��ت، 
جمع آوری همان اقوال طبری از مقتل الحسین 

است. 
 ب( مقاتل مهم قرن سوم

مقتل الحسین بن علی10 یا السیرة فی مقتل 
11:الحسین

اثر ابوالحس��ن علی بن محمد مدائنی بغدادی)م 
224 ق( از جمله مقاتل معتبر این س��ده اس��ت 
که مورخان��ی مانن��د ابوالفرج اصفهانی، س��بط 
ابن جوزی و جمال الدین یوسف مّزی از وی نقل 

کرده اند. 
مقتل الحسین اثر هشام بن محمد کلبی:

ت
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بازماندگان عاشورا که از نزدیک، وقایع کربال را 
لمس کرده و در آتش داغ آن افروخته بودند، 
نخستین راویان آن اندوه عظیم به شمار 
می رفتند؛ البته در میان لشکر دشمن نیز افرادی 
به دالیل مختلف به نقل آن روی آوردند.

هش��ام بن محم��د کلب��ی )م 204( از تاریخ  دانان 
 مش��هور اهل س��نت و دوس��تداران اهل بیت
اس��ت. از جمله کتابهایی که نجاش��ی ب��رای او 
برمی شمارد، مقتل الحس��ین است که شاید 
هم��ه آن کتاب یا بیش��تر آن را از اس��تاد خویش 

ابومخنف روایت می کند.12
 ج( مقاتل معتبر قرن چهارم

:اثر شیخ صدوق مقتل الحسین
در می��ان کتاب های غیر موجود ش��یخ صدوق، 
از کتاب��ی ب��ه ن��ام مقتل الحس��ین ن��ام برده 
ش��ده اس��ت.13 ایش��ان در ضمن برخ��ی از آثار 
منتشرش��ده اش، از ای��ن کتاب نام ب��رده و به آن 
ارجاع داده اس��ت. او در فصل حج و باب زیارات 

کتاب من الیحضره الفقیه می نویسد:
»م��ن در کت��اب کامل الزی��ارات و در کتاب مقتل 

الحسین انواعی از زیارت ها را آورده ام«.14
ای��ن مقت��ل ت��ا ق��رن شش��م موج��ود ب��وده و 

ابن شهرآشوب از آن نقل کرده است.15
 د( مقاتل قرن ششم

مقتل الحسین اثر خوارزمی:
ابوالمؤید موفق بن احمد مکی خوارزمی)م 568( 
اثری مفصل و ارجمند درباره  عاشورا فراهم آورده 

است. 
مقتل الشهداء اثر ابو المفاخر رازی:

وی از شعرای پارس��ی گوی قرن ششم است که 
مقتل الشهداء از جمله مهم ترین آثار اوست. گویا 
غالب این اثر به نظ��م بوده و با ترجمه  رجزهای 
اصح��اب ام��ام حس��ین به فارس��ی، س��هم 

عمده ای در مقتل نویسی فارسی داشته است.16 
این اثر در اختیار کاشفی، نویسنده روضة الشهداء 

بوده که بسیاری از آن را آورده است. 
 ه( مقاتل قرن هفتم

مثی��ر االحزان: این کت��اب اثر نجم الدین محمد 
بن جعفر، مشهور به ابن نما حلی است که در سال 

645 از دنیا رفته است. 
الّل�هوف علی القتلی الطفوف:

»الّل�ه��وف علی قتلی الطفوف «، ب��ه معنای آه و 
نال��ه بر کش��تگان کربال، نام کتاب مقتلی  اس��ت 
درب��اره ش��هدای کرب��ال ک��ه از تألیفات مش��هور 
س��ید بن ط��اووس، عل��ی بن موس��ی بن  محمد 

بن طاووس)589-664 ق( است. 
کتاب لهوف ابن طاوس اختصار و اشتهار را با هم 
جمع کرده و نزد علمای برجسته شیعه از جایگاه 
مهم��ی برخ��وردار اس��ت، به طوری که ش��هید 
محراب آیت الّل�ه سیدمحمدعلی قاضی تبریزی 
 ،می فرمای��د:  »کتاب لهوف س��ید بن طاوس
نقلیاتش بسیار مورد اعتماد است و در میان کتب 
مقاتل، کتاب مقتلی به اندازه اعتبار و اعتماد به آن 
نمی رسد و در اطمینان بر آن کتاب در ردیف اول 

کتب معتبره مقاتل قرار گرفته است«.17
اف��زون بر اینکه برخی از محدث��ان و یا مورخان 
اثری درب��اره ش��هادت امام حس��ین و واقعه  
کربال تحت عنوان »مقتل الحسین« و مشابه 
آن داش��ته اند، اکثر مورخان و سیره نویس��ان در 
کتاب های خود، بخش��ی را ب��ه بازگویی حوادث 
عاش��ورا و وقای��ع پیش و پ��س آز آن اختصاص 

داده اند. این موضوع نشانگر اهمیت واقعه عظیم 
نهضت حس��ینی و تأثیرپذی��ری قرن های پس 
از آن اس��ت. پ��س از قرن هفتم نی��ز، به ویژه از 
قرن نهم به بعد، مقتل نویسی رشد چشم گیری 
یافت، به گونه ای که آثار فراوانی در این موضوع 
به ن��گارش درآمد ک��ه بیان آن مج��ال دیگری 

 .می طلبد

 پی نوشت:  
1. شیخ مفید؛  االرشاد؛ ص196. 

2. طبری،ابن جریر؛ تاریخ طبری؛ ج4، ص321. 
3. همان، ص313. 
4. همان، ص347. 

5. بالذری؛  انساب االشراف؛ ج3، ص197. 
6. نجاشی،احمد بن علی؛  الرجال؛ ص128 � 129. 

7. شیخ طوسی؛  الفهرست؛ ص62 � 63. 
8. آقابزرگ تهرانی؛  الذریعه؛ ج22، ص23. 

9. ابن ندیم؛  الفهرست؛ ص143. 
10. شیخ طوسی؛  الفهرست؛ ص159. 

11. ابن شهرآشوب؛  معالم العلماء؛ ص107. 
12. نجاشی،احمد بن علی؛ الرجال؛ ص305. 

13. شیخ طوسی؛  الفهرست؛ ص156. 
14. شیخ صدوق؛ من ال یحضره الفقیه؛ ج2، ص598. 

15. ابن شهرآش��وب؛  مناقب آل ابی طالب؛ ج4، صص64 
و 95. 

16. جعفریان، رسول؛  تاریخ تشیع؛ ص605. 
17. قاضی، محمدعلی؛  تحقیقی درباره اربعین؛ ص8. 
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حجت االس��الم مرتضی آقاتهرانی، از اس��تادان 
اخ��الق حوزه علمیه ق��م می گوید: »بن��ده برای 
پاکت هایی که از منبر دریافت می کنم، صندوقی را 
تهیه دیده ام که بدون شمارش در آن قرار می دهم 
و ای��ن کار خیرات بس��یاری را برای من به همراه 
داشته اس��ت. فارق از برکت بیش��تری که ایجاد 
می کند، موجب می شود نسبت به افرادی که بنده 
را دع��وت می کنند نگاه و یا ش��رایط خاصی را در 
نظر نگیرم و برای همه مجالسم ارزش یکسان و 

باالیی قائل باشم«. 
حضور در هر جایگاهی مس��تلزم رعایت آداب و 
شرایط آن منصب است و رعایت زی طلبگی در 

ایام محرم شرایط مخصوص به خود را دارد. 
مراقبت از جس��م و روح در ماه محرم و واردکردن 
رنگ مصیبت در زندگی روزانه، همانند کم کردن 
تفری��ح و فراغ��ت از یک طرف م��ورد تأکید ائمه 
اطهار بوده و از طرفی دیگر سفارش های اکیدی 
داریم که دستاویز قراردادن دین برای کسب درآمد 

نکوهیده است. 
امام صادق فرمودند: »َمْن أََراَد الَْحِدیَث لَِمْنَفَعه 
ْنَیا، لَْم َیُکْن لَُه ِفی اآْلِخَرِة َنِصیٌب«.1 در توضیح  الدُّ
این حدیث آمده اس��ت که کس��ی که برای دنیا به 
دنبال علم حدی��ث برود، نصیبی از آخرت ندارد؛ 
ولی اگر کسی برای دنیا و آخرت این کار را بکند، 
هم بهره ای از دنیا نصیبش می شود هم حظی از 

ثواب آخرت. 
البته این بدان معنا نیس��ت ک��ه از دریافت صله و 
کسب روزی از مجالس اهل بیت صرف نظر کرد، 
بلکه روایت در نکوهش افرادی اس��ت که هدف 

سر سفره ارباب
یادآوری برخی آداب روضه خوانی طلبگی

مهدی رضوی
طلبه سطح سه حوزه علیمه قم

اصلی خود را تنها معطوف به مادیات می کنند. 
حاج اکبر بازوبن��د از مداحان و پیرغالمان مکتب 
اهل بیت  در این خصوص می گوید: »قدیمی ها 
و بزرگ تره��ا به ما یاد دادند که پول امام حس��ین 
را نش��مارید، بگذارید جیبتان تمام نمی شود. اگر 
محرم چندین پاکت به شما دادند تک تک آنها را 
نشمارید؛ با هم قاطی کنید و بعد جیبتان بگذارید. 
اگر شما خدمت یک مرجعی، یک بزرگی و یا مقام 
معظم رهبری برسید و از آنها هدیه ای طلب کنید 
آن هدیه هرچقدر که کم هم باشد تا سالیان سال 
آن را نگه می دارید. ش��اید ارزش مادی نداش��ته 
باشد، اما برای شما خیلی گرانبهاست. من در کل 
مخالف گرفتن پول نیس��تم؛ اما نوع نگاه به این 
موضوع اهمیت دارد. نگاه ما نباید روی این پول 
نگاه کس��ب و کار باش��د. دید ما دید امام حسین، 
نمک امام حسین باید باشد. بعد آن وقت ببینند 

امام حسین چگونه هدایت می کند«. 
در سیره بزرگان نقل شده است که از توصیه های 
مهم آنان به طالب، نش��ر دی��ن و مذهب بدون 

چشم داشت بوده است. 
حض��رت ام��ام خمین��ی در دی��دار ب��ا طلبه ه��ا 
توصیه های��ی به این مضم��ون فرمودند که مقید 
به پاکت و امثال ذلک نباشید که ممکن است اثر 
معکوس داشته باشد و بدتر هم شود؛ به این معنا 
که کس��ی که دنبال مبالغ بیشتر می رود، کمتر به 

منفعت می رسد. 
ب��دون تردید نصرت و یاری ائمه اطهار با بذل 
م��ال، مح��ّب را به ائمه نزدیک ت��ر می کند. امام 
حس��ن مجتبی می فرماید: »من جائنا بقلبه و 

نصرنا بیده و لسانه فهو معنا فی الغرفه التی نحن 
فیها:هرکس ما را به دل و زبان و دس��ت دوست 

بدارد با در بهشت و در یک منزل خواهد بود«.2 
یاری ک��ردن اهل بیت با دل و زب��ان مصداق بارز 
احیای مجالس اهل بیت اس��ت ک��ه عمده آن بر 

دوش مبلغان است. 
س��فارش ب��رای ص��رف ام��وال در ع��زای ام��ام 
حس��ین نه تنها از چهارده معصوم رسیده، 
بلک��ه س��ابقه آن ب��ه دوران انبی��ای گذش��ته باز 

می گردد. 
در مناجات موسی با خداوند متعال و سؤال آن 
حضرت درباره عاش��ورا آمده است: »ای موسی! 
ه��ر کس درهم یا دین��اری به جهت محبتش به 
فرزند پیامبر برای طعام و غیر طعام انفاق کند، 
در این دنیا در مقابل آن درهم و دینار، هفتاد برابر 
به او برکت خواهم داد و گناهان او را می بخشم و 

در بهشت راحت و آسوده خواهد بود«.3
امام صادق در حق کسانی که اموال خود را در 
راه عزای امام حس��ین صرف می کنند، چنین 

دعا فرموده اند: 
اِر َقْبِر أَِبی َعْبِد اللَِّ  ْخَواِنی َو لُِزوَّ »الّل�هم اْغِفْر لِ��ی َو ِلِ
الُْحَسْیِن الَِّذیَن أَْنَفُقوا أَْمَوالَُهْم َو أَْشَخُصوا أَْبَداَنُهْم 
َنا َو َرَجاًء لَِما ِعْنَدَك ِفی ِصَلِتَنا َو ُسُروراً  َرْغَبًة ِفی ِبرِّ
��َك َصَلَواُتَك َعَلْیِه َو آلِِه َو.. اللَُّهمَّ  أَْدَخُلوُه َعَلی َنِبیِّ
ْبَداَن َحتَّی   ْنُفَس َو ِتْلَك اْلَ إِنِّی أَْس��َتْوِدُعَك ِتْلَك اْلَ
ُنَواِفَیُهمْ  َعَلی الَْحْوِض َی��ْوَم الَْعَطِش:4 بار الهی، 
م��را و ب��رادران مرا که م��ال خ��ود را از روی میل 
در راه نیک��ی ب��ه ما و امید به فض��ل تو و صله ما 
و مسرورس��اختن نبی تو انفاق کردن��د بیامرز... 

گی
طلب

ت 
هوی
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حض�رت ام�ام خمین�ی در دی�دار ب�ا طلبه ه�ا 
توصیه های�ی به این مضم�ون فرمودند که مقید 
به پاکت و امثال ذلک نباشید که ممکن است اثر 
معکوس داش�ته باش�د و بدتر هم شود؛ به این 
معنا که کسی که دنبال مبالغ بیشتر می رود، کمتر 

به منفعت می رسد. 

خدایا این ارواح و بدن ها را نزد تو امانت می گذارم 
تا آنچه به آنها وعده داده ایم، در روز تش��نگی در 

کنار حوض وفا کنیم«. 
م��ردم با نگاه به این روای��ات، در جهت اقامه عزا 
و تش��کیل مجالس برای اهل بی��ت تالش های 

بسیاری کرده اند. 
در اکثر ش��هرها و روستاهای شیعه نشین یکی از 
باقیات صالح��ات که اجر و ثواب بس��یاری دارد، 
 وق��ف ام��وال جه��ت ع��زاداری سیدالش��هدا
است. کمتر جایی پیدا می شود که برای عزاداری 

سیدالشهدا موقوفه ای نداشته باشد. 
این شیوه بر اس��اس الگویی که علما و مراجع به 
مردم نشان داده اند تا کنون ادامه پیدا کرده است. 
 یکی از خواص مهم انفاق مال در راه اهل بیت
باالخص در عزای سیدالشهدا ترویج مذهب 
ش��یعه و تبلیغ والیت امیرالمؤمنین و تعظیم 
شعائر الّل�ه است که تعظیم والیت اهل بیت و 

نام مبارک ایشان خواهد بود. 
آیت الّل���ه بروج��ردی وصیت فرم��ود ثلث اموال 
ایش��ان وقف عزاداری حضرت سیدالشهدا و 
ارادتمندان به اهل بیت ش��ود. ایش��ان بذل و 
انفاق مال برای عزاداری در حیات و بعد از مرگ را 
 .از بزرگ ترین و بهترین سنت ها می دانستند

پی نوشت: 
1. شیخ کلینی؛ کافی؛ ج1، ص46.

2. عالمه مجلسی؛ بحار االنوار؛ ج27، ص101.
3. طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین؛ ج3، ص184.

4.  شیخ کلینی؛ کافی؛ ج4، ص582.

روضه خوانی از جنس بلور
نگاه��ی گ��ذرا به روضه خوان برجس��ته 

تهران مرحوم حاج آقا رضا سراج
مهیا زاهدین لباف

کارشناس ارشد روابط بین الملل

 دخترش حض��رت زهرا حض��رت پیامبر«
را دس��ت م��ا آخونده��ا س��پرد و در کوچ��ه به او 
س��یلی زدند. اگر دخت��رش فاطم��ه را به این 
داش مشتی ها و لوتی ها می سپ��رد، می دانستند 
که چط��ور و چگ��ونه از حریم مادر سادات دف��اع 
کنند. می دانس��تند چط���ور از خان��ه علی دف�اع 

کنند«.
همین سخنان صریح و ساده حاج شیخ رضا سراج 
در مراسم عید غدیر، در میان جمعی از بازاری ها و 
هیئتی ها و مسجدی ها بود که تعجب همه حضار 
را برنگیخت و حال مهمانان لوتی منش مسجد 
را دگرگون کرد. داش مش��تی  ها گریه می کردند و 
حض��رت زه����را را صدا می زدند. نفس گرم 
ش��یخ رضا خیلی از آنهایی که رنگ و بوی هیئت 
را هم ندیده بودند، مسجدی و پای ثابت منبر و 
از مریدان شیخ کرد و باعث شد، در شیوه زندگی 

خود تجدید نظر کنند. 
1332 قمری در تهران دیده به جهان گشود. او را 
رضا نامیدند و بعد ها عالم و واعظی مشهور شد و 
او را، سراج تهرانی می خواندند. پس از فراگیری 
مقدمات و س��طوح ح��وزه از اس��تادان و علمای 
ته��ران به قم هجرت کرد. در کالس های درس 
مرحوم آیت الّل�ه آقا میرزا محمد همدانی حاضر 
شد و مدتی را در محضر مرحوم آیت الّل�ه حایری 
روزگار گذراند. خ��ارج فقه و اصول را نزد مرحوم 
آیت الّل�ه حاج سید محمدتقی خوانساری آموخت 
و در س��ال 1362 قمری به تهران مراجعت کرد 
و در خیابان شهباز سکنا گزید. با کمک خیرین، 
مس��جد س��لمان را بنا ک��رد و به اقام��ه جماعت 

پرداخ��ت. وی پ��س از تعمیر و مرمت مس��جد 
سرچشمه به آنجا نقل مکان کرد. 

ش��یخ رضا س��راج با بیانی نافذ، در ذکر مس��ائل 
مرب��وط ب��ه دی��ن از اعم��اق دل حرف م��ی زد و 
سخنانش بر دل ها می نشس��ت. پامنبری های 
او از اقش��ار مختل��ف جامعه بودن��د، چهره هایی 
ک��ه هر کدام ب��رای خود تفکری خاص داش��تند 
و عقایدش��ان مختلف بود. در بین مریدان شیخ 
می توانس��تی از بازاری، کاسب و کارمند گرفته تا 
طلبه ها و لوتی ها و داش مشتی ها را ببینی. همین 
من��ش خ��اص او در دعوت و تبلیغ ب��رای دین، 
باعث ش��د تا نگاه بلندش به آرمان های مذهبی 
و مؤثر بر ایجاد وحدت در بین مس��لمانان، برای 

همیشه ماندگار شود. 
ح��اج غالمرضا س��ازگار، وی را از مصادیق عالم 
ناط��ق و مس��تعمل لعلمه در زم��ان خود معرفی 
می کن��د که بیانی نافذ و منب��ری جامع و مفید در 
والیت اهل بیت عصمت داشته و در گریانیدن 

مستمعان بسیار قوی و کم نظیر بوده است. 
 مجالس و محافلی را که ش��یخ رضا س��راج اداره 
می کرد، پرش��ور و هیجان و کثیرالبکاء بود. وی 
در ام��ر به معروف و نهی از منکر لس��انی صریح 
و بیانی ملیح داش��ت و مع��ارف و حقایق دینی را 
با منطقی مؤثر بیان می کرد و تنویر افکار و قلوب 
می نمود و از آن دس��ته روحانیانی بود که در بین 
قاطبه مردم محبوبیت داشت و از همه اقشار پای 

منبرش می آمدند. 
مرحوم حاج شیخ محّمد شریف رازی بعد از وفات 
حاج شیخ رضا سراج در کتاب اختران فروزان ری 
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به من اصرار کردند که به جای ایشان در مجلس 
دهه محرم س�خنرانی کنم. در آخر امر هم وقتی 
پاکت ایش�ان را دادند، همه را به من بخشیدند. 
 ،من اگر کافی شدم بعد از الطاف امام حسین

به خاطر جوانمردی مرحوم سراج بود

و طهران درباره او نوشت: »خدایش رحمت کند 
که س��خنانش و روضه خواندنش دلنش��ین بود و 
مس��تمعین بی نهایت تحت تأثیر ق��رار گرفته و 
می گریس��تند و کمتر کسی بود که در پای منبر او 

نگرید«.
شیخ رضا سراج توجه زیادی به خلوص نیت واقعی 
در اجرای اعمال مذهبی داشت و با گفتار و رفتار 
خود به مردم درس اخالق می داد. روزی کس��ی 
نزد ایشان تسبیح به دست بلندبلند ذکر می گفت. 
رو به او کرد و گفت: اگر این سبحان الّل�ه گفتن را 
بلند می گویی که ما بشنویم، من یک قران پول 
برای آن نمی دهم؛ ولی اگر برای خدا می گویی، 

آهسته بگو تا حواس ما نیز پرت نشود. 
 مرح��وم مجتهدی در همین ب��اره نقل می کند: 
از نظر رضا س��راج قرآن را نباید خواند، بلکه باید 
آن را خورد. یعنی فقط خواندن نباشد که عبارات 
در دهان تلفظ شود، بلکه قرآن را باید در اعماق 
وج��ود خود جای داد؛ هم از نظر حفظ و قرائت و 
هم از نظر معنی و عمل. قرآن مانند غذای لذیذ 
و گوارایی اس��ت که نباید فقط به دیدن و بوکردن 
آن اکتفا کرد، بلکه باید آن را خورد و از ویتامین ها 
و پروتئین ه��ای ق��رآن ب��رای کم��ال معنوی و 
مادی بهره برد. در این صورت اس��ت که»ُهدًی 
لِْلُمتَّقین«می شود و در غیر این صورت، کسی که 
بهره ای از تقوا نداشته باشد، نمی تواند زندگی خود 
را مطابق قرآن قرار ده��د؛ لذا قرآن او را هدایت 

نمی کند. 
حاج قاس��م نیکو از شاگردان و مریدان شیخ رضا 
س��راج در الب��ه الی خاطرات ب��ه یادماندنی اش 
از روزهای س��پری ش��ده در کنار این واعظ عالم 
می گوی��د: » از چهارده س��الگی ب��ه م��دت یازده 
س��ال در خدمت ایشان بودم و روضه می خواندم 
و ایش��ان اشک می ریختند و تشویق می کردند. 
امتیاز روضه خوانی مرحوم سراج نسبت به باقی 
سخنرانان این بود که ایشان روضه را می پختند و 
با مخاطب گره می زدند. سپس با تعریف داستانی 
وارد روضه می ش��دند؛ مثالً می گفتند: کس��ی را 
دیدم که چیزی در بغل گرفته می آید س��ر کوچه 
و ب��از می گ��ردد، از او علت را که پرس��یدم گفت: 
این بچه من اس��ت، بیم��ار بود. ب��رای مداوا به 
دکتر بردم؛ ولی روی دس��ت من جان داد. حاال 
نمی دانم این بچه را که مادرش برای مداوا به من 
سپرده بود، چگونه به منزل ببرم و از این رهگذر 

وارد روضه حضرت علی اصغر می شدند«.
 در چهارمی��ن جلد از کتاب گنجینه دانش��مندان 
نوشته ش��یخ محمد ش��ریف رازی، درباره نحوه 
سخنرانی های شیخ رضا س��راج آمده است »... 
بیان��ی ناف��ذ و و منبری جامع و مفی��د در والیت 
اهل بی��ت عصمت و در گریانیدن مس��تمعین 
بسیار قوی و کم نظیر.. و بیش از چهل سال است 
که با این س��مت موفق و مفتخر اس��ت و صدها 
کیلومتر از چشم مردم مسلمان و شیعه اشک در 

مصائب اهل بیت رسالت گرفته است«.
مرحوم حاج ش��یخ رضا س��راج بر گردن بسیاری 
از مداحان و نوحه خوان های قدیمی و پا به س��ن 
گذاش��ته تهران حق اس��تادی و مرش��دی دارد. 
مرحوم کافی از جمله کس��انی اس��ت ک��ه خود را 
وام دار ای��ن عالم و عارف گران قدر می دانس��ت. 
حاج غالمرضا سازگار درباره نحوه آشنایی این دو 
خطیب می گوی��د: »مرحوم کافی تعریف می کرد 
که در سنین جوانی تاجری مرا از مشهد به تهران 
برای منبر دعوت کرد. به تهران که رسیدم گفتند 
که آن ش��خص به کربال رفته و من متحیر بودم 
که منتظر بمانم یا به مشهد برگردم. در کوچه ها 
راه می رفت��م که در مس��یر حاج آقا رضا س��راج را 
دیدم. در آن زمان نه من ایشان را می شناختم و 
نه ایشان مرا. به عنوان اینکه هر دو طلبه بودیم 
م��را به خانه خ��ود دعوت کرد بع��د از پذیرایی به 
اتفاق هم به مس��جد ایشان رفتیم و به من گفت 
که بین دو نماز س��خنرانی کن. م��ن هم اجابت 
کردم و ایش��ان سخنرانی مرا پسندیدند و به من 
اصرار کردند که به جای ایش��ان در مجلس دهه 
مح��رم س��خنرانی کن��م. در آخر ام��ر هم وقتی 
پاکت ایش��ان را دادند، همه را به من بخشیدند. 
 ،من اگر کافی ش��دم بعد از الطاف امام حسین
به خاطر جوانمردی مرحوم س��راج بود که این از 
خودگذش��تگی و ایثار می توان��د الگوی ممتازی 

 .»برای مبلغین و سخنرانان باشد
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تاریخ دیانت مس��یحیت، سرگذشتی است که به عقیده تجسم الهی در جسد انسان ختم شده است. 
هرچند در ادیان دیگر نیز کم و بیش این عقیده آش��کار شده است، اما در هیچ یک از آنها تمرکزی که 
در مسیحیت بر این آموزه می شود، دیده نمی شود. شخص حضرت عیسی، روشن ترین ظهور در 
ذات الهی در میان مسیحیان است و این دین در کنار عیسی معنا پیدا می کند؛ تا جایی که متون مقدس 
ایشان هم حول همین محور � تأمالت خاص در مورد زندگی حضرت عیسی، مرگ و رستاخیز وی � 

در گردش است. 
از سویی دیگر وجود پیروان زیاد این دین، موجب پیدایی مبلغان بیشتری برای مسیحیت شده 
است، که در هرجا و در هرزمانی، در پی تبلیغ این دیدگاه هستند. هرچند تالی فاسد این دیدگاه، 
برای اندیش��مندان دینی کاماًل روش��ن است، اما شناس��اندن آن به زبان س��اده برای مردمی که 

اطالعات دینی کمتری دارند، ضرورتی انکارناپذیر است. 
امروزه حضور شوم، اما فعال مسیحیت تبلیغی و تبشیری در ایران اسالمی، که دل در گرو جذب قشر 
تحصیل کرده دارد، یکی از دغدغه های اصلی دلسوزان اسالم است. این مسئله ما را بر آن داشت تا در 
این شماره سعی کنیم فارغ از عقاید ویترینی و زیبای تبلیغی ایشان، نمایی کلی از این آیین و تضادهای 
درونی آن، ارائه کنیم؛ هرچند مس��یحیت تبشیری خود فصلی جداگانه می طلبد که به فضل الهی در 

شماره های بعد به آن، خواهیم پرداخت.



ملغمه ای 
به نام دین
مصاحبه با حجت االسالم 
محمد کاشانی
مرتضی ناصحی
کارشناس علوم سیاسی

 اشاره
حجت االس�الم و المسلمین محمد کاش�انی یکی از 
نام های شناخته ش�ده در مباحث مسیحیت به شمار 
می رود. وی دانش آموخته دروس عالی و خارج حوزه 
علمی�ه قم اس�ت و مدرک کارشناس�ی ارش�د خود در 
رشته الهیات را از دانشگاه university nations اخذ کرده 
است. سوابق بلند باالی علمی و اجرایی ایشان، غالبًا 
مرتبط با رشته تحصیلی ایشان بوده است. از سوابق 
اجرایی ایش�ان می توان به مدیریت گروه مسحیت، 
معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم، مدیریت سازمان طرح 
و برنامه شبکه جهانی ثامن تی وی، مدیریت مدرسه 
تخصصی ادیان و ف�رق، و مدیریت دوره های تربیت 
مدرس مسیحیت در مشهد مقدس، شیراز، اصفهان، 
قم اش�اره کرد. تدریس در مقطع کارشناس�ی ارش�د 
تاریخ و ادیان دانشگاه المصطفی و مدرسه تخصصی 
فرق و ادیان و نیز تألیف چندین کتاب در زمینه ادیان به 
نام های »تثلیث در قران و عهدین«، »جستارهایی در 
مسیحیت«، »نجات شناسی مسیحی« و نیز نگارش 
مقاالت تخصص ادیانی از سوابق علمی ایشان است. 
در کن�ار این فعالیت ه�ا، مدیریت بر چندین س�ایت 
و انجم�ن و همچنی�ن همکاری در س�اخت فیلم های 
مس�تند علی�ه مس�یحیت تبش�یری، مانن�د مس�تند 
بین المللی »فراتر از فتنه« در پاسخ به فیلم موهن فتنه 
و مستند بین المللی »آتش بر کلمه« در پاسخ به اقدام 
موهن کش�یش آمریکایی در آتش زدن قرآن از دیگر 

فعالیت های وی است.
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در کتاب مقدس تناقضات بی شماری وجود دارد 
که هیچ جای توجیهی نیز به جا نگذاشته و تمام 
مس�یحیان هم آنه�ا را پذیرفته ان�د و می گویند 
اشتباهی است که هنگام نوشتن رخ داده است.

کت�اب مق�دس مس�یحیان چیس�ت و اناجی�ل 
چهارگانه چگونه هستند؟

امروزه نس��بت به کتاب مقدس دین مس��یحیت 
درک ناصحیح��ی وجود دارد ک��ه گمان می کنند 
کت��اب مقدس این آیی��ن تنها »انجیل« اس��ت. 
مس��یحیان در  اعتق��اد خود کتاب مقدسش��ان را 
مجموعه کتب��ی با نام »بایبل Bible« می دانند که 
از دو بخش عهد عتیق و جدید تشکیل می شود. 
عهد عتیق همان کتاب مقدس یهودیان است که 
»تنخ« نام دارد که مجموعه ای از 39 کتابی است 
که رسوالن قبل از حضرت مسیح بیان کرده اند. 
عهد جدی��د مجموعه ای از اناجی��ل و نامه هایی 
اس��ت که بعد از حضرت مس��یح توسط ایشان، 
رسوالن و حواریون بیان شده است و در مجموع 
27 کتاب اس��ت. اناجیل چهارگان��ه جزئی از این 

کتاب مقدس است. 
مجموعه ای��ن 66 کتاب در یک جل��د به عنوان 
کتاب مقدس چاپ می شود. تمام این مجموعه 
در اعتقاد مسیحیت مقدس ش��مارده می شود و 

معتقدند که تمام آن کالم خداوند متعال است. 
اگر بخواهیم اناجیل چهارگانه را توضیحی دهیم، 
باید بگوییم هیچ کدام از اناجیل »متی«، »یوحنا«، 
»لوقا« و »مرقس« وحی نیستند و هیچ کدام نوشته 
حضرت عیسی نمی باشند؛ بلکه الهاماتی است 
که از طرف خداوند به نویسندگان آنها شده است. 
محتوای این اناجیل زندگینامه حضرت عیسی از 

بدو تولد تا عروج ایشان به آسمان است. 
بر اساس آیه ش��ریفه »َیْکُتُبوَن الِْکَتاَب ِبَأْیِدیِهْم 
ُث��َمّ َیُقوُل��وَن َه���َذا ِمْن ِعن��ِداللِّ« م��ا معتقدیم هر 
چهار انجیل در مرور زمان تحریف ش��ده اس��ت 
که بخش های تحریف ش��ده مورد قبول اس��الم 
نیس��ت. محتوای کت��اب مقدس ممل��و از آیات 
تحریف شده است؛ از جمله نسبت های ناروایی 
که به انبیا وارد کرده، مانند نس��بت زنا و خشونت 
به زنان توسط حضرت داوود، یا قتل عام منطقه 

 .باشان توسط حضرت موسی
این نکته جالب و حائز اهمیت اس��ت که اسالم را 
دائم��ًا متهم به افکار، اعمال و عقاید ضد حقوق 
بشری می کنند؛ در حالی که کتاب مقدس فعلی 
مملو از آیات خش��ونت آمیزی اس��ت که دس��تور 
ب��ه قتل ع��ام همه چیز و هم��ه کس حتی طفل 

شیر خواره داده است.
با توجه ب��ه این آیات خش��ونت آمیز که ما معتقدیم 
همه از تحریف��ات کتاب مقدس اس��ت و هیچ یک 
توسط انبیا و یا به دستور خداوند نبوده است، نتیجه 
می گیریم اینها نس��بت هایی دروغ است به خداوند 
متعال. در عین حال پاپ با وجود این آیات همچنان 

بر ضد حقوق بشری بودن اسالم تاکید می کند؛ 
تو که بر با خود جام شیشه داری   

 چرا بر بام دیگران میزنی سنگ

برخی از تناقضات کتاب مقدس را بیان فرمایید.
ق��رآن مجید می فرماید: »ول��و کان من عند غیر 
الّل�ه لوجد اختالفا کثیرا«؛ یعن��ی اگر این قرآن از 
ط��رف غیر از خداوند باش��د لزوم��ًا اختالف های 
زیادی داشت. این آیه در حقیقت طعنه ای است 
به کتاب مقدس؛ چون در کتاب مقدس تناقضات 
بی ش��ماری وج��ود دارد که هیچ ج��ای توجیهی 
نیز به جا نگذاش��ته و تمام مسیحیان هم آنها را 
پذیرفته اند و می گویند اشتباهی است که هنگام 
نوش��تن رخ داده است. در حالی که در تمام نسخ 
این تناقض��ات وجود دارد و در واقع کس��ی که از 
جانب خودش این کتاب ها را نوش��ته و به اس��م 
کت��اب مقدس منتش��ر کرده، از خ��ود جای پایی 
باقی گذاسته است. حرف ما نیز همین است که 
این کتاب تحریف شده است؛ اما مسیحیان این 
تناقضات را اش��کال نمی دانن��د؛ در حالی که اگر 
بت��وان فقط یک آیه از این کت��اب را نقض الهی 
بودن دانست، ما بقی آن از اعتبار و حجیت ساقط 

می شود. 
برای مثال می توان اشاره کرد که در سفر 24 آیه 8 
گفته شده »یهویاکین« وقتی پادشاه بنی اسرائیل 
ش��د هجده س��اله بود؛ ام��ا در دوم تواریخ فصل 
36 آیه دوم بیان می کند وی در زمان پادش��اهی 
هش��ت س��اله بود؛ در حقیقت باید اذعان کرد که 
الاق��ل یک��ی از این آیات را خداون��د بیان نکرده 
اس��ت. این گونه تناقضات در کت��اب مقدس کم 

نیست. 

مس�یحیت پولسی و مسیحیت یهودی را تبیین 
فرمایید.

حضرت مس��یح وقت��ی به آس��مان ع��روج کرد 
پطروس را جانش��ین خود قرر داد و کلیسای خود 
را ب��ه وی س��پرد. در متن انجی��ل در این ارتباط 
آمده اس��ت ک��ه آن حضرت به پط��روس فرمود 
»تو وظیفه شبانی مسیحیت را بر عهده داری«. 
پس چند سال یک ش��خص دژخیم یهودی به 
نام »پولس« که تا آن زمان مش��غول به شکنجه 
مسیحیان بود، ادعا می کند در یکی از سفرهایی 
در حدود س��ال 31 - 3۶ بعد از میالد، در مس��یر 
جاده دمشق، شبانگاه شخص »عیسای مسیح« 
بر وی ظاهر شده و او را به نام عبری اش خطاب 
می نماید و می گوید: »ش��ائول، شائول، چرا مرا 
آزار می رس��انی؟«. در ادامه مس��یح شخصًا به او 
مأموریت داد تا س��فیر خداوند برای غیریهودیان 
باش��د. چون مسیحی ش��دن یک دژخیم بسیار 
عجیب بوده است، وی مورد تردید حواریون قرار 
می گیرد؛ اما پس از شفاعت بسیاری از رسوالن 
و اف��رادی دیگر نزد حواریون جایگاهی کس��ب 

می کند. 
پولس به تدریج ادعای رس��الت کرد و تأکید کرد 
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ک��ه باید تعالیمی الهی که به وی از طرف خداوند 
الهام می ش��ود را تعلیم ده��د؛ این تعالیم خاص 
سنگ های بنای تحریف در مسیحیت بودند؛ از 
جمله می توان به تبیین مسئله تثلیث از جانب وی 

اشاره کرد. 
طی اخت��الف عقاید گوناگون بعدها مس��یحیان 
به دو دس��ته پطروس��ی و پولسی تقسیم شدند. 
مس��یحیان پولوسی توسط کنس��تانتین حمایت 
ش��دند و حکومت را به دس��ت گرفتند. س��پس 
شروع به قتل عام مسیحیان حقیقی کردند. این 
مسیحیان راستین که به ابیونی نیز معروف هستند 
تا س��ال هفتم میالدی بیشتر دوام نیاوردند و کم 
کم از بین رفتند و آنچه که باقی مانده مسیحیت 

پولوسی است. 

جایگاه و نقش پاپ را در کلیسای کاتولیک تبیین 
کنید و در ادامه به پاپ های فاس�د و علت فس�اد 

کلیسا در قرون وسطی اشاره نمایید.
پس از آنکه در سال 313 کنستاتین امپراطور روم 
شد، مسیحیت پولس��ی دین اصلی اعالم شد و 

قدرت در دست این آیین قرار گرفت. 
از سال 411 میالدی قرون وسطی آغاز و تا هزار 
س��ال بعد ادامه یافت. در این دوره کلیسا مبنایی 
گذاشت که بر اساس آن، جانشین عیسی مسیح 
پطروس اس��ت و پطروس که در اواخر عمر خود 
کلیسای ش��هر روم را بنا نهاد، وقتی از دنیا رفت 
جانشین وی اسقف روم بود بنابراین اسقف های 
بعدی جانش��ین های پطروس هستند. این گونه 
قدرت را منحصر در این طیف قرار دادند. همین 

انحصار قدرت موجب فساد در آن شد. 
در قرون وسطی اتفاق هایی افتاد که ننگ تاریخ 
بشریت است؛ به آتش کشیدن بیش از نه میلیون 
دانش��مند و قتل عام زنانی که متهم به اس��تفاده 
از س��حر و جادو بودند. در این زمان مس��یحیان 
مخالفان زی��ادی را به قتل رس��اندند؛ مثاًل پاپ 
وقت��ی یکی از مناطق فرانس��ه به اس��م برژیه از 
دادن س��هم کلیسا به دلیل به فساد کشیده شدن 
آن خ��ودداری نم��ود، پاپ ب��ه این منطقه حمله 
می کن��د و وقت��ی ای��ن منطقه س��قوط می کند، 
فرمانده جنگ از پاپ سؤال می کند که حاال باید 
چه کرد. پاپ پاس��خ می دهد چون ما نمی توانیم 
گناهکاران و غیرگناهکاران را از هم تش��خیص 
بدهیم همه اف��راد منطقه را حتی کودکان را قتل 
عام کنید. خداوند خودش تشخیص می دهد که 

کدام جهنمی و کدام بهشتی هستند. 
ویل دورانت نقل می کند در طول قرون وس��طی 
کلیساها فرقی با فاحشه خانه های عمومی نداشت 
و به دلیل قدرت منحصر و ثروت زیاد آن به فساد 
فاحشی کشیده شده بود؛ به طوری که دیگر نمک 
زمین طعم خودش را از دست داده بود، چیزی که 
همه چیز را از فس��اد مصون نگاه می داشت خود 

فاسد گشته بود!

پاپ پاسخ می دهد چون ما نمی توانیم گناهکاران 
و غیرگناهکاران را از هم تش�خیص بدهیم همه 
اف�راد منطقه را حت�ی کودکان را قت�ل عام کنید. 
خداون�د خ�ودش تش�خیص می دهد ک�ه کدام 

جهنمی و کدام بهشتی هستند. 

مسیحیتی که امروز در کشورهای اسالمی تبلیغ 
می شود بیشتر تفکر پروتستانی دارند و بیشتر از 
امریکا تغذیه می شوند. این شاخه از مسیحیت 
را مس�یحیان اصیل و حتی ارامنه قبول ندارند و 

به شدت آنها را تکفیر می کنند.

کلیس��ا در آن زم��ان از جهت اخالق��ی کارش به 
جایی رس��ید که برخی از پاپ ها زن��ازاده بودند و 
برخی چند معش��وقه داش��تند. این بخش بسیار 
کوچکی از فس��اد کلیس��ا در قرون وسطی بود که 
منجر به رخ دادن نهضت اصالح طلب پروتستان 

شد. 
مسیحیت در ابتدا تنها یک شاخه بود؛ اما در پی 
اختالفات بر س��ر قدرت به س��ه فرقه کاتولیک، 
پروتستان و ارتودوکس منشعب شد. بین این سه 
فرقه بر س��ر مرکزیت قدرت مسیحیت اختالف 
رخ داد. کاتولیک اذعان کرد مرکزیت مسیحیت و 
کلیسا در روم باید باشد؛ اما ارتدوکس معتقد بود که 
شهرهای دیگر دنیا مانند استانبول و یا اسکندریه 
ه��م می توانند زعام��ت مس��یحیان را عهده دار 
باشند؛ چون در این شهرها هم حواریون و پولس 
تبش��یر کرده اند. این دو فرقه بر سر این موضوع 
اختالف ش��دید پیدا کردند و از هم جدا شدند. از 
طرف دیگر پروتستان ها کل زعامت در مسیحیت 
را ان��کار کردن��د و اعالم کردند هی��چ کس زعیم 
شخص دیگری در مسیحیت نییست؛ بلکه هر 
کس می تواند کشیش خودش باشد و این زعامت 

باعث فساد در کلیسا و مسیحیت شده است. 

چ�را دادگاه ه�ای تفتیش عقاید تش�کیل ش�د؟ 
برخورد آنها با مردم چگونه بود؟

دادگاه ه��ای تفتی��ش عقای��د ب��رای پی��دا کردن 
بدعت ها و سحر و جادو در بین مردم تشکیل شد 
تا این دسته از افکار و اعمال را از مسیحیت پاک 
کنند. این دادگاه ها از میانه قرون وسطی آغاز و تا 
ق��رن هفده و در برخی از اقوال تا قرن هجده نیز 

ادامه داشتند. 
آنه��ا جاهای مختلف را بازرس��ی می کردند و اگر 
س��حر و جادوی��ی و یا بدعتی در دی��ن و یا حتی 
اگر نظریه ای علمی که مخالف عقاید کلیس��ا بود 
را می یافتن��د ف��رد را به عن��وان بدعت گذار متهم 
می کردند. جوردانو برونو کش��یش، فیلس��وف و 
کیهان ش��ناس ایتالیایی به دلی��ل عقاید مخالف 
با تعلیمات کلیس��ای کاتولیک، به حک��م دادگاه 
تفتیش عقاید و با موافقت پاپ کلمنت هشتم در 
شهر رم سوزانده شد. وی عقیده داشت زمین به 

دور خورشید می چرخد. 
در پایان باید تصریح کرد که مسیحیتی که امروز 
در کشورهای اسالمی تبلیغ می شود بیشتر تفکر 
پروتستانی دارند و بیشتر از امریکا تغذیه می شوند. 
این ش��اخه از مس��یحیت را مس��یحیان اصیل و 
حتی ارامنه قبول ندارند و به ش��دت آنها را تکفیر 
می کنند. ما برای شناخت این چنین جریان هایی 
باید در ابتدا خود مس��یحیت را بشناسیم. سپس 
باید جریان شناسی در مسیحیت را واکاوی کنیم. 
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آیین مسیحیت
 رضا کاظمی راد

دانشجوی دکتری الهیات مسیحی

یک��ی از ادی��ان زنده ام��روز جهان ک��ه پیروان 
زی��ادی دارد، دی��ن مس��یحیت اس��ت. اولین 
پیروان حضرت مس��یح یهودیانی بودند که 
اعم��ال و آداب دی��ن یهودی را ب��ه طور کامل 
انج��ام می دادن��د؛ ام��ا نقط��ه اصل��ی و کانون 
توجه مس��یحیان اولیه و حوادثی ک��ه آنان را از 
بقیه یهودیان آن عصر جدا س��اخت، مس��ئله 
زندگی، مرگ و رستاخیز عیس��ی بود. شالوده 
دین مس��یحیت ب��ه قرن نخس��ت میالدی و 
یهودیت برمی گردد.1 مسیحیت اولیه مشتمل 
بر چهار قرن نخس��ت، به سه دوران عیسی و 
رسالت،2 پدران اولیه کلیسا3 و دفاعیات4 تقسیم 
می شود. 5 این سه دوره، از سال سی میالدی، 
یعنی شروع خدمت مس��یح آغاز می شود و در 

اواخر قرن چهار میالدی به پایان می رسد.6
تاریخ دقیق تولد عیسی مشخص نیست. 
پژوهشگران درباره زمان تولد ایشان احتماالت 
گوناگونی داده اند؛ اما به هر حال عیسی مسیح 
به نقل از لوقا و متی7 در بیت لحم )یهودیه( در 
هشت کیلومتری اورشلیم و در زمان پادشاهی 
هی��رودوس کبیر به دنیا آمد. س��ال والدت او، 
آغاز س��ال میالدی اس��ت.8 تولد معجزه آسای 
عیس��ی در قرآن در س��وریه مری��م )آیات 16� 
33( آمده است. در اناجیل نیز داستان تولد وی 

فقط در دو انجیل لوقا و متی9 آمده اس��ت و دو 
انجیل دیگر یعنی مرقس و یوحنا از آن سخنی 
نگفته اند.10 در نقل داستان تولد عیسی مسیح، 
میان قرآن و کتاب مقدس شباهت زیادی وجود 
دارد. نکته قابل ذکر این اس��ت که هر دو کتاب 
مقدس، یعنی هم قرآن11 و هم عهد جدید12 بر 

باکره بودن مریم تأکید می کنند. 
مهم تری��ن اف��راد پیرامون عیس��ی مس��یح را 
نخستین گروندگان به وی، یعنی »حواریون«13 
تش��کیل می دادند. حواریون عیسی �  که آنان 
را رس��ول می نامی��د   � بر اس��اس معرفی کتاب 
مقدس،14 از این قرارند: ش��معون )پطرس(، 
آندری��اس، یعقوب پس��ر زبدی، یوحن��ا برادر 
یعقوب، فیلیّپس، برتولما، توما، متی، یعقوب 
پس��ر حلفی، تِّدی، ش��معون غیور و یهودای 
اس��خریوطی. 15 مهم ترین حواری عیس��ی، 
ش��معون اس��ت که تعابیر عیس��ی درباره وی، 
جای��گاه منحصر به فردی را ب��رای او به وجود 
آورده اس��ت.16 پس از آنکه عیس��ی مسیح به 
اورش��لیم رف��ت، م��ردم اورش��لیم او را گرامی 
داشتند و برخی از آنها او را مسیحا دانسته، به او 
عالقه مند شدند. او در آنجا به موعظه، مجادله 
با یهودیان فریسی و نیز انجام برخی معجزات 
دست زد. اقدمات او باعث شد تا مورد خشم و 

کینه علمای یه��ودی قرار گیرد و در طول یک 
هفته، دستگیر و به کفر و نفاق متهم، و آن طور 
که مس��یحیان اعتقاد دارند، به صلیب آویخته 
ش��ود.17 نویس��ندگان اناجیل اع��الم می دارند 
س��ه روز بعد از مرگ عیسی، قبر او خالی بود. 
پیروانش معتقد بودند که عیس��ی واقعًا از میان 
مردگان برخواسته و بر برخی از آنان ظاهر شده 
است. رستاخیز عیسی برای پیروانش نشانه ای 

بود بر اینکه او مسیحا و برگزیده خدا است.18
اناجیل بس��یار متعددی درباره عیس��ی نوشته 
شده اس��ت. برخی از محققان مسیحی مانند 
کری ولف، تعداد اناجیل را بیش از 140 انجیل 
دانس��ته اند؛19 اما نهایتًا چهار انجیل کنونی به 
عنوان اناجیل رسمی پذیرفته شدند. این اناجیل 
چهارگانه عبارت ان��د از انجیل مرقس، انجیل 
متی، انجیل لوقا و انجیل یوحنا. س��ه انجیل 
نخست را اناجیل همنوا یا همدید20 می نامند. 
این س��ه انجیل اگرچ��ه از جهاتی با هم تفاوت 
دارند، ولی زندگی و تعالیم حضرت عیسی را از 
زاویه دید مشترکی می بینند. اطالعات مربوط 
به زندگانی حضرت عیسی تقریبًا جملگی از این 
سه انجیل اخذ شده است. مسیحیان معتقدند 
نویسندگان عهد جدید تحت الهام الهی بودند 
و آن��ان این کتاب ه��ا را به هدای��ت الهام الهی 
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نوش��تند؛21 اما مس��لمانان به تبعی��ت از آیات 
قرآن، کتاب مقدس را تحریف شده می  دانند.22 

در سوره مائده خداوند متعال می فرماید:
»و قفینا علی ءاثرهم بعیس��ی بن مریم مصدقا 
لم��ا بین یدیه من الت��وراه و ءاتیناه االنجیل«23 
و البته پیش ت��ر در آیات دوازدهم و س��یزدهم 
س��وره مائده به وقوع تحریف و دست خوردگی 
آنها ش��هادت داده، می فرماید: »فبما نقضهم 
میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیة یحّرفون 
الکلم عن مواضعه و نس��وا حظًا مّما ُذّکروا به و 
من الذین قالوا اِّنا َنصاری اَخذنا میثاقهم َفَنسوا 

َحّظًا ِمٌما ذِکّروا«.24
نکته مهم اینکه نخس��تین پیروان عیس��ی را 
یهودیانی تش��کیل می دادند که او را مسیحای 
موعود یهودیت می دانستند؛ از این رو هیچ گاه 
مانند مس��یحیت امروزی، نگاه الوهی به وی 
نداش��تند. پطرس مهم ترین حواری عیسی، 
داعیه دار دیدگاه مس��یحیت نخس��تین بود که 
برآم��ده از اعتقاد یهودی  � مس��یحیان اولیه و 
مبتن��ی بر اناجی��ل همدید بود. بر اس��اس این 
دیدگاه، عیس��ی صرفًا انس��انی ب��ود که عنوان 
پس��ر خ��دا ب��رای او به ص��ورت تش��ریفاتی و 
مج��ازی ب��ه کار رفته اس��ت. می ت��وان چنین 
مسیح شناسی و به طور کل، چنین مسیحیتی 
را مسیحیت پطرسی دانست. در مقابل، پولس 
یهودی که بعدها مسیحی شد و وظیفه تبشیر 
مس��یحیت در میان جهان هلنیستی )یونانی( 

آن دوران را بر عهده داش��ت، عیسی را حقیقتًا 
پس��ر خدا می دانس��ت. چنین مسیح شناس��ی 
و مس��یحیتی راکه در راس��تای دی��دگاه انجیل 
یوحنا به عیس��ی است، مسیح شناسی پولسی 
� یوحنایی می گویند. ق��رآن در آیات متعددی 
ن��وع ن��گاه پولس ب��ه عیس��ی مس��یح را نقد 
می کن��د؛ از جمل��ه اینکه می فرمای��د: »و قالوا 
اتخذ الّل�ه ولدا س��بحانه بل له مافی السموات 
و االرض«.25 یا در س��وره نس��اء، مس��یحیان 
را ب��ه توحید دع��وت کرده، می فرمای��د: »و ال 
تقولوا ثالثه انتهوا خی��را لکم انما الّل�ه اله واحد 
س��بحانه ان یکون له ولد له ما فی السموات و 
ما فی االرض«.26 و نهایتًا اینکه در سوره مائده 
صراحتًا کس��انی را که قائل به الوهیت مس��یح 
هس��تند، کافر خطاب کرده، می فرماید: »لقد 
کفر الذین قالوا ان الّل�ه هو المس��یح ابن مریم، 
ق��ل فمن یملك م��ن الّل���ه ش��یئا، ان اراد ان 
یهلك المسیح ابن مریم و اُّمه و من فی االرض 
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نخستین پیروان عیس�ی را یهودیانی تشکیل 
می دادن�د که او را مس�یحای موع�ود یهودیت 
می دانستند؛ از این رو هیچ گاه مانند مسیحیت 
امروزی، نگاه الوهی به وی نداش�تند. پطرس 
مهم تری�ن حواری عیس�ی ، داعی�ه دار دیدگاه 
مس�یحیت نخس�تین بود که برآم�ده از اعتقاد 
یه�ودی � مس�یحیان اولیه و مبتن�ی بر اناجیل 

همدید بود.
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کلیسای کاتولیک از بزرگ ترین و جهانی ترین کلیساهاست که مرکز آن 
در رم اس��ت.1 گستردگی این فرقه و کلیساهای آن در مناطق مختلف 

بیانگر اهمیت و موقعیت ویژه این کلیسا در جهان مسیحیت است.2

 وجه تسمیه کاتولیک
واژه کاتولی��ک از واژه ای یونان��ی ب��ه معن��ای جهانی و ع��ام می آید.3 
ایگناتیوس انطاکی از پدران کلیسا نخستین کسی است که واژه کاتولیک 
را به کار برده است. برای نام گذاری این گروه از مسیحیان به کاتولیک 

وجوهی بیان شده است: 
1. اولین وجه، گستردگی و فراگیری تعالیم این فرقه است؛ زیرا به تعالیم 
و ایمان کلیسای کاتولیک، عموم مسیحیان باور داشتند؛ همان گونه که 
رنس��ال می گوید: تعالیم کاتولیک تعالیمی است که هر جا و همواره به 

وسیله همگان باور می شود. 
2. وجه دوم برای نام گذاری این فرقه به کاتولیک این است که کلیسای 
کاتولیک از تفکر فلسفی نیز در کنار ایمان و باورها استفاده کرده و بین 

عقل و نقل جمع کرده است. 
3. وجه س��وم جذب عناصر گوناگ��ون از مفاهیم جدید و فرهنگ های 

ملت های متعدد است. 
4. در کلیسای کاتولیک انواع مراسم عبادی و شعائر دینی )هفت شعائر 

مقدس( وجود دارد؛ از این رو آن را کاتولیک می نامند. 
امروزه واژه کاتولیک بیش��تر برای کلیس��ایی به کار می رود که به دست 
عیسی مسیح بنا شد و ادعا می شود طبیعت آن برای همه نژاد ها و همه 

زمان ها است.5

 پیشینه و تاریخ کلیسای کاتولیک 
تاری��خ کلیس��ای کاتولیک را می ت��وان از س��ال 150�1054 می��الدی در نظر 
گرفت؛ زیرا تا این تاریخ کلیسای کاتولیک مؤسسه ای یگانه بود و برای حفظ 
یکپارچگی خود در برابر فرقه های بدعت گذار و دشمنان خارجی، دو اقدام مهم 
را انجام داد. در ابتدا یک نظام مبادی دینی را بنا کرد و در گام دوم یک سلسله 
سازمان کشیشی را به وجود آورد؛5 بنابراین تاریخ کلیسای کاتولیک را باید به 

حدود دو هزار سال پیش برگرداند که پایه گذار آن عیسی مسیح است.6
کاتولیک ها نیز مانند پیروان هر فرقه دیگری پیش��ینه خود را به زمان 
بنیانگذارش��ان باز می گردانن��د آنان بر این باورند که این کلیس��ا مظهر 
ملکوت خدا بر زمین است و پایه گذار آن عیسی مسیح است.7 مهم ترین 
ویژگی کاتولیک ها آن اس��ت که معتقد به ریاس��ت پاپ بر تمام جامعه 
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6. پیشین، ص250. 
7. همان، ص250. 
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ص242. 
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واژه ارتدوکس از دو کلمه »orthos« به معنای درست و»doxa« به معنای باور و 
عقیده، تشکیل شده است؛1 از این رو واژه ارتدوکس در اصل به معنای عقیده 
صحیح اس��ت؛ اما در مباحث فرقه شناسِی مسیحیت به کلیسای روم شرقی 
اطالق می ش��ود.2 این کلیس��ا خود را حافظ س��نت اصولی و حقیقی کلیسای 
باس��تان می داند.3 این کلیس��ا در برخی موارد از جمله تجرد روحانیان و فدیه 
و... ب��ا کاتولیک ها اختالف دارد. به نظر می رس��د تفاوت های جغرافیایی و 
فرهنگی و همچنین مسائل سیاسی موجب جدایی ارتدوکس از کاتولیک ها 
ش��ده است؛ اما اختالف عمده کلیسای ارتدوکس با کلیسای کاتولیک، درباره 
رهبری اس��ت. ارتدوکس ها برتری اس��قف اعظم روم )یعنی پاپ( را بر سایر 
اس��قفان نمی پذیرند و این آغاز جدایی آنها بود.4 قدیمی ترین و مقدس ترین 
کلیساهای ارتدوکس عبارت اند از چهار اسقف نشین: قسطنطنیه، اسکندریه، 

انطاکیه و اورشلیم. 

 پیشینه و تاریخ ارتدوکس
مهم تری��ن جدایی در تاریخ مس��یحیت در اواخر ق��رن پنجم میالدی هنگام 
تجزیه روم به بخش های ش��رقی و غربی پیش آمد. کلیس��ای روم در مرکز 
بخش غربی مسیحیت بود و مدعی رهبری بر تمام اسقف های جهان بود؛ زیرا 
اعتبار خود را از پولس می گرفت.5 و همین مسئله موجب جدایی کلیسای شرق 
و غرب ش��د؛ اما این جدایی رسمی طی فرایندی تدریجی شکل گرفته و به 
قرن ها قبل برمی گردد. شکل گیری رسمی کلیسای ارتدوکس در سال 1054 
میالدی بود. ارتدوکس ابتدا در امپراتوری روم ش��رقی )یونان امروزی، ترکیه 
و بخش��ی از ش��مال آفریقا و غرب آسیا( و بعداً در سرزمین های اسالوی زبان 
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محمد ادهمی
کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی

مثل��ث 
بدون ضلع

تثلیث اصلی ترین اعتقاد مس��یحت است که بر 
اس��اس آن، خ��دای واح�د در س��ه اُقن��وِم پ�در، 
پس��ر و روح القدس پرستیده می ش��ود.1 یکی از 
دغدغه ه��ای ذهن��ی متکلمان مس��یحی دفاع 
عقالن��ی از آموزه تثلیث  اس��ت.2 تثلی��ث به این 
معناس��ت که خدا در عین حال که یکی است، در 
س��ه شخصیت پدر، پس��ر و روح القدس متجلی 
است و هر سه آنها در تمام صفات با هم برابرند.3 
اقانیم س��ه گانه هرکدام به صورت جداگانه کامل  
ب��وده و از همدیگ��ر متمایزن��د؛ در صورت��ی که 
فقط یک خ��دا وجود دارد.4 خداون��د دارای یک 
ذات اس��ت و مس��یحیان به همین دلیل خود را 
یکتاپرست می دانند.5 عیسی اقنوم دوم و معادل 
کلمه یا لوگوس است که برای اولین بار در انجیل 
یوحن��ا6 به کار رفته   اس��ت.7 واژه  لوگوس ریش��ه 
یونانی دارد8 و به معنای عقل بوده  است. در تاریخ 
اندیشه مسیحی سخن از روح القدس پس از پدر 
و پسر به وجود آمد و آن نیز در حقیقت خود خدا 

است که در قلوب مردم حضور دارد.9
متکلمان مس��یحی، همواره عبارات متعددی از 
کتاب ه��ای عه��د عتیق را 
چندگانه  بر  شاهدی 
ب��ودن خداون��د 
کرده اند  ذک��ر 
هی��چ  ک��ه 
ی��ک از این 
را  عب��ارات 
یقی��ن  ب��ه 
ن  ا نمی ت��و
ب��ر  ش��اهدی 
نویس��ندگان  باور 
عهد عتیق بر طبیعت 
چنداقنوم��ی خداوند به ش��مار آورد.10 همچنین 
هیچ نظر مدون��ی درباره آن نیامده اس��ت.11 در 
کتاب عهد جدی��د نیز در انجیل ه��ای همنوا،12 
عیسی با القابی چون اس��تاد،13 پیامبر، گاه پسر 
 خدا خوانده می شود؛ اما در این انجیل ها او برای 
معرفی خود بیش از هر چیز لقب »پس��ر انسان« 
را به کار می ب��رد و فقط در انجیل یوحنا موضوع 
الوهیت مسیح مورد تأکید قرار می گیرد؛14 اما بعد 
از عیس��ی، اصلی ترین مشکل جامعه مسیحی 
اخت��الف نظره��ای الهیات��ی درباره ش��خصیت 
عیسی مس��یح بود.15 در سه قرن اول میالدی، 
عمده توج��ه متفکران، معطوف ب��ه درک مقام 
عیس��ی مس��یح و بررس��ی ش��خصیت و ظرف 

ظهور نهضت پروتستان
این واژه از لغت »protest« به معنای اعتراض و شکایت گرفته شده است.1 اولین اختالف 
مهم و محوری بین کلیسای پروتستان و کلیسای کاتولیک مسئله عصمت پاپ و ریاست 
وی بر عالم اس��ت؛ چنان که در قرون وسطا عملکرد کلیس��ا و فروش آمرزش نامه و... 

موجب بروز شورش هایی شد که به اصالح دینی ختم شد. 

 پیشینه و تاریخ
در سده های پانزدهم و شانزدهم گروهی توانستند سومین جدایی مهم را در تاریخ الهیات 
مسیحی رقم بزنند: مارتین لوتر )1483�1546(، اولریش تسوینگلی )1484� 1531(، 
جان کال��ون )1509�1564(. اگرچه این افراد در برخی از اندیش��ه های خود با یکدیگر 
متفاوت بودند، همه آنان در اصول کلی که با اصول کلیسای کاتولیک مغایر است، متفق 
بودند؛2 بنابراین پروتستان ها در طول تاریخ، مجموعه ای بسیار گسترده از گرایش های 
مختلف، با عقاید و اعمال متنوع را به وجود آورده اند که یک اصل آنها را متحد می سازد 
و آن این است که »انسان آزاد و مسئول عقاید و اعمال خودش است و نباید در این امور 
از کس��ی تبعیت کند«. این اصل درس��ت در مقابل اساسی ترین اصل کلیسای کاتولیک 

قرار دارد.3
معروف ترین مصلح در عصر اصالح دینی، مارتین لوتر اس��ت. او با صدور اعالمیه ای 
با کلیسا و عملکرد آن در قرون وسطا مانند فروش آمرزش نامه ها و قدرت پاپ و برخی 
اعمال کاتولیکی به ش��دت مخالفت کرد.4 مارتین لوتر ابتدا قصد جداش��دن از کلیسای 
کاتولیک را نداش��تغ اما درک جدید وی از عهد جدید، منجر به ارائه دیدگاه هایی شد که 
کلیسای کاتولیک عصر، آن را بدعت آمیز ارزیابی کرد. به نظر او هیچ چیز نباید مانعی در 
برابر ایمان ساده اشخاص به مسیح باشد.5 لوتر در صدد بود کلیسا را طبق تعالیم اصلی 

کتاب مقدس اصالح کند.6
اصالحات در دیگر جوامع اروپایی نیز بود؛ مثاًل در سوئیس مصلحی به نام تسوینگلی به 
انتقاد کلیسا پرداخت و کار خود را برای اصالح اخالقیات کلیسا آغاز کرد و با انتقاد از الهیات 
کلیس��ا، بازگش��ت به کتاب مقدس را پایه مسیحیت قرار داد. بعد از او کالون در شهر ژنو 
رهبری پروتستان ها را در سال 1536 به عهده گرفت.7 الهیات کالون به ویژه دیدگاه های 

 8.او در باب تقدیر ازلی و کلیسا، دارای اهمیت زیادی است
پی نوشت: 

1. زیبایی نژاد، محمدرضا؛ در آمدی بر تاریخ و کالم مسیحیت؛ قم: معاونت امور اساتید و دروس معارف 
اسالمی، 1376، ص92. 

2. سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم؛ مسیحیت؛ تهران: انتشارات زالل کوثر، 1381، ص197. 
3. همان، ص217. 

4. رسول زاده، عباس و جواد باغبانی؛ شناخت مسیحیت؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 
1389، ص321. 

5. تونی، لین و روبرت آسریان؛ تاریخ تفکر مسیحی؛  تهران: نشر فرزان روز، 1380، ص256. 
6 . میشل،توماس؛ کالم مسیحی؛ ترجمه حسین توفیقی؛ قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1387، 

ص109. 
7. رسول زاده، عباس و جواد باغبانی؛ شناخت مسیحیت؛ ص322. 

8. مک گراث، آلیس��تر؛ مقدمه ای بر تفک��ر نهضت اصالح دینی؛ ترجمه بهروز حدادی؛ قم: انتش��ارات 
دانشگاه ادیان و مذاهب، 1387، ص214. 

فاطمه قربانی 
کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی

گفتاری پیرامون تثلیث سی
شنا

رقه 
ف

مارتین لوتر در صدد بود کلیسا را طبق تعالیم 
اصلی کتاب مقدس اصالح کند
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وج��ودی وی به عن��وان منجی انس��ان و جهان 
بود. در قرون بعد به بررسی وجودی روح القدس 
و تعیین جایگاه آن؛ عنوان اقنوم س��وم پرداخته 
شد.16 پولس)67 میالدی( اظهار می کرد عیسی 
از الوهیت بهره برده  اس��ت.17 بر اساس گزارش 
پولس از ش��خصیت و پیام عیس��ی مس��یح، که 
متأثر از تفکر یونانی مآبی است، نظریه تثلیث به 
صورت بسیار ابتدایی و با تأکید بر رابطه پدر و پسر 
در جهان شناسی خاص این تفکر ارائه گردید؛18 
اما گروهی از مسیحیان اولیه مسیح را پیامبر خدا 
و برگزیده وی می دانستند. ابیونی ها مسیحیانی 
متعلق به آن زمان بودند که عیسی را صرفًا یک 
انسان معمولی و پسر مریم  می دانستند و از جمله 
کس��انی بودند که الوهیت عیس��ی را نپذیرفتند و 
حت��ی پولس را کاف��ر دانس��تند.19 در اوایل قرن 
چه��ارم  آریوس ب��ر اعتقاد الوهی بودن عیس��ی 
اعتراض ک��رد؛ کنس��تانتین، قیصر مس��یحی، 
حدود سی صد اس��قف را به شهر نیقیه فراخواند 
و در س��ال  32۵م شورای نیقیه را تشکیل داد.20 
طبق اعتقادنامه نیقیه، مس��یحیان باید به س��ه 
اقنوم، اب، ابن  و روح القدس معتقد باشند که این 
س��ه اقنوم با هم، هم جوهر بودند.21 در ش��ورای 
قس��طنطنیه، در 381م، الوهیت و هم جوهری 
روح الق��دس تأیید ش��ده و با تأیی��د هم جوهرِی 
این س��ه، اعتقاد به اینکه مس��یح یا روح القدس 
تابع پدرند یا در مرتبه وجودی پایینتر قرار دارند 

بدعت شمرده شد.22
ش��اید مهم ترین دلیل اعتقاد به آموزه تثلیث در 
مسیحیت مسئله فدا باشد.23 یعنی آدم به سبب 
گناه از بهش��ت اخراج ش��د و بعد از او تمام بشر، 
نسل بعد از نسل آلوده به گناه شدند. برای نجات 
بشر از این گناه، خداوند به صورت انسان درآمد تا 
مردم او را بکشند مردم عیسی را مصلوب کردند و 
با فدا شدن عیسی، بشر از گناه نجات پیدا کرد.24

ق��رآن، آم��وزه ای را کلم��ه ای مش��ترک، می��ان 
 مس��لمانان و اهل کتاب می داند و آن این اس��ت 
که »جز الّل�ه کس��ی را نپرستند، چیزی را برای او 
شریک  نگیرند و انسان ها را برای  خود رب فرض 
نکنند«؛25 اما این نقطه اشتراک مانع از آن نبوده  
اس��ت که قرآن تثلیث را به نقد نکشد.26 قرآن با 
صراحت آموزه تثلیث را نقد می کند و با رد الوهیت 
عیس��ی،27 این اعتقاد را کفرآمی��ز28 و غلوآمیز29 
خوانده اس��ت. قرآن مسیحیان را از اعتقاد به سه 
تا بودن خداوند برحذر داشته30 پسربودن عیسی 
را نی��ز انکار می کند31 که واضح ترین تعبیر درباره 

نسبت مسیح با خدا در تثلیث است.32 
در برخی از تفاسیر، تعابیری چون »مسیح همان 
خداس��ت«،33 »مسیح پسر خداس��ت«34 و »الّل�ه 
سومین از سه اس��ت«35 ناظر به عقاید سه فرقه 
مشهور از مسیحیت یعنی یعقوبیان، نسطوریان 
و اسرائیلیان دانسته شده  است.36 برخی مفسران 
نیز »س��ومین س��ه بودن« را به هر س��ه مذهب 
بازگردانده، آورده اند مس��یحیان خ��ود از این امر 
ابا دارند که اقانیم دوم و س��وم را به وضوح »خدا« 

بنامند.37
قرآن عیسی را با عباراتی چون »روح« و »کلمه« 
نام برده 38 که بعضًا مسیحیان آن را در جهت تأیید 
اعتقاد به تثلیث ب��ه  کار برده اند؛39 اما در واقع آن 
عب��ارات، در نفی تثلیث و غلو درباره عیس��ی به 
کار رفته است. روح القدس در قرآن کریم سه بار 
یاد شده اس��ت.40 موارد دیگری از کاربرد روح به 
ص��ورت »روحنا« و »ال��روح« در قرآن کریم دیده 
می شود که ممکن است با روح القدس بی ارتباط 
باشد. قرآن توضیح بیشتری درباره روح القدس 
ن��داده و تنها در روایات اس��ت که مبحث مربوط 
به روح القدس گس��ترش داده شده است. عالمه 
طباطبائ��ی نیز »کلمه« در ق��رآن را ناظر بر آیات 
و مخلوقات��ی می دان��د ک��ه داللت آنها ب��ر ذات 
حق آش��کار اس��ت و بطالن و تغییری به آنها راه 

 41.ندارد

پی نوشت: 
1. الجوردی،فاطمه؛ »تثلیث«؛ دانشنامه بزرگ اسالمی، 

ج14، ش مقاله5772؛ ص1.
2. س��لیمانی اردس��تانی، عبدالرحیم؛ درآمدی بر االهیات 

تطبیقی اسالم و مسیحیت؛ ص120.
3. والوورد، جان؛ خداوند ما عیسی مسیح؛ ترجمه مهرداد 

فاتحی؛ ص2�3.
4. لین، تونی؛ تاریخ تفکر مسیحی؛ ص50.
5. تیسن، هنری؛ الهیات مسیحی؛ ص88.

6. یوحنا1: 1.
7. هری اوسترین، ولفسون؛ فلسفه علم کالم؛ ص335.

8. نیك سیرت، عبدالّل�ه؛» گفتاری در باب لوگوس«؛ مجله 
علمی و پژوهشی فلسفی و کالم دانشگاه قم، س9، ش2؛ 

ص214.
9. میشل، توماس؛ کالم مسیحی؛ ترجمه حسین توفیقی؛ 

ص74.
10. الجوردی، فاطمه؛ همان.

11. مقدمه ای بر شناخت مسیحیت؛ ص125.
12. متی، مرقس و لوقا.

13. رّبی.
14. الجوردی، فاطمه؛ همان.

15. دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن؛ ج3، ص770.
16. دانش��نامه جهان اسالم؛ مؤسس��ه دائره المعارف الفقه 

االسالمی؛ ج6، ص3273.

ایلخان��ی، محم��د؛ »پول��س«؛ ارغن��ون، ش5و6؛   .17
ص405.

18. دانشنامه جهان اسالم؛ ج6، ص3273.
19. گریدی، جوان؛ مسیحیت و بدعت ها؛ ص4.

20. میلر، وی. ام. ؛ تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم 
و ایران؛ ترجمه علی نخستین؛ ص2۴۴.

21. هیوم، رابرت ا.؛ ادیان زنده جهان؛ ترجمه عبدالرحیم 
گواهی؛ ص36.

22. دانشنامه جهان اسالم؛ ج6، ص3273.
23. فروغ��ی، محمدعل��ی؛ س��یر حکمت در اروپ��ا؛ ج1، 

ص98.
24. پترس��ون، مای��کل و دیگران؛ عق��ل و اعتقاد دینی؛ 

ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی؛ ص 469�470.
25. آل عمران: 64.

26. الجوردی، فاطمه؛ همان.
27.  مائده: 71�72.

28. مائده: 72.
29. نساء: 171.

30. نساء: 171؛ مائده: 73.
31. توبه: 30�31؛ مائده: 75؛ مریم: 30؛ انبیاء: 26.

32. الجوردی، فاطمه؛ همان.
33. مائده: 17 و 72.

34. توبه: 30.
35. مائده: 73.

36. طبری؛ التفس��یر؛ بیروت: 1405ق؛ ج 16، ص 84؛ 
سیوطی، جالل الدین؛ الدر المنثور؛ بیروت: 1993م؛ ج5، 

ص510.
37. ش��یخ طوسی؛ التبیان ؛ به  کوشش  احمد حبیب قصیر 
عاملی ؛ نج��ف : 1383ق/ 1964م؛ 3ج، ص602؛ ش��یخ 

طبرسی ؛ مجمع  البیان ؛ بیروت: 1406ق، ج 3، ص353.
38. نساء: 171.

39. مونتگم��ری وات، ویلیام؛ برخورد آرای مس��لمانان و 
مسیحیان: تفاهمات و سوء تفاهمات؛ ترجمه محمدحسین 

آریا؛ تهران: 1373، ص180�181.
40. بقره: 87 و 253؛ نحل: 102.

41. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان؛ ذیل سوره کهف، 
ص109.

تثلیث به این معناست که خدا در عین حال 
که یکی است، در سه شخصیت پدر، پسر و 
روح القدس متجلی است و هر سه آنها در تمام 
صفات با هم برابرند.
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 رهبانیت در لغت
رهبانیت از ریش��ه عربی »رهب« گرفته ش��ده و 
به معن��ای خوف و ترس اس��ت. خلیل بن احمد 
فراهی��دی درباره رهبانیت می نویس��د: »رهبت 
الش��ی ارهبه رهبا و رهب��ة، ای: خفته«.1 راهب 
نی��ز ب��ه معنای کس��ی اس��ت ک��ه در صومعه به 
تعبد مش��غول اس��ت و عب��ادت و دوری از دنیا را 
سرمش��ق زندگی عملی خویش قرار داده است. 
عالمه طباطبایی درباره راهب و رهبانیت چنین 
می گوی��د: »رهبانی��ت از رهب��ه اس��ت که همان 
خشیت است و به طور عرفی بر انقطاع انسان از 
مردم برای عبادت خداوند به دلیل خش��یت از او 

اطالق می شود«.2
در س��ال های دور در زب��ان یونانی به کس��ی که 
سبک زندگی رهبانی را برای خویش برمی گزید، 
موناخ��وس )Monaxos( می گفتن��د. یونانی ه��ا 
مصداق این کلمه را راهبانی می دانس��تند که در 
تنهایی و انزوا در بیابان ساکن بودند؛ گرچه بعدها 
و تقریبًا از قرن چهارم میالدی و با ظهور دیرهای 
رهبانی، زندگی رهبانی به شکل جمعی نیز رواج 
یاف��ت. در زبان آلمانی به راه��ب »moneh« و به 

راهبه »nonne« گفته می شود.3

 رهبانیت در یهود
زمانی که مسیحیت ظهور کرد، رهبانیتی در میان 
یهودیان وجود داشت که عام و فراگیر نبود. توجه 
ب��ه این مس��ئله از آن رو اهمی��ت دارد که بدانیم 
مسیحیت دینی است که در بستری کامال یهودی 
رش��د کرد. در حقیقت عیس��ی همان مسیحای 
موعود یهودیان بود که در متون مقدس یهودی 

بارها بدان اشار شده بود. 
مهم ترین گرایش های رهبانی یهودی در زمان 

ظهور مسیحیت این فرقه ها بودند: 
ثراپی��ت: رهبانی��ت ای��ن دس��ته از رهبان��ان، 
در حقیق��ت ی��ک عرف��ان مقطع��ی ب��ود که به 
مناسبت های مختلف یا نذر از برخی امور دنیوی 
دست می کشیدند. اسنیان: مرکز حیات ایشان در 
مصر بود؛ اما کم وبیش در مناطق دیگری چون 
فلسطین نیز حضور داشتند. ایشان دنیا و امورات 

رهبانیت مسیحی: 
مسیری سنتی یا 

کورراهی در بدعت

محد صادق احمدی
دانشجوی دکتری دین پژوهی
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ملحق بدان را شر می دانستند و با خواندن تورات 
در فکر رهایی از این دنیا بودند. ناصریان: ایشان 
جماعتی بودند دارای سلسه مراتب که برای ورود 
به جامعه اصلی ایش��ان، داوطل��ب باید دوره ای 

سه ساله را طی می کرد.4

 رهبانیت در مسیحیت
پیش از ورود به اصل بحث رهبانیت در مسیحیت 
و پرداختن به گرایش های آن به شکل اجمالی، 
نیم نگاهی به علل پیدایش رهبانیت در مسیحیت 

می اندازیم: 
نخستین علت گرایش مسیحیان به رهبانیت را 
می توان در تعالیم حضرت عیسی و پولس یافت. 
صرف نظر از توصیه های پولس که نوشته هایش 
بیش از نیم��ی از عهد جدید را به خود اختصاص 
داده است، حضرت عیسی نیز گاه و بیگاه به انزوا 
و دوری از دنیا توصیه کرده اس��ت، چنان که متی 
روایت می کند: »عیسی بدو گفت: اگر می خواهی 
کامل ش��وی رفته و مایملک خود را بفروش و به 
فقرا بده که در آس��مان گنجی خواهی داشت«.5 
وج��ود توصیه هایی از این دس��ت س��بب میل و 
رغبت مسیحیان به رهبانیت و گوشه گیری از دنیا 

بود. 
عوام��ل دیگری هم وجود داش��ت از جمله آزار و 
اذیت گسترده مسیحیان در قرون اولیه میالدی 
توسط مشرکان و یهودیان که ایشان را در محاق 
قرار می داد و فضای اجتماعی ایش��ان را محدود 
می کرد، یا دنیاگرایی کلیسا و روحانیان در قرون 
بعدی که کلیس��ا از بزرگ ترین فئودال های اروپا 

بود.6
اکنون با توجه ب��ه این علل، به اختصار رهبانیت 
در مس��یحیت را بررسی خواهیم کرد و در نهایت 
نظر ق��رآن را راجع به این مس��ئله خواهیم دید. 
ب��ه طور کل��ی در مس��یحیت دو ن��وع گرایش به 
رهبانی��ت وج��ود دارد، یکی رهبانی��ت فردی و 
دیگ��ری رهبانیت جمعی. رهبانی��ت فردی را با 
بنیانگذار رهبانیت ینی آنتونیوس می شناس��ند. 
او ب��ا وقف اموال خود زندگی در بیابان را انتخاب 
کرد. برخی از راهبان نیز به پیروی از او زندگی در 

انزوا را پیش گرفتند و گاه به افراط و تفریط هایی 
دچار می ش��دند. مث��اًل راهبی به ن��ام ماکاریوس 
هفت س��ال گوشت نخورد، بیست شب نخوابید 
و با بدن برهنه شش ماه در معرض نیش پیشه ها 
در گردابی خوابید.7 از این دست افراط ها به ویژه 
در میان راهبانی که رهبانی��ت فردی را در پیش 

می گرفتند زیاد به چشم می خورد. 
ام��ا رهبانی��ت جمع��ی را در غرب ف��ردی به نام 
آتاناسیوس و در ش��رق فردی به نام پاخومیوس 
بنی��ان نهادند. ای��ن دو با تدوی��ن آیین نامه ها و 
اصولی برای زندگی جمعی رهبانان در صومعه ها 
عماًل نخستین تالش ها را برای نظام مند کردن 
زندگی رهبانی انجام دادند. رهبانیت در ش��رق و 
غرب به دلیل اختالفات عقیدتی و اجتماعی دچار 

انشعابات گوناگونی شده است. 

 رهبانیت در قرآن
قرآن در مواردی به ادیان و مکاتب دیگری غیر از 
اسالم نیز پرداخته و سرنوشت و حکایت ایشان را 
برای عبرت آموزی آورده است؛ چنان که در موارد 
متعددی داستان هایی از موسی و عیسی نقل 
کرده و پند اخالقی خویش را از همین مسیر ارائه 
کرده اس��ت. درباره رهبانیت به شکل مشخص 
قرآن در سه مورد سخن گفته و چشم انداز روشنی 
برای مسلمانان از این گرایش مسیحی بیان کرده 

است. 
قرآن کریم در نخستین آیه می فرماید: »سپس به 
دنبال آنان پیامبران خود را پی درپی آوردیم و پس 
از آنان عیس��ی بن مریم را ]به رسالت[ فرستادیم 
و ب��ه او انجیل عطا کردیم و در قلب کس��انی که 
از او پی��روی می کردند رأف��ت و رحمت نهادیم و 
رهبانیتی که از نزد خود س��اخته بودند ما بر آنان 
مقّرر نکرده بودیم؛ ولی ]خ��ود آنان آن را[ برای 
طلب خشنودی خدا ]بر خود واجب کرده بودند[؛ 
ام��ا آن گونه که باید حدود خودس��اخته را رعایت 
نکردند؛ پس پاداش کس��انی از آنان را که ایمان 
آورده ان��د، عطا کردیم و بس��یاری از آنان بدکار و 
نافرمانن��د«.8 در این آیه خداوند به صراحت بیان 
 می کند که رهبانیت در تعالیم حضرت عیسی

آزار و اذیت گس�ترده مس�یحیان در قرون اولیه 
میالدی توسط مشرکان و یهودیان که ایشان را 
در محاق قرار می داد و فضای اجتماعی ایشان را 
محدود می کرد، یا دنیاگرایی کلیسا و روحانیان در 
قرون بعدی که کلیسا از بزرگ ترین فئودال های 

اروپا بود. 

خداون�د به صراحت بیان می کن�د که رهبانیت در 
تعالیم حضرت عیسی نبوده و این امر را برخی 
از مسیحیان از خود ابداع کردند و حتی به همین 
امری که خودش�ان ابداع کرده بودن�د نیز التزام 

نداشتند. 
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نبوده و این امر را برخی از مسیحیان از خود ابداع 
کردند و حتی به همین امری که خودش��ان ابداع 

کرده بودند نیز التزام نداشتند. 
باردیگر خداوند: »آنان دانشمندان و راهبانشان و 
مسیح پسر مریم را به جای خدا به خدایی گرفتند؛ 
در حالی که مأمور نبودند، مگر اینکه معبود یگانه 
را که هیچ معبودی جز او نیس��ت بپرستند؛ منّزه 
و پاك اس��ت از آنچه ش��ریك او قرار می دهند«.9 
در این آیه خداوند اطاعت بی قید و ش��رط را � که 
قرآن آن را عبادت نامیده اس��ت � مورد نکوهش 

قرار می دهد.10
برخالف دو آیه پیشین، آیه ای هست که راهبان 
را مذمت نمی کند: »یقینًا سرسخت ترین مردم را 
در کینه و دشمنی نسبت به مؤمنان، یهودیان و 
مشرکان خواهی یافت و البته نزدیك ترینشان را 
در دوستی با مؤمنان، کسانی می یابی که گفتند: 
ما نصرانی هس��تیم. این واقعیت برای آن است 
که گروهی از آنان کشیش��ان دانش��مند و عابدان 
خ��دا ترس ان��د، و آنان ]در پی��روی از حق[ تکّبر 

نمی کنند«.11 
در نتیجه می توان گقت هدف از ایجاد رهبانیت، 
نخس��ت جلب رضایت خ��دا بوده؛ ام��ا بعدها به 
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اخبار ادیان
محمدحسن جاویدی

طلبه سطح عالی حوزه

Û وسواس های بیهوده!
به گزارش ادیان نیوز به نقل از الیوم السابع، پاپ آرژانتینی االصل واتیکان، در 
مصاحبه ای بی سابقه ای با شانزده مجله مسیحی که مطالب خود را به چندین 
زبان منتشر می کنند با بیان اینکه کلیسا موظف به گشودن در خود به روی افراد 

همجنس گرا است، تأکید کرد: کلیسا نباید این افراد را محکوم کند. 
وی در ادام��ه گف��ت: در بوینس آی��رس از افرادی همچ��ون همجنس گرایان 
پیام هایی دریافت کردم که بیان کرده بودند، از نظر اجتماعی آسیب های فراوانی 
دیده اند؛ زیرا احساس می کردند کلیسا آنان را گناهکار می داند و محکوم می کند؛ 
در حالی که کلیسا قصد چنین کاری را ندارد. وی در پایان تصریح کرد: اگر فرد 
همجنس گرا اس��ت، ولی تالش می کند رضایت خداوند را جلب کند، چرا باید 

علیه وی نظر دهیم؟
پاپ فرانسیس در گفتگو با مجله مذهبی یسوعیون ایتالیا گفته بود که کلیسا خود 
را در چیزهای کوچک مثل وس��واس در مورد مسئله سقط جنین، جلوگیری از 

بارداری و همجنس گرایی محصور کرده است. 

Û رشد نزولی
تحقیقات کتابخانه مجلس عوام انگلیس نشان 
می ده��د در حالی ک��ه پیروان آیین مس��یحیت 
کاهش می یابند، پیروان سایر مذاهب به سرعت 

رشد می کنند. 
ب��ه گ��زارش ادی��ان نی��وز، روزنام��ه دیلی می��ل 
دوازده��م آوری��ل در خب��ری نوش��ت: »ب��ا ف��را 
رسیدن سال 2030، انگلستان دیگر یک کشور 
مسیحی نخواهد بود؛ چرا که در آن زمان، تعداد 
غیرمس��یحیان بیش��تر از تعداد مس��یحیان این 
کشور خواهد ش��د«. روزنامه دیلی میل انگلیس 
در گزارش��ی تصریح کرد: »هر ساله بیش از نیم 
میلیون نفر از جمعیت مسیحیان کاسته می شود؛ 
در حال��ی که تعداد الئیک ها و منکران وجود خدا 

ساالنه 750 هزار نفر افزایش می یابد«.
دیلی میل همچنین عنوان کرد: »در ش��ش سال 
گذشته، تعداد مسلمانان با افزایش 37 درصدی 
به 2. 5 میلیون نفر رس��یده است. هندوها با 43 
درص��د افزایش به 790 هزار نفر و بودائیان با 74 
درصد افزای��ش به 340 هزار نفر رس��یده اند. در 
این میان، تعداد سیکه ها و یهودیان نیز به مقدار 
بس��یار کمی کاهش یافته، به 270 ه��زار و 340 

هزار نفر رسیده است«.
نمایندگان مسیحی مجلس عوام با ابراز نگرانی 
از کاهش چش��مگیر تعداد پیروان مس��یحیت در 
این کش��ور، سیاست های ضد فرهنگی دولت را 
عامل کاه��ش این تعداد عنوان کردند و نس��بت 
ب��ه بی توجه��ی دولت ب��ه کاهش تع��داد پیروان 
مسیحیت اعتراض کردند. بر اساس این گزارش، 
در سال 2010 تعداد مسیحیان انگلستان حدود 
41 میلی��ون نفر ب��وده که این تع��داد، حکایت از 
کاهش 7/6 درصدی طی ش��ش س��ال گذش��ته 

داشته است. 

Ù تحسین اوباما
ب��ه گ��زارش ادیان نیوز ب��ه نقل از رویت��رز، باراک 
اوباما رئیس جمهور امریکا، از اظهارات اخیر پاپ 
فرانسیس استقبال و اذعان کرد پاپ از خود فروتنی 
غیر قابل باوری نشان داده است. اوباما در مصاحبه 
ای با CNBC گفت: باید به شما بگویم، من شدیداً 
از اظه��ارات پاپ تحت تاثیر قرار گرفتم. او س��ال 
گذشته، برای گسترش حقوق همجنس گرایان و 
ازدواج آنها تالش کرد و همچنین از استفاده زنان 
از حق پیشگیری از بارداری و سقط جنین حمایت 

کرده بود. 
گفتن��ی اس��ت اوباما گفته ب��ود: به نظر می رس��د 
پاپ مانند تعالیم مس��یح زندگی می کند و فروتنِی 
باورنکردنی ای به فقرا نشان می دهد. جالب اینکه 
اوباما که هنوز پاپ جدید را مالقات نکرده، درباره 
وی گفته اس��ت: این همان کیفیت کاری است که 

من آن را تحسین می کنم. 
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Ú فریاد حجاب!
به گزارش شیعه آنالین، از چند هفته پیش، زنان 
غیرمسلمان جنبشی در برخی مناطق و کشورهای 
اروپایی و از جمله سوئد تشکیل داده اند که هدف از 
آن دفاع از حجاب زنان مسلمان است. در همین 
راستا رسانه های محلی سوئد گزارش دادند، این 
اقدام بخش��ی از کمپین »فریاد حجاب« اس��ت که 
بانوان سوئدی از جمله تعدادی از سیاستمداران و 
شخصیت های رسانه ای این کشور به راه انداختند. 
زنان غیرمس��لماِن ش��رکت  کننده در این کمپین، 
عکس  ه��ای مختلف باحجاب  از خ��ود در فضای 
مجازی و صفحات شخصی ش��ان در سایت های 
اجتماعی منتش��ر کرده اند ت��ا تأیید و حمایت خود 
را از کمپین »فریاد حجاب«  را اعالم کرده باش��ند. 
ای��ن زنان غیرمس��لمان و فع��ال از دولت س��وئد 
خواس��ته اند، ح��ق برخ��ورداری از »آزادی دینی 
و مذهب��ی« را در این کش��ور تضمین کن��د. آنان 
همچنین از دولت خواس��ته اند »حق برخورداری 
زنان مسلمان سوئدی از آزادی مذهبی را تضمین 
کند«. ای��ن زنان فعال ابراز امی��دواری کرده اند که 
ای��ن اقدام آنان بر افزای��ش آگاهی عمومی درباره 
»تبعیض هایی که زنان مسلمان« را در سوئد تحت 

تأثیر قرار داده، مؤثر باشد. 
این زنان غیرمس��لمان که مدافع زنان مس��لمان 
هس��تند، ب��ا انتش��ار بیانی��ه ای اعالم کردن��د: ما 
عقیده داریم که وقتی در یک کش��ور تعداد جرایم 
نف��رت علیه مس��لمانان رو ب��ه افزایش اس��ت و 
زنان روس��ری های خ��ود را محکم تر می بندند تا 
از سرشان کش��یده و پاره نشود، دلیل کافی برای 
نخست وزیر و س��ایر سیاستمداران وجود دارد که 
برای توقف پیشروی فاشیس��م اقدام کنند. قابل 
ذکر است، کمپین »فریاد حجاب« در پی حادثه ماه 
گذشته در حومه استکهلم، تشکیل شده است. در 
آن حادثه فردی به زنی باردار مسلمان، حمله کرد 
و با کشیدن روسری وی، س��رش را به خودروی 

کوبید.
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Ü مسجدی با مناره
 Dundee( »دان��دی«  دانش��گاه  مس��ئوالن 
University( اسکاتلند با هدف گسترش فرهنگ 
گفت وگوی ادیان، با افتتاح یك مسجد در محوطه 
این دانشگاه، مکانی را برای اقامه نماز دانشجویان 
مس��لمان و همچنی��ن آش��نایی بیش��تر دیگ��ر 

دانشجویان با فرهنگ اسالمی فراهم آوردند. 
ایکنا گزارش کرد که این مس��جد با نام »المکتوم« 
به تازگی در محوطه کالج المکتوم دانشگاه داندی 
افتتاح شد. مس��جد المکتوم، اولین مسجد شهر 
داندی اسکاتلند محسوب می شود که دارای مناره 
است. درهای این مسجد همواره به روی پیروان 
دیگر ادیان برای آش��نایی بیش��تر با مسلمانان و 
فرهنگ اسالمی باز خواهد بود. این مسجد در پی 
انتش��ار گزارش ها در مورد افزایش اسالم هراسی 
در دانش��گاه داندی اسکاتلند تأسیس شد. نتایج 
آمارگیری سالیانه اسکاتلند نشان از افزایش جرایم 
علیه مسلمانان در این منطقه دارد. بیش از پانصد 
هزار مس��لمان در اس��کاتلند زندگ��ی می کنند که 
کمتر از یك درصد جمعیت این منطقه را تشکیل 
می دهند. مسلمانان بعد از مسیحیان بزرگ ترین 
جمعیت دینی اس��کاتلند محس��وب می ش��وند و 
مجموعًا سی مس��جد در این منطقه وجود دارد. 
اسکاتلند به همراه انگلستان، ولز و ایرلند شمالی، 

بریتانیا را تشکیل می دهند. 
Û مبارزه

به گزارش ش��یعه آنالین، »رش��ید نیکاز« بازرگان 
فرانس��وی  � الجزایری تصمیم گرفت با پرداخت 
غرام��ت زنانی ک��ه به دلیل اس��تفاده از حجاب به 
جریم��ه نق��دی محکوم می ش��وند، ب��ه نوعی با 
اسالم هراس��ی مبارزه کند. وی ت��ا قبل از این نیز 
در کشورهای فرانس��ه و بلژیک اقدام به پرداخت 
غرامت زنانی می کرد که به دلیل داش��تن حجاب 
اس��المی  محکوم می ش��دند. بازرگان فرانسوی 
بیش از دو س��ال اس��ت که با قوانین تصویب شده 
علی��ه مس��لمانان مب��ارزه می کن��د و با تأس��یس 
صندوقی به ارزش یک میلیون یورو، در تمام این 
مدت، غرامت های نقدی علیه زنان مس��لمان را 
پرداخت کرده است. وی تا کنون 683 غرامت به 

ارزش 123 هزار یورو پرداخته است. 
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دو سوی تنزیه 
و تشبیه

محمد ادهمی
کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی

نح��وه مواجهه س��ه دین یهودیت، مس��یحیت 
و اس��الم با »رابطه میان انس��ان و خدا«، یکی از 
اساس��ی ترین موضوعات ادی��ان ابراهیمی بوده 
است. نگرش به خداوند دارای دو سوی تنزیه و 
تشبیه است. از یک س��و تعالی خداوند و فاصله  
ذاتی او با نقایض انس��انی، باعث پیدایی مسئله 
تنزی��ه می ش��ود و از طرف��ی دیگر، نیاز انس��ان 
ب��ه برقراری ارتب��اط با خداوند، بحث تش��بیه را 
برای ایجاد یک تصویر میان انس��ان و خدا پدید 
می آورد؛ بنابرین سیر اندیش��ه انسان، در طول 
تاریخ، ناچار بوده به گونه ای بین تش��بیه و تنزیه 
در حی��رت باش��د. گاهی نیز انس��ان رابطه پدر و 
فرزندی را الگوی مناسبی برای آن یافته  است؛ 
بنابراین همین رابطه را بین خدا و انسان تصویر 
کرده، انس��ان را فرزن��د خدا و خدا را پدر انس��ان 
خوانده  است. این رابطه کم وبیش در عهد قدیم 
به چش��م می خورد؛ س��پس در مسیحیت بسیار 
گس��ترده ش��ده و ش��کلی ویژه به خود می گیرد؛ 
ولی قرآن آن را به ش��دت رد می کن��د. بیان این 
رویکرده��ا و مقایس��ه آن در عه��د عتیق، عهد 
جدید و قرآن، موضوع کتابی است که به معرفی 

آن خواهیم پرداخت. 
کتاب پسر خدا در عهدین در هفده فصل تنظیم 
ش��ده اس��ت. بخش های مهم��ی از کت��اب، به 
مباحثی چون رابطه پدر و فرزندِی خدا و انسان، 
پسر خدا بودن عیسی، پسر خدا و تثلیث، هدف 

از تجس��د پس��ر خدا، پس��ر خدا یا پس��ر انس��ان 
اختصاص یافته و مؤلف معتقد است در دو کتاب 
عهد قدیم و عهد جدید، خدا »پدر« و انس��ان ها 
»پس��ر« خوانده شده اند و این پدر و پسرها گاهی 
برای افراد خاص اس��ت و گاهی عمومی اس��ت، 
گاهی تشریفی اس��ت و مفهوم خاصی در پشت 
آن نهفته نیست و گاهی تشریفی نیست و معنایی 
خاص دارد. اگر معنای خاصی داش��ته  باش��د، یا 
مانند »پسر بودن عیسی« واقعی است و یا مانند 
»پسر بودن مسیحیان برای خدا« واقعی نیست. 
قرآن در آیات متعددی به این مس��ئله پرداخته و 
همه معانی مطرح شده را به صراحت رد می کند. 
طبق آیات قرآن حتی کاربرد مجازی و تشریفی 
عنوان »پس��ر خدا« نیز جایز نیست؛ چون رابطه 
خدا با انس��ان ها، رابطه خالق و مخلوق اس��ت. 
الزم��ه این رابطه، مالک و مملوک بودن اس��ت 
ک��ه به هیچ وجه قابل مقایس��ه با روابط بش��ری 
نیس��ت. پولس و حواریون، شخصیت یوحنا در 
عهد جدید، پسر خدا و مناقشات فرقه ای و پسر 
خدا و عهد سلطه مسیحیت و... از دیگر مباحث 

کتاب است. 
مشخصات کتاب بدین شرح است: 

سلیمانی اردس��تانی، عبدالرحیم؛ پس��ر خدا در 
 .1378 :عهدین و قرآن؛ قم

انه
بخ

کتا

معرفی کتاب 
»پسر خدا در عهدین و قرآن«
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فصل سوم 
محراب

فرهنگ متأثر از مسجد
تأثیر دین در فرهنگ جامعه

زندگی فردی و اجتماعی انسان، برگرفته از نوع نگاه و نگرشی است که نسبت به جهان و انسان دارد. 
دین به عنوان یک عامل اصلی در ش��کل گیری این نگاه و ایجاد فرهنگ فردی و اجتماعی، زندگی 
انس��ان دیندار و جامعه دین دار را جهت دهی  می کند. دین و تقویت آموزه های دینی در افراد موجب 
می شود که جامعه از جهت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفتاری حرکت به سمت جلو داشته باشد.

نقش هیئت در دینداری جامعه 
هیئت ها و مراسم هایی که به مناسبت های مختلف تشکیل می شود بهترین فرصت برای ابراز و اجرای 
آموزه های دینی است. نقش هیئت به عنوان یکی از بزرگ ترین پایگاه های دینی و جایگاهی که در بین 
مردم دارد از کسی پوشیده نیست. اما فارغ از این نقش ارزشمند و نقاط قوتی که هیئت ها دارند، ضعف 

ها و آسیب های آنها را هم نباید نادیده گرفت.

مسجد، اتاق فکر هیئت
مسجد که پایگاه اصلی تشکیل و فعالیت های هیئت است، میتواند با ارائه فعالیت ها و محتوای ویژه 
و همچنین برنامه ریزی صحیح و به دور از احساس تصدی گری در ایام و مناسبت های خاص مثل 
والدت، شهادت، ایام رمضان، فاطمیه و محرم که رفت و آمد و حضور مردم به ویژه جوانان در هیئت 
ها بیش از گذشته است از بروز انحرافات و آسیب هایی که به وجود می آید، مانند کم توجهی به نماز، 
نگاه به نا محرم، استفاده از شعرها و سبک های سخیف در مداحی و بروز دین داری مقطعی؛ جلوگیری 

نماید.
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مسجد داری برای نیرو سازی
»ذوق و شوق و عالقه ای که به کار فرهنگی و طلبگی 

داشتم باعث شد به مسجد داری توجه داشته باشم«
مصاحبه با حجت االسالم نادری

علی اصغر غالمی

انگی�زه توجه خاص ش�ما به مدیری�ت ویژه در 
مسجد چیست؟

هم��ه این مراح��ل از روزهای نوجوان��ی تا امروز 
انگیزه من برای فعالیت در مسجد است. من هر 
ش��ب که می خوابم انگیزه برای برنامه های فردا 
دارم. ذوق و شوق و عالقه ای که به کار فرهنگی 
و طلبگی داشتم باعث شد به مسجد داری توجه 
داش��ته باش��م و نتیجه اش اینکه در حال حاضر 
مسجد موفقی داشته باشیم. انگیزه ام عالقه به 
تبلیغ بوده است. اگر آن عالقه در کسی زیاد باشد 
و اس��تعداد اجرای آن هم در شخص باشد آن دو 
انگیزه و استعداد با چاشنی همت باعث موفقیت 

در کار می شود. 

میزان ارتباط شما با اهالی محل و کسبه چه اندازه 
و چگونه است؟

ارتباط من با مردم بر اصل محبت کردن و عاطفه 
نش��ان دادن به مردم اس��ت. با روی گش��اده و با 
احس��اس پذیرش با همه برخورد می کنم. بارها 
ب��ه من گفته اند که بار اول که با ما روبه رو ش��دید 
انگار ده س��ال اس��ت که ما را می شناس��ید. این 
نحوه برخورد قسمتی ذاتی و قسمتی را از کودکی 
و نوجوای باید آموخت و اکتس��ابی اس��ت. مهم 
این اس��ت که برای خود حریمی  قائل نباشیم که 

موجب دوری مردم شود. 
)و ما این را دیدیم. از پیرمرد هفتاد ساله تا جوان 
و نوجوان دوست داشتند با حاج آقا دست بدهند. 
سالم و احوالپرسی کنند. هر کس به فراخور سن 

خودش چیزی می گفت(.

ش�یوه های جهت دهی ب�ه رفتار و من�ش خادم 

حجت االس�الم و المسلمین اس�ماعیل نادری احمد 
آباد یکی از امامان جماعت برگزیده در س�ال های 87 
و 92 است. ایشان در سال 1357 در خیابان شاندیز 
تهران به دنیا آمده اس�ت. او فردی بس�یار پرجنب و 
جوش اس�ت و در خط کش�ی ها و چارچوب ها حرکت 
نمی کند. به قول خودش حریم ندارد و از چارچوب های 
معمول خوشش نمی آید و اهداف بزرگی در سر دارد. 

وقت�ی بعد از نم�از جماعت مغرب و عش�ا وارد حیاط 
مسجد صاحب الزمان در خیابان ابوذر می شویم تا با او 
صحبت کنیم، نوزادی سه روزه را از پدرش می گیرد تا 
در گوشش اذان و اقامه بگوید. رفتار خوب او افراد را از 
سنین و قشرهای مختلف به مسجد کشانده همان طور 
که رهب�ر انقالب در یک�ی از پیام هایش�ان خطاب به 
مسئوالن و امامان جماعت مساجد خواسته اند. حاج 
آق�ا ن�ادری با چهره بش�اش و ش�ور و ش�وق خاصی 
از جری�ان رفتن�ش به ح�وزه، امام جماعت ش�دن و 
روش ه�ای کارش با م�ا گفتگو ک�رد. او امام جماعتی 
است که هر جوان مسجدی و غیرمسجدی این روزها 

نیاز به با او بودن را دارد. 

مسجد از سوی امام جماعت کدام است؟
مهم ترین ش��یوه برای مدیری��ت و اصالح رفتار 
خادم مس��جد، رفت��ار محبت آمیز از س��وی امام 
جماعت است. اول اینکه با خادم رفتار دوستانه 
و ب��ا محبت داش��ته باش��یم. دوم: ع��زت خادم 
در مس��جد و بین مردم حفظ ش��ود. یکی از این 
موارد حفظ عزت این اس��ت که حقوق خادم سر 
وقت پرداخت ش��ود. به مس��ئله معیش��تی او در 
فرصت های مناس��ب کمک کرد. گوشت، برنج 
یا اقالم دیگری که در مس��جد دردس��ترس قرار 
می گیرد ب��رای او هم در نظر گرفته ش��ود. مورد 
دیگر اینکه با ع��زت و احترام بین مردم نام برده 
شود؛ تحقیر نش��ود؛ کوچک شمرده نشود؛ هم 
از ط��رف امام جماعت و هم از طرف هیئت امنا. 
می شود با رفتار خوب و درست، خادم را ترغیب 
کرد که او هم با مردم و نمازگزاران رفتار درست و 

احترام آمیز داشته باشد. 

ارکان مختل�ف مدیری�ت فرهنگی در مس�جد و 
مدیریت واحد آن از س�وی امام جماعت چگونه 

است؟
اول: آدم فرهنگی؛ شخص امام جماعت باید آدم 
فرهنگی باش��د. دوم: فکر خوب؛ امام جماعت 
باید آینده نگری و برنامه های فرهنگی تازه داشته 
باشد و باری به هر جهت نباشد. الگو بردار خوبی 
از مس��اجد موفق داشته باشد. س��وم: نیروهای 
قوی و خوش فکر داش��ته باشد و نیروها را خوب 
مدیریت کند تا برنامه های مسجد هم عوام پسند 

باشد، هم خاص پسند و هم جوان پسند. 
امام جماعت برای مدیریت درس��ت باید کس��ب 
مه��ارت کند. مهارت کلید رش��د هر فرد اس��ت. 
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اگر کسی به مسجد و کارش عالقه داشته باشد، 
مشکالت را فرصت می بیند نه مانع. 

در طلبگی خ��ودم چیزی که م��ن را موفق کرد، 
مردمی بودن من اس��ت. جوانی که به س��رعت 
نزدیک می ش��ود و م��ن را در آغوش می گیرد، با 
هم صمیمی هستیم � ش��ما دیدید که من روی 
منبر بودم و بچه ها برایم بوس می فرستادند! � اما 
همین جوان ها در مسجد با یک کلمه من ساکت 
می ش��وند. مدیر ب��دون مردمی ب��ودن محبوب 
نمی شود. امام جماعت باید حجاب و حریم نداشته 
باش��د. اگرحریم داش��ته باش��د مردم از او فاصله 
می گیرند. دوم محبت کردن به مردم اس��ت. اگر 
رفتارم با محبت باش��د این جوان خالفکار وقتی 
بخواهد توبه کند یا مش��کل و مس��ئله ای داشته 
باشد، راهی برای آمدن به سمت من دارد. سوم 
کس��ب مهارت های تبلیغی است. من در منطقه 
جزو سه نفر اول در منبری های منطقه هستم. در 
کنارش مهارت خواندن هم دارم. به روز صحبت 
می کنم و مطالعات روان شناس��ی و تربیتی دارم. 
حتی برای نیروهای مس��لح، معلمان، مدیران، 
دبیرستان ها و هنرستان ها منبر رفته ام. چهارم از 
ابزار روز استفاده می کنم. با لپ تاپ منبر می روم. 
از س��خنرانی ام پاورپوینت تهی��ه می کنم و حین 
صحبت نمایش می دهم. این ها تأثیر خوبی در 
مخاطب دارد. باعث می ش��ود شنونده با عالقه 
و جدیت خاصی بح��ث را دنبال کند. همان طور 
که ما در بازخورد سخنرانی ها، عالقه و پی گیری 

مردم را دیده ایم. 

ام�ام جماع�ت چ�ه نقش�ی در جه�ت ده�ی به 
اختیارات هیئت امنا دارد؟

هیئت امنای ما جوان و بسیجی هستند که خودم 
آنها را انتخاب می کنم، به جز چند نفر قدیمی های 

مسجد. نقش امام جماعت در ارتباط با هیئت امنا 
مدیریت است. هیئت امنا را امام جماعت انتخاب 
و به مردم معرفی می کند. به هر کسی با توجه به 
توانایی هایش کار و وظیفه ای محول می کند و در 
موعد مقرر کار را او می خواهد. برای این کار باید 
افراد قوی و زبرو زرنگ را انتخاب کرد که این افراد 
چون در جاهای دیگر مسئولیت دارند در پیشبرد 
کار کند هس��تند و بعضاً تن به کار نمی دهند. در 
اینجا یکی از مهم ترین ویژگی های امام جماعت 
برای پیشبرد کار باال بردن صبر و تحمل است و 

نباید از کوره در برود تا کم کم کارها انجام شود. 

رابطه ش�ما با هیئت های مذهبی اطراف مسجد 
چگونه است؟

از هیئت های محل و اطراف مس��جد ش��ناخت 
داریم. گاهی هیئت ها برنامه ش��ان را در مسجد 
م��ا برگ��زار می کنن��د و آن هیئت ه��ا از من برای 
برنامه هایشان دعوت می کنند که صحبت کنم و 

بخوانم. 

در مسجد چه مشکالتی دارید؟
اگر کسی به مسجد و کارش عالقه داشته باشد، 
مش��کالت را فرص��ت می بین��د نه مانع. ش��اید 
ابت��دای کار افراد می دیدند که ی��ک طلبه جوان 
آمده به عنوان مدی��ر کار انجام دهد، دید مثبتی 
نداشتند؛ اما با صبر و تأمل این مشکل تبدیل به 
فرصت ش��د. پس در ابتدای کار هر کسی مکن 
است مش��کلی داشته باش��د که می توان با صبر 
و حوصل��ه حل کرد. صبر و انگی��زه باال رافع هر 
مش��کلی است. من با شخص مش��کلی ندارم. 
برخورد ناشایس��ت برخی افراد و سردی و کندی 

بعضی دیگ��ر را ش��اید بعضی مش��کل بدانند و 
برای شان ناراحتی عصبی و روانی ایجاد کند؛ اما 
من همیشه سعی کرده ام با صمیمیت و نرمش و 

صبر و تحمل زیاد کارها را پیش ببرم. 
به نظ��رم ما در مورد آدم هایی مثل ش��ما با یک 
تضاد دس��ت ب��ه گریبانیم. از طرف��ی این منش 
ش��ما برای رونق مس��جد الزم اس��ت از س��وی 
دیگر متوجه می ش��ویم که همه کارها وابسته به 
شماس��ت. این فرآیند به نوعی قائم به شخص 
بودن مس��جد را در دراز مدت به وجود می آورد؛ 

چه باید کرد؟ آیا شما برنامه مشخصی دارید؟
این موضوع درس��ت اس��ت. اینکه کارها وابسته 
ب��ه من یا رئی��س هیئت امنای اینج��ا حاج آقای 
»کش��انی« باش��د، خیلی خوب نیس��ت. تنها راه 
بیرون رفت از این مشکل هم نیروسازی است. 
بای��د جوان ه��ا و دیگ��ران را به کار گرف��ت و در 
طوالنی مدت کارها را کم کم به خودشان سپرد. 

البته ما متأسفانه برنامه مشخصی نداریم. 

ام�ا من فکر می کن�م با همین اعم�ال مدیریت، 
تجربه به دوستان و جوانان منتقل می شود و شما 

می توانید به نسل بعد اعتماد کنید. 
حاج آقا با سر کالمم را تأیید می کند و با عجله از 
من دور می شود. می گوید: »منبر دارم«. ساعتم 
را نگاه می کنم. هش��ت شب اس��ت و من مانند 
آدم ه��ای گیج راه کوچ��ه  و خیابان های تهران را 

پیدا می کنم تا به خانه برسم. 
در طول راه با خودم می اندیش��م. انگیزه، صبر، 
خنده، به روز ماندن و... اینهاست رمز موفقیت 

 .حاج آقا نادری
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مسجد صاحب الزمان یک مسجدکوچک و نقلی 
اما پرجمعیت است. ساختمان این مسجد کاشی 
کاری و معماری خاصی ندارد؛ خیلی خیلی ساده 
اس��ت و قدیمی اما با صفاست چون در مسجد با 
چهره های عبوس و یخ زده روبرو نمی ش��وی. 
هم��ه با لبخن��د و مهربانی با هم س��الم و احوال 

پرسی میکنند. 
تصورم��ان این اس��ت که ام��ام جماعت ب��ا وقار 
به س��مت شبس��تان برود و همه دست به سینه 
س��الم و علیک م��ی کنند. مثل همیش��ه نماز و 
صحبتهای بی��ن یا بعد از نماز که کمتر کس��ی 
خوب گوش می دهد و بر دلش مینشیند و روال 
همیش��گی آن طی می ش��ود. هنوز چشممان 
کامال با فضای مسجد آش��نا نشده که می بینیم 
ع��دهای جوان با ش��وخی و خنده و ش��ادی وارد 
شبستان میشوند. یک روحانی جوان بلند قد با 
چهره ای گندمگون در میان جمع است. روحانی 
جوان با جوانان مس��جد رفت��ار کامال صمیمی و 
دوستانه دارد. چند نفر از جوانان که دورتر هستند 
از دور با ایما و اشاره حاج آقا را میبوسند. اینها 
جوانان مسجد هستند که بین آنها چهرههایی هم 
هس��ت که زیاد به بچههای مس��جد نمیخورد. 
چند ثانیه بعد بچه های مسجد بین صفها حل 
میشوند و حاج آقا نادری در جایگاه امام جماعت 
قرار می گیرد و نماز اقامه می شود؛ نه طوالنی که 
خسته شوی و نه سرسری که حسی از خواندنش 

وجودت را در بر نگیرد.
تمام شبس��تان پر از جمعیت است. تقریباً جای 
خالی وجود ندارد. شب اول ماه ذی الحجه است 

ساده اما 
آراسته
گزارشی از مسجد 
 صاحب الزمان
علی اصغر غالمی

و دو رکعت نماز بین مغرب وعشا خوانده میشود. 
بع��د از نماز حاج آقا نادری امام جماعت مس��جد 
برای نمازگزاران صحبت میکنند؛ درباره فضیلت 

نماز دورکعتی دهه اول ذی الحجه و... .

 مکانی پر از صمیمیت
اما ویژگی مس��جد صاحب الزمان چیست که در 
نزدیکی مس��جد مهمی مثل مسجد جامع ابوذر 
باز هم کم جمعیت یا خالی از جمعیت نمیشود؟ 
ح��اج آقا ن��ادری میگوید: اینجا م��ا 200 عضو 
دانش آموز داریم که تابستانها فضای مسجد را 
در دس��ت دارند و بسیار فعال هستند که با شروع 
سال تحصیلی حضورش��ان کمتر شده است. در 
ش��بهای خاص حتی در حیاط هم فرش پهن 
میکنیم و ه��زار و چهارصد، پانصد نفر جمعیت 
داری��م. نمازگزارن می گویند ما اینجا احس��اس 
راحتی می کنیم چون این مسجد فضای سبک 
و صمیمی دارد و متعلق به دس��ته و گروه خاص 

سیاسی و فرهنگی نیست.
شبستان مس��جد، فرش ها، پردهها، جانمازها، 
چادرها در قسمت خواهران همه جا تمیز و مرتب 
است تجملی نیست، س��اده است اما آراسته، نه 
مستعمل و کثیف و به هم ریخته. این نشان می 
دهد که نظافت مس��جد برای امام جماعت مهم 
اس��ت. حاج آقا میگوید: یک��ی از عوامل جذب 
نمازگزاران به مس��جد، آراس��تگی و معطر بودن 
مسجد است. نظافت مسجد خیلی مهم است. 
خودم به س��رویسهای بهداش��تی سر میزنم و 
مواظب هستم فرشها تمیز باشند و بو ندهند و 

برعکس همه جا معطر باشد.
ام��ا باز هم واضح اس��ت که همه همس��ایهها به 
مس��جد نمی آیند. یکی از راهکاره��ای آوردن 
همسایهها به مسجد ارتباط زیاد فکری و اخالقی 
امام جماعت با همسایههاس��ت. این را حاج آقا 
نادری میگوید و اضافه میکند: اگر مسجد برای 
همسایهها تنفر ایجاد نکند، همسایهها در مسجد 
حضور پیدا میکنند. در مراسمهای مسجد نباید 
سر و صدای بچههای مسجد و رفت و آمدشان 
و ص��دای بلندگوها برای همس��ایهها مزاحمت 
ایج��اد کن��د. دوم، رفت��ار خوب مس��جدیها با 
همسایهها. مثال اینکه در مناسبتها هدیهای را 
تقدیم همسایهها بکنند. اگر جشنی دارند تبریک 
بگویند و اگر مصیبتی، تس��لیت ع��رض کنند و 
همسایهها بتوانند مراسم خود را در مسجد برگزار 
کنن��د. خالص��ه در مس��ائل و مش��کالت کمک 

رسان همسایهها باشیم.

 جایی برای همه
عالوه بر این هیئت امنا و امام جماعت مس��جد 
صاح��ب الزمان تدابیر دیگری ب��رای خدمت به 
مردم و حضور بیشتر مردم در مسجد اندیشیدهاند؛ 
جنب شرقی مسجد، منزل امام جماعت قبلی بود 
به وسعت 140 متر. با هماهنگی متولی مسجد 
به جای آن ساختمان چهار طبقهای ساخته شد 
و شد کانون فرهنگی مس��جد. کانون فرهنگی 
ش��امل بخش های متع��ددی می باش��د؛ مهد 
کودک، مهد ق��رآن، کالسهای زب��ان و قرآن، 
کالس icdl و....که در تمام سال فعال هستند و 

راز
د ط

سج
م

ب
را

ح
|م

م 
سو

ل 
ص

ف

38مسجد | ماهنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی | شماره  166، آبان ماه 1392



حدود 10 نفر از بچههای مسجد در این کانون کار 
م��ی کنند. حاج آقا برایمان از فعالیتهای دانش 
آموزی میگوید: پایگاه بس��یج دانشآموزی ما 
هفدهمین بس��یج دانش آموزی موفق در سطح 
کش��ور اس��ت. این پایگاه بخشهای آموزشی) 
علم��ی و مذهب��ی( و اردویی و تفریح��ی دارد. 
و میگوید ک��ه در تمام جلس��ات هفتگی پایگاه 
شهید سلطانی که پنج شنبه ها تشکیل میشود 
شرکت میکند و برنامه اردویی و تفریحی دارد. 
و میگوید ک��ه در تمام جلس��ات هفتگی پایگاه 
شهید س��لطانی که پنجشنبهها تشکیل میشود 
ش��رکت میکند و برایشان حرف دارد. چند وقت 
پی��ش هیئتی که از ع��راق برای الگو ب��رداری از 
پایگاههای بس��یج و اجرای آن در عراق به ایران 
آمده بودند از پایگاه بس��یج مسجد ما هم بازدید 
کردن��د. در زمان جنگ این مس��جد کمکهای 

زیادی به جبهه کرده است.
حاج آقا از فعالیتهای بخش خواهران میگوید 
که بس��یار گس��ترده است و ش��امل بخش های 
مختلف��ی اس��ت. » و همچنی��ن ما در مس��جد 
صن��دوق خیریهای داریم ک��ه 100 خانواده فقیر 
را پوش��ش میدهد.خصوصا در ایام خاص مثل 
نوروز، بازگش��ایی مدارس، ماه مبارک رمضان و 
اوقاتی که در مسجد قربانی میدهیم. پنجشنبهها 
ه��م ب��رای کمک ب��ه فق��را از مردم پ��ول جمع 
میکنی��م. عالوه براین صندوق قرضالحس��نه 
بسیجیان در مس��جد داریم که به بسیجیان وام 
ازدواج و تحصیل میدهد. آنها را معرفی میکند 
برای گرفتن وام یا برای مش��غول شدن به کار در 

جایی مناسب.
ح��اج آقا نادری چای تعارف میکن��د و در جواب 
سوال ما میگوید:» این مسجد متکی به خودش 
و مردمش است. کانون فرهنگی مسجد سالیانه 
ح��دود 100 میلیون تومان درآمد برای مس��جد 
دارد. اعتبار مالی مسجد ما مخصوصا در ماههای 
محرم و رمضان خود مردم هستند. افراد قدیمی 
و خیرینی که می شناسیم کمک می کنند. مثال 
در مح��رم 60-70 قربان��ی در مس��جد داریم. ما 
از ج��ای خاصی پولی دریاف��ت نمیکنیم فقط از 
ش��هرداری که آن هم کمک هزینهای اس��ت که 
به همه مس��اجد میدهند یا مقداری از س��پاه، با 
رابطههایی که داریم«." البته این را هم بگویم که 
این کان��ون در واقع  دروازه ورود افراد مختلف به 
مسجد است. فعالیتهای کانون تجاری نیست 
بلکه برعکس راهی است برای ایجاد پیوند بیشتر 

مردم و مسجد و بسیج."

 یک دهه عشق
اینطورک��ه ش��نیدهایم و خ��ود حاج آق��ا برایمان 
میگوید، مراس��م محرم وصفر مسجد صاحب 
الزمان بس��یار خ��وب و معنوی اس��ت و مردم از 
جاهای دور برای مراسم روز تاسوعا و عاشورا به 
این مسجد میآیند. » دهه اول محرم بعد از نماز 
خودم صحبت میکنم. یکی دوماه قبل از محرم 
موضوعات سخنرانی را انتخاب میکنم. مطالعه 
میکنم و متنش را آماده میکنم و سخنران مورد 
نظر را دع��وت میکنم. موضوع��ات جدید و به 
روز انتخاب میکنم برای سخنرانی. موقع بیان 

مطال��ب از مطال��ب تکراری اس��تفاده نمیکنم. 
دس��تهبندی و هدفگذاری دارم و با بیان ش��یوا 
و زیبا و اس��تفاده از روایات جدید مطالبم را بیان 
میکنم و ج��دا از روای��ات و موضوعات تکراری 
پرهیز میکنم. بعد از سخنرانی روضه میخوانم 
و بعد از آن برادر مداحمان نیم ساعت تا 40 دقیقه 
مداحی میکند و سینه می زنیم و دسته عزاداری 

داریم.
ده��ه دوم محرم و دهه اول صفر منبری داریم و 

روضه و ...
روز تاس��وعا و عاش��ورا دس��ته ع��زاداری داریم 
س��اعتی در مس��جد برنام��ه داریم و بع��د بیرون 
میروی��م. قربان��ی میکنیم. ح��دود 3 � 4 هزار 
نفر میآیند. برنامه مفصل و معنوی میش��ود و 
م��ردم از مح��الت دور میآیند و در این مراس��م 
ش��رکت میکنند. روز عاش��ورا دو ساعت قبل از 
نماز از مس��جد بیرون میرویم دس��ته عزاداری 
بزرگ��ی داریم که میچرخیم و عزاداری میکنیم 
که برنامه بزرگ ومفصلی میشود و بسیار معنوی 

و به یاد ماندنی.
دهه آخر صفر خودم س��خنرانی میکنم و بعد از 
س��خنرانی روضه میخوانم و دوستان مداح نیم 

ساعتی مداحی میکنند.
پذیرایی هم داریم که خودمان آش��پزخانه داریم 
و همه وس��ایل مورد نیاز را خود مس��جد داریم و 

.دهیمکارهایش را خودمان انجان می

موقع بی�ان مطالب از مطالب تکراری اس�تفاده 
نمی کنم. دسته بندی و هدف گذاری دارم و با بیان 
شیوا و زیبا و استفاده از روایات جدید مطالبم را 
بیان می کنم و جدا از روایات و موضوعات تکراری 

پرهیز  می کنم.
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هندس��ه مدیری��ت 
فرهنگی مسجد

موض��وع  در  س��ؤال  چن��د  درب��اره  تأمل��ی 
مدیریت فرهنگی مسجد در عصر حاضر

بخش اولعلی قان بیلی )فعال فرهنگی(
 درآمد

اداره  نهاد مسجد، با توجه به سیر تاریخی ای که از 
صدر اسالم تا کنون داشته، به الگوهای متنوعی 
می رس��د. هر کدام از این الگوها نی��ز به فراخور 
موقعیت های زمانی، مکانی و انسانی، ویژگی ها 
و ابعاد عام و همچنین مؤلفه های منحصربه فرد 
خ��ود را دارن��د. بررس��ی های ابتدای��ی از عموم 
الگوهای موفق این س��یر تاریخی، ما را غالبًا به 
شیوه ها و روش ها س��نتی و بر پایه توانایی های 

شخصی متولیان، رهنمون می سازد. 
س��ؤالی که در این مقاله مورد نظر نویس��نده این 
اس��ت که آیا طراح��ی یک مدل و الگ��وی واحد 
و جامع برای اداره مس��اجد ممکن اس��ت؟ یا به 
عبارت دیگر قواع��د و راهکارهای عام مدیریت 

فرهنگی مسجد کدام است؟
رس��یدن به پاس��خ های مناس��ب و کارآمد برای 
این پرس��ش ها و مس��ائل مطرح ش��ده، نیاز به 
پژوهش های جدی و دقیق علمی دارد که اواًل در 
این مقال فرصت پرداخت به آن نیست و مجال 
دیگری می طلبد و ثانیًا از توان نگارنده  این سطور 
خ��ارج و نیازمند همفکری و تالش��ی گروهی و 
بهره مندی از توان حداکثری اندیشمندان اسالمی 
معاصر دارد. به امید آنکه در روزهای نزدیک به 

افق های روشن در این حوزه دست یابیم.

برای توضیح بیشتر و فهم روشن تر سؤال، ناگزیر 
هس��تیم اواًل مفاهیم کلیدی آن را مورد بررسی 

قرار دهیم و به تعاریف مشترکی برسیم. 

 مدیریت چیست؟
در کتاب ه��ای تخصص��ی مدیریت ک��ه امروزه 
به عنوان دانش مس��تقلی از دیگر علوم انس��انی 
ش��ناخته می ش��ود، تعاری��ف گوناگون��ی از واژه 
مدیریت مطرح شده است؛ اگرچه به عبارت های 
مختل��ف، جملگ��ی مفاهی��م واح��دی را بی��ان 
می کنند. مدیریت بنا بر یک تعریف کالس��یک 
عبارت است از: »انجام کارها از طریق دیگران« و 
طبق تعریف کامل تری که بعدها از مدیریت ارائه 
شد، عبارت است از: »انجام کار همراه با دیگران 
و از طریق آنان به منظور نیل به مقاصد سازمان 

و اعضای آن«.1 
اما این سؤال برای ما در این بحث مطرح می شود 
که آیا در جامعه کنونی ایران اسالمی و اجتماعات 
مس��لمانان که با خواس��تگاه های عبادی و دینی 
تشکیل می شود نیز این تعریف پاسخگوی نیاز ما 
هست؟ آیا مدیریت در هندسه  اندیشه اسالمی و 
با توجه به موقعیت اقلیمی و ویژگی های فرهنگی 

ایران معنای تازه تر و خاص تری نمی طلبد؟
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در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها و حتی 
محله ه�ای مختل�ف در کالن  ش�هرها تنها نهاد 
اجتماعی مردم مس�اجد است. مسجد امکانات 
منحصربه فرد و مناس�بی که به رایگان در اختیار 
عموم شهروندان قرار می دهد. صحن مسجد، 
شبستان، حس�ینیه، کتابخانه، کانون فرهنگی، 
صندوق قرض الحسنه و پایگاه بسیج، آشپزخانه 
و... از ظرفیت ه�ای فیزیکی مس�جد به ش�مار 
می رود که در صورت طراحی یک نظام مدیریتی 
و برنامه ریزی همراه با اندیش�ه، می توان از آنها 

به بهترین نحو استفاده کرد. 

 فرهنگ چیست؟
پردامنه ت��ر از مباح��ث و مج��ادالت در تعری��ف 
»مدیری��ت« ک��ه اقتض��ای طبیع��ی ه��ر بحث 
نظری اس��ت، بحث های مفص��ل و عدم توافق 
اندیشمندان بر سر واژه »فرهنگ« است. این امر 
وقتی به ارائه یک تعریف و مدل بومی از فرهنگ 
برای مجموعه ویژگی های تاریخی و اجتماعی 
مردم مس��لمان ایران می رسد، بسیار پیچیده تر 
و مش��کل تر می ش��ود. قبل از اینکه بخواهیم با 
تعریفی این مباحثه های نظری را پایان دهیم به 
تعریف ابتدایی به شیوه تصوری اشاره می کنیم و 
ب��ه ادامه بحث می پردازیم. در نگاه اولیه تعریف 
واژه فرهن��گ عبارت اس��ت از »مجموعه آداب 
و رس��وم و خلقیات مردم ک��ه در قالب آن زندگی 
می کنند و بر اساس آن با دیگران روابط اجتماعی 
دارن��د«. همان طور که ذی��ل واژه مدیریت بیان 
شد، در نظر گرفتن مؤلفه های اسالمی و ایرانی 
در زمان��ه  حاضر از ضروریات تبیین تعریفی واژه 

فرهنگ است که نیاز به پژوهشی مستقل دارد.

 مسجد چیست؟
نمی ش��ود اقدام به تعریف مس��جد کرد و با نگاه 
تاریخی به تأسیس و ادامه حیات آن در دوره های 
مختلف ادیان و قرون مختلف بعد از صدر اسالم، 
درباره آن س��خن نگفت. طبق آموزه های دینی 
می ش��ود تاریخ مس��جد ،ک��ه معنای لغ��وی آن 
مح��ل س��جده کردن اس��ت، را به مح��ل اولین 
عمل عبادی از س��وی حض��رت آدم بر روی 
زمین بازگرداند. به مرور زمان و با رش��د جمعیت 
باورمندان به وجود خدای متعال جنبه اجتماعی 
مس��اجد گس��ترش پیدا کرد، که نشان از اهمیت 
بی��ش از پیش نقش مس��جد در تکامل و رش��د 
نهادهای اجتماعی در زندگی بشر است. قدمت 
تاریخی بنای مس��اجد در بی��ت المقدس و مکه 
مکرمه )مسجد الحرام( و دیگر بالد به دست انبیا 

دلیل اجمالی این مدعاست. 
با بعثت یافتن آخرین رسول الهی و ابالغ تعالیم 
 دین اسالم از سوی خداوند توسط پیامبر خاتم
مس��جد و محل س��جود و عب��ادت، مأموریت و 
ش��اکله تازه ای یافت که امروزه از آن به »مسجد 
طراز اسالمی« تعبیر می شود. برای تعریف جامع 
و مانع از مس��جد طراز اس��المی نیز باید با رجوع 
به اهداف تأسیس مسجد در ادیان، به ویژه دین 
اس��الم، و روجوع دقیق ب��ه نیازها و ویژگی های 
امروزی مس��لمانان در ای��ران و جهان به تعریف 

مورد توافقی دست یافت.

 ارکان مسجد
 به نظر می رس��د یکی دیگر از لوازم ارائه الگوی 
واحد و جامع برای اداره  مسجد � در کنار دستیابی 

به تعریف روشن از مؤلفه های مدیرت فرهنگی 
مسجد � شناخت اجزا و ارکان مختلف مسجد در 
نسبت با اجزا و ارکان فرهنگی جامعه  در هر دوره  
زمانی اس��ت. به بیان دیگر در نگاهی دوباره به 
مساجد فعلی و سنجش آن با معیارهای مسجد 
النبی به ش��ناخت بهتری از امکان��ات و خدمات 
متقابل و قابل تصور بین مسجد و جامعه دست 
یابیم و ب��ا به کارگیری اصول مدیریتی با رویکرد 
فرهنگ��ی از تمام��ی ظرفی��ت م��ادی و معنوی 
مس��جد بهره برده، گام مؤثری در تحقق آرمان 
اصلی و فلس��فه وجودی مسجد در ایجاد شبکه 
اجتماع��ی دینی و اخالقی در رس��ای آموزه های 

ناب اسالمی برداریم.
در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها و حتی 
محله ه��ای مختلف در کالن  ش��هرها تنها نهاد 
اجتماعی مردم مس��اجد است. مسجد امکانات 
منحصربه فرد و مناس��بی که به رایگان در اختیار 
عموم شهروندان قرار می دهد. صحن مسجد، 
شبستان، حسینیه، کتابخانه، کانون فرهنگی، 
صندوق قرض الحسنه و پایگاه بسیج، آشپزخانه 
و... از ظرفیت های فیزیکی مس��جد به ش��مار 
می رود که در صورت طراحی یک نظام مدیریتی 
و برنامه ریزی همراه با اندیشه، می توان از آنها به 
بهترین نحو استفاده کرد. ارائه الگویی که هیئت 
امن��ا، مس��ئوالن، خادم و دیگر عوامل مس��جد 
همراه با روحانی، که نقش رهبری ارکان مسجد 
را دارست، نقش یک سازمان کارآمد را ایفا کنند و 

به اهداف مورد نظر خود برسند.
 برنامه ای با مؤلفه های فرهنگی مطابق با اصول 
متعالی اس��الم و در س��ایه مدیریتی منس��جم و 
منظم توس��ط روحانی مس��جد و همراهی همه  
ظرفیت ه��ای موج��ود در هر محله و مس��جد. 
برنام��ه ای ک��ه ضم��ن در نظ��ر گرفت��ن اهدافی 
مش��خص ب��ا بهره گی��ری از حداق��ل امکان��ات 
به بیش��ترین توفیق��ات بیانجامد. ش��ناخت هر 
مجموعه و دقت نظ��ر در ویژگی های آنها و هنر 
به کارگیری ارکان در راستای یک هدف مشترک 
و هماهنگ س��ازی هرکدام از آنان با یکدیگر به 
عهده  مدیر مسجد و روحانی مستقر در آن است 
ک��ه به امید ح��ق در فرصتی دیگر بیش��تر به آن 
خواهیم پرداخت. از آنجا که هر کدام از این ارکان 
داری ویژگی هایی خاص و در برخی موراد سلسه 
مراتب خاص خود هس��تند باید با حفظ استقالل 
مجموعه خود تحت س��ازمان مربوطه موفق به 
انجام س��هم خود از فعالیت فرهنگی در مسجد 

 .شوند
پی نوشت:

1. مدیریت منابع انسانی؛ ص 22. 
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ب���چ���ه ه���ی���ئ���ت���ی ی�����������������������ا ب���چ���ه م���س���ج���دی؟
بررسی چرایی جدایی 

هیئت از مسجد

یکی از مسائلی که امروزه بسیار قابل توجه و بحث است مربوط به این است که هیئت های زیادی در روستاها و 

شهرها به وجود آمده اند. بسیاري از این هیئت ها خارج از مسجد تشکیل شده اند و به فعالیت می پردازند. سؤال 

مدیران مساجدند یا هیئات؟ راه کار حل این مشکل چیست؟اینجاست که آیا تشکیل هیئات عزاداری در فضایی غیر از مساجد آسیب زا است یا خیر؟ و مسبب این جدایی 

به همین دلیل سراغ ائمه جماعات فعال تهران که در آخرین روز مردادماه به مناسبت روز جهانی مسجد از ایشان 

تقدیر به عمل آمده بود، رفتیم. البته خیلی هم دست پر بر نگشتیم. از لیست 30 نفره ای که در دست داشتیم فقط 

سه نفر پاسخگوی سؤاالت ما بودند. حجت االسالم و المسلین خطیب، امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین)علیه 

السالم( در تهرانپارس، حجت االسالم و المسلمین سیدی، امام جماعت مسجد امام جواد)علیه السالم( در 

خیابان جیحون و حجت االسالم و المسلمین امامی، امام جماعت مسجد علی ابن ابیطالب)علیه السالم( در خیابان 

آیت اهلل کاشانی. البته نفر چهارمی هم به سؤاالت ما پاسخ داد؛ حجت االسالم المسلمین مؤمن، امامت جماعت 

هیچ مسجدی در تهران را به عهده ندارد؛ اما بدون شک یکی از سخنرانان مورد توجه هیئت های بزرگ و کوچک 

پایتخت است. اصل دیدارمان با ایشان مربوط به گفتگوی دیگری بود که در همین شماره به محضرتان تقدیم 

شده است. اما این دیدار بهانه خوبی بود برای اطالع از نگاه شخصی که از دوسوِی این ماجرا مطلع است: هیئت 
و مسجد. 

و نوجوان هستند همراهی کنند. نسبت به آگاهی دادن به مساجد باید تحملشان باال برود و با این افراد که نوعًا جوان بیاورد تا باعث قانونی بودن این جدایی نش��ود. بنابراین است در نزدیکی مساجد برگزار شود دقت نظر را به عمل ارائه مجوز به هیئات است باید نسبت به هیئاتی که قرار صورت بگیرد. عالوه بر اینکه سازمان تبلیغات که مسئول داشت. البته از سوی مدیران هیئات نیز باید رعایت هایی بیاورند. به هر حال این مالحظات را باید نس��بت به آنها مثال آنها دوست دارند هنگام عزاداری پیراهن خود را در باید توسط اداره کنندگان مساجد در نظر گرفته شود؛ برای حوصله جوانان و نوجوانان و سلیقه آنها در سبک عزاداری نمی شود تقصیر را به عهده یک سمت گذاشت. به هرحال باالبردن سطح آگاهی و شعور انسان ها بود. الس��الم( اس��ت؛ زیرا قیام یکی از اه��داف قیام حضرت س��لیقه کاماًل در تعارض با اهداف قیام سیدالشهدا)علیه سلیقه آنها این طور اس��ت که نیازی به منبر نیست. این مسجد برگزار می ش��ود، اصاًل سخنران وجود ندارد؛ زیرا آنها خدش��ه دار شود؛ مثاًل در برخی از هیئاتی که خارج از برگزاری این هیئات در خارج از مسجد نباید هویت دینی این باورند که نباید این سلیقه ها غیر دینی باشد؛ یعنی با س��لیقه ها و... حجت االس��الم و المس��لمین سیدی بر البته عوامل گوناگونی در آن دخیل بوده است مانند تفاوت کثرت هیئات بس��یار خوب است و هیچ اش��کالی ندارد. 
این افراد نیز نباید غفلت کرد. 

یک
دو

ب��ه اعتق��اد حج��ت االس��الم و المس��لمین خطیب 

نمی شود به صورت مطلق جواب منفی یا مثبت داد. 

اگر این هیئات در تقابل با فرهنگ مس��جد باش��ند، 

جواب مثبت است. مثاًل در برخی از این محافل نماز 

جماعت اختصاصی برگزار می شود در حالی که برخی 

از آنها بیشتر از چند قدم تا مسجد فاصله ندارند. واال 

نفس برگزاری این هیئات بسیار مطلوب است. 

اما اینکه مسبب و راهکار این جریان در چیست باید 

گفت، عوامل مختلفی وجود دارد؛ برای مثال خروج 

روحانی از مس��جد هنگام ذکر مصیبت و عزاداری از 

جمله دالیل منحرف ش��دن هیئت ها از راه و هدف 

اصلی آن اس��ت. وقت��ی روحانی هم��راه مادحین و 

ذاکرین باشد آن وقت می تواند مدیریت درستی هم 

بر اتفاقات داشته باشد؛ اما متأسفانه بسیاری از ائمه 

جماعات برای مجالس در مس��اجد خود نمی مانند و 

جایشان را با هم عوض می کند. مطلب دیگر اینکه 

ائمه جماعات باید در برخود سعه صدر داشته باشند و 

به  جای برخورد رو در رو به ارشاد و آگاهی بخشی به 

مسئوالن هیئات اهتمام داشته باشند. 
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ب���چ���ه ه���ی���ئ���ت���ی ی�����������������������ا ب���چ���ه م���س���ج���دی؟

تک تک مغازه ها سر می زند و کسبه را به نماز دعوت می کند. نماز جای س��وزن انداختن نیست. ایشان قبل از رفتن به مسجد به می کند. مسجد آقای کدخدا رستم سمت خیابان هفده شهریور وقت اینکه خود ایشان هم به هیئت ها سر می زند و در مراسم آنها شرکت حاج آقا مهدی طباطبایی همیشه محل رفت و آمد هیئتی هاست برای این  باید از افرادی که مقبولیت دو طرفه دارند نیز کمک گرفت. مسجد نرم و گرم می ش��نوند می پذیرند؛ باید به آنها خوشبین بود. عالوه بر گذاشت و آنها را اکرام کرد. خیلی از این افراد وقتی تذکری را با لسان دیگر این است که باید به هیئتی ها و همین جوانان و نوجوانان احترام نمی کنند که مبادا از بدنشان خون بریزد و مسجد آلوده شود. راهکار مجلس جشنی که در مسجد برگزار می شود کف می زنند، یا رعایت رعایت ها صورت نمی گیرد و شأن مسجد رعایت نمی شود. مثاًل در سیاس��ت ها را تعری��ف و ابالغ کن��د. البته از آن ط��رف هم بعضی از این کارها به عهده ش��ورای سیاس��ت گذاری امور مس��اجد است که واقعًا اصالح صورت می گیرد؟ اس��ت که اینها نیم ساعت دیرتر جلسه را تمام می کنند. آیا از این راه را بس��ته است و اجازه برگزاری هیئت را نمی دهد. دلیل حاج آقا این دوم دهه اول محرم با من تماس گرفتند که امام جماعت درب مسجد هیئتی در تهران سراغ دارم حدود دو سه هزار نفر جمعیت دارد. نیمه اعضاي هیئت امنا و ائمه جماعات از مس��جد فاصله گرفته اند. بنده بردارند. بسیاری از هیئت ها به دلیل برخوردهای نامناسب برخی از طرف دست به اصالح بزنند و به اصطالح از افراط ها و تفریط ها دست و س��یما در این میان چیس��ت؟ در این مسئله به نظر من باید هر دو نیم ساعت بعد از افطار، در مسجد دیگر به شکل دیگر؛ تکلیف صدا مسجد هنگام افطار نماز جماعت برگزار می شود در مسجد دیگری کردم به جای اعتراض، مس��اجد را به وحدت رویه برسانید. در یک سیما مانع شرکت مردم در مساجد است. بنده در مصاحبه ای عرض دیگری بیان می کردند. اعتراض داشتند که پخش برنامه های صدا و جدایی هیئت از مس��جد گفتند: همین مشکل را در ماه مبارک طور جناب حجت االسالم و المس��لمین مؤمن درباره راهکارها و دالیل مراسم در ورزشگاه ها بوی چنین جدایی ای به مشام نمی رسد؟کرده بود تا جوان ما را از منبر و محراب و مسجد جدا کند. آیا با برگزاری ورزش��گاه ها برگزار می شود. دش��من همه امکانات خودش را بسیج تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده اس��ت و مجالس ع��زاداری عمدتًا در اخیر دیده می شود عمده مساجد و حتی حسینیه ها و تکایا به صورت جدایی هیئات از مساجد آفت ها و آسیب هایی دارد؛ مثاًل در سال های 

حجت االسالم و المس��لمین امامی: بله 
آس��یب های فراوانی در این جدایی وجود 
دارد. ب��رای مثال اختالط زن ها و مردها، 
سبک های نوحه خوانی نامناسب و... که 
غالبًا این نوع مش��کالت در هیئاتی که در 

مساجد برگزار می شود وجود ندارد. 
در مورد مس��ببین این کار به نظر می رسد 
ب��ا اقدامات درس��ت از س��وی مدی��ران و 
هیئ��ات امنای مس��اجد بس��یاری از این 
مشکالت قابل حل است. اگر محیط امن 
و آرام مسجد برای مردم مهیا باشد به نظر 
می رس��د انتخاب اول مردم برای شرکت 
در مجالس عزاداری، مسجد باشد. برای 
مثال وقتی از سخنرانان تأثیرگذار دعوت 
می شود تا در مسجد سخنرانی کنند مردم 
ه��م ترغیب می ش��وند ب��رای ع��زاداری 
در مراس��مات مس��جد ش��رکت کنند. ما 
ای��ن تجربه را در مس��جد خودم��ان اجرا 
کرده ایم که تجربه موفقی هم بوده است. 
در گذش��ته از مرحوم عالم��ه محمدتقی 
جعفری برای س��خنرانی دهه اول دعوت 
می کردی��م و اخی��راً از حجت االس��الم و 
المس��لمین فاطمی نیا، حجت االس��الم 
محدثی و... دع��وت می کنیم. عالوه بر 
اینک��ه برای بچه ها در س��نین مختلف از 
کودک تا جوان به طور جداگانه و همزمان 
با مجلس بزرگساالن برنامه های مختلف 
داری��م ک��ه هم باع��ث تمرک��ز مخاطبان 
بزرگس��ال و اس��تفاده حداکث��ری آنه��ا از 
سخنرانی می ش��ود و هم گروه های سنی 
دیگر متناس��ب با روحیه و سلیقه ش��ان از 
ش��ب های مح��رم اس��تفاده کرده ان��د. با 
وجود این برنامه ها بس��یاری از خانواده ها 
از شرکت در مراس��مات مساجد استقبال 

می کنند. 

سه

چهار

مصاحبه 
شونده

جدایی هیئات از 
راه حلنوع آسیبمساجد آسیب زاست؟

خطیبی
اگردر تقابل با

فرهنگ مسجد 
باشد بله

در هیئاتی که در کنار 
مسجد است اقامه 

نماز می شود

امام جماعت هنگام مراس��م ع��زاداری و س��ینه زنی حضور 
داش��ته باشد./ در برخورد با جوانان س��عه صدر داشته باشد/ 

در صدد باال بردن آگاهی های ایشان باشد.

سیدی
اگر مغایر با اهداف 
محرم و عاشورا 

باشد بله

فقدان برنامه 
سخنرانی در هیئت

حوصله و س��لیقه نوجوانان از س��وی متولیان مس��جد درنظر 
گرفته شود/ متولیان مسجد سعه صدر داشته باشند/ سازمان 

تبلیغات در ارائه مجوز به هیئات دقت داشته باشد.

بلهامامی
اختالط زن و 

مرد،رواج سبکهای 
مداحی نامناسب

دع��وت از س��خنرانان مؤثر و ش��ناخته ش��ده/ ایج��اد محیط 
آرام در مس��جد/ اجرای برنامه های اختصاصی برای س��نین 

مختلف

تعطیلی مساجدبلهمؤمن
از س��وی ش��ورای  کل��ی  ه��ای  ابل��غ سیاس��ت  و  تصوی��ب 
سیاستگذاری امور مساجد/ اکرام هیئتی ها از سوی هیئت امنا 
و ائمه جماعات/ استفاده از افرادی که مقبولیت طرفینی دارند
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حسینیه مستقل از 
مسجد یا مسجد و 

حسینیه؟1
آسیب شناسی مساجد در ایران

امیر مسلم کاشانی زاده2

حس��ینیهها ب��ه مراکز برگ��زاری مراس��م و آئین 
ع��زاداری ب��رای اهل بی��ت و دیگر مراس��م 
مذهب��ی مانن��د قرائ��ت ادعی��ه و مجالس وعظ 
و س��خنرانی گفته می ش��ود. عالوه بر حس��ینیه 
مکان های دیگری نظیر »فاطمیه«، »مهدیه«، 
»َحس��نیه«، »عباس��یه«، »زینبیه« نیز وجود دارد 
که در کنار حسینیه ها به برگزاری مراسم مذهبی 
می پردازند. عمومیت و فراگیر بودن حسینیه ها، 
سبب شده است کاربرد این اصطالح بیش از باقی 

مکان ها باشد.
 مباحث گس��ترده ای پیرامون تاریخچه و فلسفه 
شکل گیری حسینیه وجود دارد. برخی معتقدند: 
فلسفه ایجاد حسینیه تسهیل در برگزاری مراسم 
ع��زاداری ب��رای اهل بی��ت، ع��دم اختالط با 
برنامه های مذهبی مسجد)مانند نماز جماعت(، 
برطرف کردن مش��کل حضور همیشگی بانوان 
در فعالیت ه��ای مذهب��ی و همچنی��ن به لحاظ 
تاریخ��ی، گری��ز از ممنوعیت برگزاری مراس��م 
عزاداری در مس��اجد اس��ت. این در حالی است 
که در گذش��ته حس��ینیه ها بخش جدا و مجزایی 
از مس��جد به حساب نمی آمدند و در کنار مساجد 
حضور داشتند و مخاطبین حسینیه ها نیز اغلب 
همان مخاطبان مس��جد بودند. یعنی حس��ینیه 
هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ کنش گران 

اجتماعی با مسجد پیوند داشته است. 
این که فلس��فه ایجاد حس��ینیه ها درس��ت است 
یا خیر، پژوهشی مبس��وط می طلبد؛ اما اجماالً 
میتوان گفت در حال حاضر لزومی در س��اخت 

این همه حسینیه در کشور نیست.
اما س��ؤال این جاست که چرا این همه حسینیه، 
َحس��نیه، زینبیه، عباس��یه، مهدیه و... ساخته 
می شود اما کمتر مسجد ساخته می شود؟ چرا در 
فرهنگ عمومی به ساخت حسینیه بیشتر اهمیت 
داده می شود، اما در کشور مساجدی وجود دارند 

که به شدت محتاج کمک مالی هستند؟ به گفته 
برخی از کارشناس��ان اگر مردم امام حسین را 
دوست دارند، باید مسجد امام حسین بسازند، 

اما به واقع چرا حسینیه می سازند؟
با نگاهی اجمالی می توان چند علت را برای این 

اتفاق شناسایی کرد: 
1. عملکرد بهتر حس��ینیهها نسبت به مساجد: 
عملک��رد بهتر حس��ینیه ها در برگزاری مراس��م 
مذهبی س��بب شده اس��ت مردم حس��ینیه را به 
مس��جد ترجیح بدهند؛ عالوه بر این، حضور در 
جلسات هفتگی حسینیه ها برای مردم راحت تر 
و مطلوب تر از حضور نسبتا همیشگی و خشک 
و خالی در نماز جماعت مس��جد است. این نوع 
حضور در حس��ینیه ها به گونه ای اس��ت که افراد 
را از دیگر فعالیت های جمعی مذهبی نیز اشباع 
می کن��د؛ به خاط��ر همین تمایلی ب��ه حضور در 
فعالیت ه��ای مذهبی مس��جد در آن ها به وجود 
نمی آید، آن ها هفته ای یک یا دوبار به حسینیه 
می روند و مناسک دینی شان را به سبک دلخواه 
و مطل��وب خ��ود انج��ام می دهند و اش��باع هم 

می شوند. 
2. راحت تر بودن س��اخت حس��ینیه نس��بت به 
مسجد: مسجدسازی در ایران نسبت به حسینیه 
س��ازی به مراتب سخت تر است. حسینیه ها به 
راحتی مجوز س��اخت می گیرند و الزم نیس��ت 
برای س��اخت آنها صیغه ای خوانده شود و مردم 

هم برای امام حسین بیشتر کمک می کنند.
3. ع��الوه بر این حس��ینیهها می توانند افزایش 
کارکردی و تغییر کاربری هم داشته باشند. مثال 
میتوان در حس��ینیه نماز جماع��ت هم برپاکرد 
)چنانچه این اتفاق در بسیاری از شهرها رخ داده 
است(، پس کارکرد مسجد را هم دارند. هم چنین 
می توان کاربری حس��ینیه را تغیی��ر داد، مثالً در 
شهرهای زیارتی چون مشهد، بعضی حسینیهها 

به مکانی برای اس��کان زائری��ن و منبع درآمدی 
برای صاحبان حس��ینیه ها تبدیل شده اند؛ یعنی 
حس��ینیه که هدف س��اخت آن برگزاری مراسم 
مذهب��ی و دارای کارکردی فرهنگ��ی در جامعه 
اس��ت، تبدیل به مکان��ی با کارب��ری اقتصادی 

می شود!
4. ام��ا از هم��ه مهم تر »تغییر نگ��رش مردم به 
دینداری« اس��ت؛ که این علت خود معلول علل 
مختلفی اس��ت که یکی از آن ه��ا کم کاری ائمه 
جماعات و مساجد است. وقتی اصیل ترین نهاد 
دینی در اس��الم، از تحول عقب بماند، رقیب پا 

پیش می گذارد و خود را اصیل نشان می دهد. 
این نوشته به معنای مخالفت با حسینیه نیست، 
بلکه مخالفت با س��اخت حسینیه بدون مسجد 
و ب��ه عب��ارت صحیح تر س��اخت مس��جد بدون 
حسینیه اس��ت. باید جایگاه واقعی مسجد را به 
جامع��ه معرفی کرد و این وظیف��های همگانی و 
البته روحانیت است. باید نشان داد که مخاطب 
مس��جد و حس��ینیه تاثیرش در جامع��ه بیش از 
مخاطب خاص حس��ینیه اس��ت. همچنین باید 
نش��ان داد که دشمن بیش از انرژی هسته ای ما 
از جمعیت مساجدمان در هراس است و به خاطر 
همین در بحرین مساجد را تخریب میکند. باید 
نشان داد مس��جدی، خانواده اش، زندگی اش، 

 .شغلش  پرثمر تر از افراد دیگر است

پی نوشت:
1. این نوشته برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده 
با عنوان: بررسی آس��یب شناختی وضعیت کنونی مساجد 
ایران از منظر نخبگان حوزوی و دانش��گاهی است، که در 

دانشگاه باقرالعلوم قم دفاع شده است.
ارش��د  کارش��ناس  علمی��ه،  ح��وزه  آموخت��ه  دان��ش   .2
   باقرالعل��وم دانش��گاه  فرهنگ��ی  ارتباط��ات  و  تبلی��غ 

 m.kashanizadeh@chmail.ir
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تربیت، اخالق، معنویت آسیب شناسی مساجد در ایران
بررسی جایگاه مداح و منبری در هیئت های عزاداری

عبدالحسن مسلمی شهیدانی

 جایگاه روحانی در هیئت
هدف عالی هیئت احیای امر معصومین و تربیت 
معنوی مخاطبان بر محور سیره و سخنان گهربار 
ایش��ان است. لذا تأمین همه مقدمات و ملزومات 
این تربیت تعالی بخش باید در برنامه های شکلی 
و محوایی لحاظ گردد. برنامه های هیئتی به دو ُبعد 
کلی معرفتی و تحرک بخش)عاطفی و احساسی( 
محدود می شود؛ به این صورت که بخشی از وقت 
مخاطبان باید ب��ه معرفت افزایی دینی اختصاص 
یابد که در نتیجه آن مخاطب با معارف دین آش��نا 
گردد و بخش دیگر به ش��ور و حماسه حسینی در 
 قالب عزاداری و ذکر مصائب و فضائل اهل بیت
اختص��اص یابد. ضرورت تعادل بین این دو جنبه 
آنق��در مهم اس��ت که غفل��ت از آن، آس��یب های 

فراوانی متوجه هیئت می کند.
پرداخت��ن ب��ه مس��ائل معرفتی متوج��ه منبری و 
سخنران جلسه است که نوعًا این جایگاه در اختیار 
ی��ک روحان��ی اس��ت و پرداختن به ذک��ر مصائب 
و فضائل نیز توس��ط م��داح و مرثیه خ��وان انجام 
می شود. با در نظر گرفتن این جایگاه ها که به یک 
رویه ثابت و س��نتی هیئت ها تبدیل ش��ده است، 
معلوم می ش��ود که هر کدام از روحانی و مداح باید 
در ابتدا در ش��ناخت جایگاه و مح��دوده اثرگذاری 
خویش اقدام کنند و س��پس انتظارات مخاطب را 
در عرضه وظیفه خود پاس��خ گویند. توجه به این 
اص��ل کلیدی مداح و روحان��ی را از ورود به عرصه 
عملکرد دیگری باز م��ی دارد. در این حالت وقتی 
مداحی به عرصه های عمیق معرفتی ورود می کند 
یا سخنرانی در حیطه های تخصصی مداحی وارد 
می ش��ود، در اولی��ن گام توس��ط مخاطب هیئتی 
تخطئه می شود؛ ولی اگر در هیئتی این جایگاه ها 
به طور رسمی به مخاطب القا و اعالم نگردد، ورود 
غیرتخصصی، امری طبیعی تلقی خواهد ش��د و 

نتایج زیا نباری به همراه دارد.
اگ��ر تبیین معارف دینی اولین وظیفه س��خنران و 
روحانی هیئت اس��ت، بنابراین مسئله عوام زدگی 

در سخنرانی امری خالف شأن خواهد بود. به این 
معنا که برخی از خطبا متأسفانه در موضوع و سطح 
بح��ث خ��ود از گرایش ها و س��لیقه های مخاطب 
متأثر هس��تند که این مس��ئله در نهایت به تفسیر 
س��لیقه ای از دین منجر ش��ده، موجب انحرافات 
عملی از مکتب می گردد. البته توجه به نیاز و سلیقه 
مخاط��ب در صورتی که محتوای بحث ها را تنزل 

ندهد امری اصولی و صحیح خواهد بود. 
 غی��ر از طرح س��خنرانی، وظیفه نظ��ارت بر روند 
تعادلی در رفتار مخاطبان و میزان الگوگیری آنان 
از ش��خصیت های مؤث��ر مثل مداح��ان، بر عهده 
روحانی اس��ت. اق��دام در جهت تربی��ت چهره به 
چه��ره و ایجاد ارتباط س��ازنده ب��ا هیئتی ها، گام 
دیگری است که از روحانی انتظار می رود. به طور 
کلی محوریت روحانی در تنظیم برنامه های هیئتی 
مستلزم آن است که او فهم کاملی از فضای هیئت 
داش��ته، از طرف مخاطب��ان به عنوان یک هیئتی 
مورد پذیرش قرار گی��رد. حضور روحانی در مدت 
برگزاری هیئت، از مقدمات قبل از سخنرانی گرفته 
تا سینه زنی و روضه، به ایجاد این پذیرش و الفت 

کمک خواهد کرد. 
مبارزه با انحرافات و تحریفات احتمالی در عرصه 
هیئ��ت، دیگ��ر وظیفه مه��م روحانی اس��ت که با 
لطیف ترین وج��ه ممکن باید ص��ورت پذیرد؛ به 
گون��ه ای که نه به ایجاد نزاع بی��ن مداح و روحانی 
منجر شود و نه موجب خروش مخاطبان حساس 
هیئتی گردد. بدیهی است که مقدمه ورود در مبارزه 
با تحریفات تاریخی و معرفتی و همچنین مقابله با 
انحرافات اخالقی اختصاصی هیئت ها، آشنایی با 
جنس آسیب ها و مس��لح بودن به علم الزم برای 

درمان این آسیب هاست.

 جایگاه مداح در هیئت
مداح به عنوان محور شور و هیجان هیئت، همواره 
از کاریزمای خاصی برخوردار است. اکثر هیئت ها 
ب��ه طور طبیع��ی مداح محور اداره می ش��وند. این 

محوری��ت فرصتی اس��تثنائی اس��ت در برقراری 
اجتماع و یکپارچه سازی جمعیت. مداح در قوام و 
ثبات هیئ��ت نقش کلیدی دارد؛ اما همین جایگاه 
مهم و اثربخش اگر با آس��یب هایی همراه ش��ود، 
می توان��د عاملی در جهت ایجاد برخی آس��یب ها 

گردد. 
روضه خوانی و برانگیختن عواطف مذهبی مردم 
و پیون��د دادن دل های مخاطب��ان با صحنه های 
مصائ��ب اهل بیت، ب��ه مداح وج��ه ای مقدس 
بخش��یده است که بس��یاری از افراد احترام به وی 
را احت��رام به اهل بیت می دانند. البته در س��ایه 
خدمت به آن ذوات مقدس��ه، برخورداری از چنین 
احترام��ی نیز طبیع��ی و به حق اس��ت؛ اما گاهی 
قدرت��ی که در س��ایه این تق��دس و احترام نصیب 
مداحان می ش��ود توس��ط برخی از اف��راد نا اهل یا 
ناپخته، موجب استفاده ناصحیح و زمینه ساز القای 
برخی مطالب ناصحیح و غیر اصولی به مخاطبان 
می گردد. این تقدس گاهی زمینه پذیرش هرگونه 

انتقاد از عملکرد آنان را منتفی می کند .
مداح بس��ته به میزان س��واد و س��لیقه ای که دارد 
می تواند به واسطه استمداد از اشعاری که انتخاب 
می کن��د، در جه��ت تربیت اخالق��ی مخاطب نیز 
قدم ب��ردارد و در جایگاه وعظ و نصیحت نیز قرار 
بگی��رد. باالب��ردن اطالعات هیئتی ه��ا در زمینه 
مقاتل و تاریخ عاشورا نیز نقش دیگری است که از 
مداحی انتظار می رود. انتخاب دقیق و فنی اشعار و 
روضه ها، می تواند مداح را در ترویج نگاه عالمانه، 
دقیق، به دور از خرافه و تردید و به دور از در افتادن 

در شبهات مختلف مرتبط با عاشورا کمک کند.  
 گذشته از همه این امور، مداح همواره نقش روابط 
عمومی هیئت را نیز بر عه��ده دارد؛ به طوری که 
رابطه با دیگ��ر هیئت ها و مداحان و منبری ها نیز 
بس��تگی به ش��خصیت و میزان توانمن��دی مداح 

 .دارد
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عزایی که به مسجد رواست به هیات...
بررسی هیات در کنار مسجد

 مقدمه
تش��کل های دین��ی بس��تری مناس��ب برای 
تربیت هس��تند. این گروه ها بر اس��اس باورها 
و ارزش های دینی ش��کل می گیرند، در نتیجه 
اف��راد با میل خود و بدون درخواس��ت مادی به 
آنه��ا روی  می آورن��د. هیئت های ع��زاداری، 
نوع��ی تش��کل مذهبی هس��تند که ب��ر محور 
عزاداری ب��رای اهل بیت)علیهم الّس��الم( بنا 
ش��ده اند. هیئت  ماندگارترین تشکیالتی است 
ک��ه می توان گفت تم��ام خصوصیات یك گروه 
اجتماعی کامل را دارد؛ یعنی ساختار تشکیالتی 
متناس��ب با خود را با در نظر گرفتن نقش های 
اف��راد در هر بخش داراس��ت. حال س��ؤاالت 
اساسی اینجاست که این تشکل دینی )هیئت( 
از چ��ه زمانی آغاز ش��ده اس��ت و آی��ا اصالت و 
جایگاهی در س��یره اهل بیت)علیهم الس��الم( 
داشته است یا خیر؟ نسبت هیئت با مسجد که 
پایگاه اصلی مسلمین است چگونه می باشد؟ 
آیا هیئت می تواند نهادی جدا از مس��جد باشد 
و در ص��ورت جدایی چه نتایج��ی رو به همراه 

خواهد داشت؟ 

 تاریخچه 
مجالس ذکر مصیبت و گریه بر مصائب اهل بیت 
به خصوص حضرت سیدااشهدا قدمتی دیرینه 
دارد. به طور مثال مرحوم شیخ جعفر شوشتری 
در کتاب خصائص الحسینیه، محافل سوگواری 

و ذکر مصیبت امام حس��ین)علیه السالم( را از 
زم��ان پی��ش از خلقت آدم بی��ان کردند که این 

نشان از دیرینه بودن این محافل است. 
پیدای��ش ع��زاداری رس��می و علن��ی ب��ر امام 
حس��ین)علیه الس��الم(  از زمان آل بویه شکل 
گرفت��ه اس��ت. اوج ق��درت آل بوی��ه در زمان 
معزالدول��ه بود. وی در عاش��ورای س��ال 325 
هج��ری، دس��تور داد که تم��ام بازارها تعطیل 
شوند و مردم شیون کنان به خیابان ها بریزند و 
در قالب راه اندازی دسته های سوگواری به اقامه 
عزا و نوحه خوانی بپردازند.1  اقامه عزای محرم 
به مدت یک دهه و حتی زیارت قبور ائمه نیز از 
همین دوران رایج شد.  پس از آل بویه می توان 
گفت که حکومت صفویه دوران طالیی حیات 
مجالس و آیین های سوگواری بود. چنان که در 
همین دوران آیین سوگواری امام حسین)علیه 
السالم( عالوه بر بعد مذهبی،  وجهه ملی یافت 
و یکی از آیین های ملی و ایرانی شد. بی شک 
نقش هیئت های مذهبی را در پیروزی انقالب 
اسالمی نمی توان نادیده گرفت. هیئت هایی که 
با رویکردی انقالبی سعی در تبلیغ دین اسالم و 

مبارزه با استکبار را داشتند.

 جایگاه مسجد و کارکردها
با بررس��ی منابع دینی مش��خص می ش��ود که 
مسجد به عنوان پایگاه مهم در بین مسلمانان 
صدر اس��الم مطرح بوده است که کارکردهایی 

هم چون محلی ب��رای عب��ادت، مکانی برای 
تعلیم و تعلم معارف اس��المی، پایگاهی برای 
تجمع نیروهای نظامی جهت اعزام به غزوات 
و همچنی��ن به عنوان پایگاه��ی برای نمایش 
روح وح��دت و یکپارچگی به دش��منان جامعه 
اس��المی بوده است. امیر المومنین علی)علیه 
السالم( نیز در روایتی می فرمایند: »کسی که به 
مسجد می رود، به یکی از این موارد می رسد: 
دوس��تی ک��ه در راه خدا از او اس��تفاده می کند، 
دانش��ی که نکته آموزنده  به او می دهد، آیه ای 
از آیات الهی را فرا می گیرد، کلمه ای می شنود 
که موج��ب هدایت او می گ��ردد، رحمتی به او 
می رس��د، کلمه ای فرا می گیرد که او را از شك 
ب��از م��ی دارد، گناهی را به دلیل ترس یا ش��رم 
ترك می کن��د.2 این نش��انگر ظرفی��ت باالی 
مس��جد به عنوان محور فعالیت ه��ای دینی و 
اجتماع��ی جامعه مس��لمانان اس��ت. می توان 
گفت که مس��جد ظرفیت تمامی فعالیت های 
فردی و جمعی را برای مس��لمانان دارد و سایر 
فعالیت های دینی که در خارج از مسجد صورت 
می گیرد در صورتی می تواند دارای اعتبار باشد 

که با محوریت مسجد صورت گیرد. 

 کارکردهای هیات 
هیئ��ت به عن��وان مرک��زی ک��ه در آن معارف 
اهل بی��ت بی��ان می ش��ود دارای کارکرده��ای 
متناسب با خود اس��ت. کارکردهایی همچون 
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هویت سازی دینی، تعالی معنوی در افراد بنا بر 
فعالیت های خداپسندانه، پایگاهی برای کنترل 
فضای معنوی جامعه و محلی برای اس��تفاده 
صحیح از اوقات فراغت می باشد. البته نباید از 
ویژگی اصلی هیئت که همان روحیه تشکیالتی 
است غافل شد. هیئت عرصه ای مناسب برای 
جوانان و نوجوانان می باشد که با شرکت در یک 
فعالیت س��ازماندهی شده، مسئولیت پذیری و 

فعالیت گروهی را تمرین کنند.

 مسجد و هیات دو کانون یک هدف
مس��جد و هیئت ه��ر دو به دنب��ال یک هدف 
مش��ترک هس��تند و در نتیجه نقاط مش��ترک 
فراوانی دارن��د. راز ماندگاری پایگاهی همانند 
مسجد تنها مکان و بنای مسجد نبوده است؛ 
هر چند بنا نیز دارای اهمیت اس��ت، اما ارکان 
انس��انی مسجد یعنی امام جماعت و مأمومین 
نقش اصل��ی و مهم را دارند. ام��ام جماعت  با 
رهبری فکری و تربیتی صحیح و با اس��تفاده 
از منابع دینی)قرآن و روایات(، نقش اساس��ی 
را در تربیت اخالق��ی و عقالنی مأمومین خود 
دارند. هیئت نیز برای پیش��برد اهداف خود از 
این قاعده مس��تثنی نیست؛ مطالعه و بررسی 
تاریخ��ی هیئت های موفق این نکته را نمایان 
می کن��د که معم��ول آنه��ا در کنار مس��جد و با 
محوریت روحان��ی توانس��ته اند دارای قدمتی 

طوالنی شوند.

 اس�تقالل هیات ه�ا از مس�اجد فرص�ت یا 
تهدید

 هیئت های مذهبی باس��بک وسیاق جدید که 
در س��ال های اخیر با اس��تقبال زیادی از جانب 
جوانان و نوجوانان روبه رو ش��ده اس��ت، علی 
رغم ثمرات مثبتی که داشته، دچار آسیب های 
جدی نیز شده است که می توان گفت غالب این 
آسیب ها به دلیل عدم رهبری مناسب و همراه 
نبودن با کانون اصیلی به نام مس��جد اس��ت. 
آسیب هایی همچون استفاده از آالت موسیقی 
در عزاداری ها، مرثیه خوانی با آهنگ های غنا و 
سبک های موسیقی پاپ، استفاده از عالمت ها 
در مقاب��ل خیم��ه و محل تش��کیل هیئت ها، 
تکثیر تمثال های غیر واقعی از اهل بیت)علیهم 
الس��الم( و... را می ت��وان نام برد. مس��جد و 
روحانی می توانند معیاری برای تعادل و هدایت 
صحیح هیئت و هیئتی ها باشند؛ چرا که هر دو 

  .محل اعتماد و اعتنای مردم بوده اند
   

پی نوشت:
1- ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ص549

2- ابی جعفر محمد صدوق، الخصال ج 1، ص 40 
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چشم بینا
مدیریت��ی  بایس��ته های  بازخوان��ی 

هیئت داری در مسجد
محمدجواد مقدمی شهیدانی

نق��ش بی بدیل هیئت ه��ا در تربی��ت و تعالی 
معن��وی جامعه و فرد، موجب می گ��ردد که در 
موضوع بایسته ها و آداب مدیریتی هیئت داری، 
بررسی های متنوع و روزآمدی صورت گیرد تا 
خادمان هیئات مذهب��ی را در اداره هرچه بهتر 
این خیمه های معرفت و معنویت یاری رساند. 
در بررسی بایسته های هیئت داری همواره باید 
آس��یب های احتمالی موجود را در نظر داش��ت 
تا ب��ه کاربردی بودن این بایس��ته ها خللی وارد 
نگردد. در باب بایسته های هیئت داری نکاتی 
مورد اهمیت است که به طور اجمالی به ذکر آنها 

می پردازیم؛ 
1. توجه دائمی به مسئله نیت و مخلصانه بودن 
در فعالیت ه��ای هیئتی که تجل��ی آن در عدم 
رقابت های کودکانه و چشم و هم چشمی های 
غیراصولی بین هیئت ها، عدم تعصب به نام، 
پرچ��م و عالم��ت مخصوص هیئ��ت، خود را 
نش��ان خواهد داد. اخالص به عنوان مس��ئله 
معنابخ��ش و حیات��ی بای��د در تمام ش��ئون و 

فعالیت های یک هیئت متجلی باشد. 
2. حفظ تعادل بین ش��ور و ش��عور، معرفت و 
عاطفه، عقل و احساس در برنامه های هیئت، 
یکی دیگر از بایس��ته های اساسی هیئت داری 
است. مسئله سخنران محوری یا مداح محوری 
در هیئت ها تحت الشعاع همین موضوع است. 
در ای��ن باب مطلوب آن اس��ت که ب��ا توجه به 
نیازهای معرفتی و رفتاری مخاطبان، با حفظ 
یک نسبت مطالعه شده، در هر دو ُبعد عاطفه 
و عق��ل، ب��ه نیازه��ای مخاطبان پاس��خ داده 
شود. پیداس��ت که رصد این نیازها که یک کار 
کارشناسی دقیق اس��ت، غیر از ابراز نیازهایی 
اس��ت که مخاطبان دارند و رص��د آن بر عهده 
سیاست گذاران و مسئوالن هیئت خواهد بود.  

3. حراس��ت مس��تمر از ع��دم فرو افت��ادن در 
برخی آس��یب های احتمالی. از جمله برخی از 
این آس��یب ها عبارت اند از: عزاداری سکوالر 

و خارج از آثار اجتماعی روزآمد، ارائه اش��عار یا 
سبک های سینه زنی سخیف و سبک که خالف 
ش��أن اهل بیت و مجلس ایشان است؛ ارائه 
بحث های سطحی و صرفَاً تابع ذوق و سلیقه 
مخاطب هیئتی که به تفسیرهای سلیقه ای از 
دین و مسئله عاشورا می انجامد در سخنرانی، 
ذکر مطالب غیرمس��تند از روایات و گزارش��ات 
تاریخی؛ موسیقی زدگی؛ فروافتادن در برخی 
امور خالف فقه؛ ارائه تفس��یر غیرحماس��ی از 
عاش��ورا و ترویج نوعی نگاه فالکت ب��ار از این 
واقعه عظیم که در نتیجه آن عماًل عاش��ورا به 
جای اینکه عامل خیزش و تعالی باشد، وسیله 

تخمیر و رخوت معرفی می گردد. 
4. حف��ظ وجه��ه مردمی و توجه به اس��تقالل 
هیئت اع��م از مالی و مدیریت��ی. البته این  به 
معن��ای اس��تبداد رأی در مدیرت هیئت و عدم 
نظارت پذیری دولتی نیس��ت؛ بلکه به معنای 
جلوگیری از دولتی ش��دن هیئت هاست که در 
بلندمدت ضم��ن از بین رفتن پای��گاه مردمی 
هیئت ها، به ایج��اد زمینه اس��تفاده ناصحیح 
سیاس��ی و اجتماع��ی از آنها منج��ر می گردد. 
اگرچه حرکت هیئت ها در جهت حفظ و تقویت 
نظام اس��المی ی��ک اصل خلل ناپذیر اس��ت و 
اساس��ًا موجودیت این نظام مدیون عاش��ورا و 
حماسه حسینی است، ولی این تقویت باید در 
حد اصل حاکمیت باقی بماند و در حد جریانات 
سیاسی محدود پائین نیاید تا زمینه سوء استفاده 
شخصی و جریانی از احساسات حسینی فراهم 

نشود. 
5. نظم مح��وری در هیئت ه��ا نی��ز یک��ی از 
موضوعاتی است که در آن افراط و تفریط هایی 
مشاهده می شود. از طرفی در برخی هیئت ها 
آنقدر کارها بی برنامه و نامنظم پیش می رود که 
امروزه در برخی از محافل از کار هیئتی به عنوان 
ضرب المثل بی نظمی یاد می ش��ود و از طرف 
دیگ��ر برخی افراد نیز هیئت را با پادگان یا یک 

س��ازمان اداری اش��تباه گرفته، ب��ه نظم گرایی 
افراطی رسیده اند که این مسئله نیز آسیب های 
خ��اص خ��ودش را دارد. بهترین روش به نظر 
نگارنده، برنامه محوری همراه با انعطاف است 
تا هم کارها بر مدار نظم و حسابگری پیش رود 
و هم به واس��طه انعطاف برنامه ه��ا در مرحله 
اجرا، زمینه همیاری و همراهی دیگران فراهم 
شود و قدری از آزادی عمل به شرکت کنندگان 

و خادمان هیئت داده شود. 
6. توج��ه ب��ه همه مخاطب��ان یک��ی دیگر از 
ویژگی های هیئت مطلوب است؛ در مدیریت 
هیئت��ی باید به طور همزم��ان به همه اصناف 
مختلف از جمله ک��ودکان، پیرمردان، جوانان، 
زنان و غیرهیئتی ها توجه ش��ود؛ مث��اًل اگر در 
حاشیه هیئت برای کودکان مکانی با برنامه های 
جذاب در نظر گرفته ش��ود، هم خاطره خوشی 
از هیئ��ت در ذه��ن آن��ان می نش��یند و ه��م از 
آس��یب های احتمالی مانند خستگی و دلزدگی 
ناش��ی از تطویل مراس��م در امان می مانند، یا 
اگ��ر در اجرای برنامه ه��ا افرادی که ت��ازه وارد 
وادی هیئت ش��ده اند در نظر گرفته ش��ود، در 
پویایی و تکمیل خیر هیئت مؤثر است. برای 
اس��تفاده مؤث��ر زنان از برنامه ها که به واس��طه 
فاصل��ه فیزیکی با س��خنران و م��داح موجب 
آس��یب هایی مانند ایجاد س��ر و صدا می شود، 
می ت��وان از پخش تصوی��ری برنامه در بخش 
خواهران و قرار دادن مدیرانی از بین خواهران 

برای نظم دهی استفاده کرد. 
7. با توجه به اهتمام حداکثری هیئت ها به ارائه 
محتوای برنامه های هیئت در قالب بسته های 
مکتوب، صوتی و تصویری بایس��ته است که 
این کار بعد از ارزیابی دقیق و ویرایش ش��کلی 
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 »محراب«، دانشنامه ای برای نماز
الة« از عالم وحی  از زمانی که ن��دای »أَِقیُموا الَصّ
ب��ه گ��وش انس��ان رس��ید و آداب آن را از پیامبر 
خات��م آموخت تا کنون میلیاردها مس��لمان نماز 
را ب��ه روش ه��ای مختل��ف آم��وزش دیده اند و 
برپ��ا داش��ته اند. دنیای ام��روز با برخ��ورداری از 
ظرفیت ه��ای جدی��د، تحول��ی در روش ه��ای 
آموزشی مشاهده کرده است. آموزش آداب نماز 
نیز موضوعی اس��ت که مرکز تحقیقات رایانه ای 
ح��وزه علمی��ه اصفهان ب��ه آن پرداخته اس��ت. 
ح��وزه اصفهان که همیش��ه  در تاریخ حوزه های 
علمیه، مرکز نش��ر معارف اهل بیت بوده این 
ب��ار با قوت به س��راغ فت��ح قله ه��ای نوین رفته 
است. این مرکز که س��ابقه درخشانی در تولید و 
انتشار نرم افزارهای اسالمی دارد با برخورداری از 
گروهی مجرب و با اشراف آیت الّل�ه مظاهری، 
به ما این نوید را می دهد که بتوانیم دانش نامه ای 
غنی و اطمینان بخش در موضوع مسجد و نماز 
پیش روی خود داشته باش��یم. شاید درباره نرم 
افزارهای مش��ابه نتوان با این اطمینان صحبت 
کرد؛ ولی وقتی که نام و نشان حوزه علمیه کهن 
اصفهان را بر روی این نرم افزار می بینیم با تکیه 
بر این اطمینان، به این منبع پرمغز مراجعه کرده، 

بهره مند می شویم.
ن��رم اف��زار »مح��راب« پژوهش��ی کام��ل درباره 
نماز اس��ت که به بی��ش از 1800 عن��وان در این 
موضوع می پ��ردازد. 186 جلد کتاب در موضوع 
نماز و کتابشناس��ی نماز و معرفی بیش از 1600 
عنوان کتاب از دستاوردهای این دانش نامه برای 
مسجدی هاس��ت. برخ��ی از عناوین کتاب های 

موجود در این نرم افزار عبارت اند از: آثار و برکات 
نم��از در دنیا ب��رزخ و قیامت، اس��رار قلبی نماز، 
پرستش آگاهانه، سرود یکتاپرستی، طهارت روح 
)عبادت و نماز در آثار شهید مطهری(، و وصال 
 .)دوس��ت )نماز در س��یره و گفتار ام��ام رضا
عناوین برخی از مقاالت موجود در این نرم افزار 
عبارت ان��د از: پیوند نم��از و زکات در آموزه های 
دین��ی، نق��ش نم��از در اصالح��ات اجتماع��ی، 
فرهنگی و سیاس��ی، نماز در میدان های جهاد و 

شهادت.
در این نرم افزار س��عی شده است تا نماز و احکام 
آن ب��ا ذخیره ای کام��ل از فیلم، تصویر و متن در 
فضای چشم نواز گرافیکی به کاربران آموزش داده 
شود. 170 طرح گرافیکی، 165 تصویر، بیش از 
بیست ساعت سخنرانی و سرود، قطعات صوتی 
مناجات، گنجینه کامل اذان و مجموعه اشعار نماز 
از دیگر ابزارهایی است که طراحان این مجموعه 
را برای رس��یدن به اهدافشان کمک کرده است. 
در این راه حتی از طراحی مس��ابقه و س��رگرمی 
برای سنین مختلف فروگذاری نکرده اند. چهل 
مسابقه و س��رگرمی منتظر کاربران در هر سنی 
اس��ت. بخش جالب این نرم اف��زار مجموعه ای 
کامل از فیلم نمازه��ای جماعت بزرگان دینی و 
مراجع عالی قدر است. این نرم افزار امکان به روز 

رسانی از طریق اینترنت را دارد.
حجت االس��الم سید احمد سجادی مدیر عامل 
مرکز تحقیقات رایانه ای ح��وزه علمیه اصفهان 
گفته است که برای طراحی و تولید این نرم افزار 
در مدت یک س��ال و دو ماه، یک میلیارد و 180 

 .میلیون ریال هزینه شده است

ندای وصل
ابوذر کمال

قرار بر این شد که در هر شماره در 
سرزمین فن آوری های دیجیتال سیر 
کرده، محصوالتی را که به یاران مسجدی 
کمک می کند تا برای رسیدن به اهداف 
خود راه های نوینی را در پیش گیرند 
اطالع رسانی کنیم. در این شماره نیز 
دریچه های جدیدی را برای شما خواننده 
عزیز رصد کرده ایم. 
اولین هدف برای ساخت مسجد برپایی 
نماز است. با ورود به هر مسجدی با اولین 
تصویری که روبه رو می شویم صفوف منظم 
نماز است. مردم برای تصحیح نمازشان 
همیشه به یک فرد مسجدی مراجعه 
می کنند. آنها از مسجدی ها انتظار دارند که 
نماز خود را به بهترین کیفیت، با رعایت 
واجبات و مستحبات آن و صحیح برگزار 
کنند. ما در این شماره نرم افزاری را به شما 
معرفی می کنیم که هر آنچه را در بهتر برپا 
داشتن نماز بدان نیاز دارید در اختیار شما 
قرار می دهد.

معرفی نرم افزارهای مسجدی
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فصل چهارم 
شبستان

هس��تند که رس��الت فرهنگ��ی خ��ود را در قالب 
مس��جد دنبال می کنند. به همین دلیل است که 
مسجد همیشه یکی از خبرسازترین مکان ها در 
کشور ما و بلکه در سراسر جهان بوده  است. وقتی 
ج��ای خالی مرک��زی برای جم��ع آوری، تولید و 
انتشار خبرهای این حوزه احساس شد خبرگزاری 
شبستان تأس��یس ش��د. حال این خبرگزاری از 
نهالی نوپا در سال های گذشته به درختی تنومند 
تبدیل شده اس��ت و محل رجوع اقشار مختلف 
مردم ایران و سراسر دنیا است؛ چرا که هم اکنون 
به غیر از فارس��ی به زبان ه��ای دیگری از جمله 
عربی، انگلیسی، اردو و اندونزیایی خبر و مطلب 
نگارش و منتش��ر می کند. این خبرگزاری با دارا 
بودن نمایندگی فعال در تمامی استان ها و انتقال 
سریع و صحیح خبرها در حوزه فرهنگ دینی به 

خبرگزاری ای فراگیر تبدیل شده است. 
در خبرگزاری شبس��تان ب��ا موضوعات مختلفی 
در زمین��ه  فرهن��گ دین��ی روب��ه رو هس��تیم. 
سربرگ هایی با این عناوین را در این خبرگزاری 
می بینیم: اندیش��ه، مهدویت، قرآن و معارف، 
مس��جد و کانون ه��ا، جهان اس��الم، سیاس��ی، 

فرهنگ و ادب و... .
بخش��ی ک��ه م��ا در این نش��ریه بیش��تر ب��ه آن 
می پردازیم س��ربرگ »مسجد و کانون ها« است. 
در ای��ن صفح��ه آخرین و جدیدتری��ن خبرها در 
این حوزه اطالع رس��انی ش��ده که به س��ه بخش 

آخری��ن، پربیننده تری��ن و پربحث تری��ن اخبار 
تقس��یم می ش��ود. در ضمن در خبری مجزا به 
مهم ترین خبرهای هفته گذشته مساجد پرداخته 
می ش��ود. در جای دیگر به پرسش های متداول 
در موضوع مس��جد پاس��خ داده می شود. سمت 
چپ این صفحه نیز با سه سربرگ مواجه هستیم: 
کانون های مس��اجد، مس��جد طراز اس��المی و 

مساجد جهان.
از بخش های ویژه این خبرگزاری، معرفی کتاب 
اس��ت که به مراجعه کننده عالقه مند محتواهای 
دینی این ام��کان را می دهد تا از معرفی آخرین 

کتاب ها با موضوعات دینی بهره مند شوند.
 PDF اخبار نیم روزی این خبرگزاری در قالب فایلی
و با قالبی روزنامه ای قابل دریافت اس��ت که این 
امکان، خواندن خبرها را آسان تر و لذت بخش تر 

می کند. 
و  دارد  خبرن��گاران  باش��گاه  خبرگ��زاری  ای��ن 
عالقه مندان می توانند عضو افتخاری این باشگاه 

نیز شوند.
/http://www.shabestan.ir

سایت های مسجدی
ابوذر کمال

این بار به س�راغ ی�ک خبرگزاری ریش�ه دار در فضای 
مجازی ک�ه سال هاس�ت در حوزه  دی�ن و فرهنگ و به 
طور ویژه در عرصه مسجد خبررسانی می کند رفته ایم. 
خبرگ�زاری ای که دس�ت اول ترین خبرهای مس�جد را 
می توانید از آن دریافت کنید. هر مس�جدی ای نیاز دارد 
که از جدیدترین احوال دیگر مس�جدی ها باخبر باشد. 
وقتی یک مسجدی در جریان فعالیت های دیگر مساجد 
قرار می گیرد ضمن ایجاد انگیزه در او می تواند از کارهای 

آنها الگوبرداری کند.

 یک »شبستان« در فضای مجازی
خبرگزاری چیس��ت و به چه منظوری تأس��یس 
می ش��ود؟ با سایر س��ایت های خبری و روزنامه 
و... چ��ه تفاوت��ی دارد؟ پاس��خ ب��ه این دس��ت 
پرس��ش ها را از دکت��ر یونس ش��کرخواه اس��تاد 
ارتباطات دریافت می کنیم: »خبرگزاری به مفهوم 
کالسیك آن یك سازمان تخصصی محلی، ملی 
و بین الملل��ی برای گردآوری و توزیع خبر اس��ت 
که مأموریت تولید و توزیع خبر برای روزنامه ها، 
مجالت و س��ازمان های رادیویی و تلویزیونی را 
بر عهده دارد. خبرگزاری ها منابع اولیه هس��تند 
و ب��رای مناب��ع ثانوی��ه )روزنامه ه��ا، مجالت و 
...( خب��ر تولید می کنند. آنه��ا تولیدکننده مواد 
خام خبری هس��تند و پردازش��گر اخبار دیگران 

محسوب نمی شوند«.
مس��جدها در کش��ور ما محل تجم��ع مردمانی 
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فصل چهارم 
شبستان

عبارت عقالنیت بیش از 210 بار در بیانات، سخنرانی ها و دیدار های مقام معظم رهبری تکرار شده 
است. این عبارت به طور قطع جزء یکی از پرتکرارترین کلمات در بیانات رهبر فرزانه انقالب است. 
از دیدگاه ایش��ان نظام جمهوری اس��المی ریش��ه در عقالنیت و خردورزی دارد. امام خمینی از 
ابتدا، در نظرات و تصمیم های خود از این ابزار استفاده می کردند. کسانی که در مقابل عقیده مخالف 
به سنگ پرانی می پردازند، فاصلة بسیاری با آنچه از کلمات رهبری فهمیده می شود دارند؛ چرا که 

عقیده را با عقیده خاموش می کنند نه با پراندن سنگ.  
در واقع عقالنیت ابزاری است که از متن اسالم عزیز برخاسته است. روش اهل بیت در تربیت افراد، 
در تصمیم گیری های جمعی، در برخورد با دش��منان عقیدتی و نظامی و... همواره روشی عقالنی و 
عقالیی و به دور از احساسات و هیجانات مبتنی بر احساس بوده است. تأکید  فراوان دین اسالم و ائمه 
اطهار بر به کارگیری از این ابزار الهی، به دلیل نادیده گرفتن آن توسط انسان هاست. اگر عقالنیت 
در برخورد ه��ای ف��ردی، اجتماعی و حکومتی را بتوان نهادینه کرد، بس��یاری از معضالت فرهنگی، 

اجتماعی و... به طور قطع برطرف خواهد شد. 
بنابراین آموزش خردورزی از یک سو و آموزش رفتارهای عقالنی از سوی دیگر باید جزء محورهای 
فعالیت های فرهنگی قرار گیرد. برای آرام کردن کودکی که زمین خورده، زمین را تنبیه کردن و یا تقلید 
کورکورانه از بزرگترها توسط نوجوانان، به ویژه در مسائلی که خود آنها قدرت تشخیص و انتخاب دارند، 
به طور قطع روش های درس��تی برای باالبردن عقالنیت در جامعه نخواهد بود. تربیتی این  چنینی، 
رفتارهایی را به بار می آورد که در سطح حکومت، جامعه و خانواده باعث بروز مشکالت متعددی خواهد 
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جایگاه عقالنیت در 
اندیشه رهبر فرزانه انقالب اسالمی

مهدی اخالقی

 اشاره 
اف��راط و تفری��ط دو واژه ای اس��ت ک��ه مکرر در 
ادبیات و فرهنگ های مختلف مورد استفاده قرار 
گرفته است. در روایات تأکید بر گمراهی کسانی 
ش��ده اس��ت که اهل افراط یا تفریط هستند. در 
کتاب های اخالقی گذش��تگان برای هر فضیلت 
دو رذیل��ه ذکر کرده اند که یکی افراط در فضیلت 
و دیگری تفریط در فضیلت اس��ت. برای مثال 
فضیلت ش��جاعت دو رذیله در کنار خ��ود دارد؛ 
اگر شجاعت به قدری زیاد باشد که انسان عمل 
غیرعقالنی انجام ده��د به آن حماقت و اگر این 
صفت کم رنگ شود به آن ترس می گویند. یکی 
از ابزار ها برای تش��خیص فضیلت و دور ماندن 
از رذائلی که به واس��طه افراط و تفریط در انسان 
به وجود می آید عقل اس��ت. در اس��الم به عقل 
به عنوان پیامبر درون و روشنی بخش راه، توجه 
ش��ده است. عقل همواره انس��ان را از افتادن در 

مهلکه ها نجات داده است. 
یکی از کلی��د واژه ها در کالم رهبر فرزانه انقالب 
بحث عقالنیت اس��ت. ایش��ان در فرمایش��ات 
متعددی بر این امر تأکید کرده اند و در مناسب های 
مختلف س��عی در تبیین این مس��ئله داشته اند؛ 
نکته ای که اگر به صورت یک فرهنگ در جامعه 

در آید بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. 

 ایستادگی بر مبانی بر اساس عقالنیت
در ط��ول س��ه ده��ه از عم��ر انقالب اس��المی، 
امپراطوری رسانه ای غرب در پی فشار بر مردم، 
حکوم��ت و افکار عمومی جهانی بوده اس��ت تا 
بتوان��د از راه تبلیغات کاری کند که مس��ئوالن و 
مردم دس��ت از مبانی این نظام بردارند؛ تالشی 
ک��ه اگر بتوانند در آن به پیروزی برس��ند ماهیت 
نظام اس��المی تغیی��ر خواهد ک��رد. مقام معظم 
رهب��ری با تأکید بر اینکه نظام اس��المی نظامی 
عقالنی اس��ت بر ایس��تادن بر مبنای اصولی که 
برخواس��ته از متن اس��الم اس��ت تأکید می کند: 
»بر مبانی خودتان پافش��اری کنید. مبانی شما، 
عبودیت خداس��ت، خدمت به بندگان خداست، 
دشمنی با دشمنان خداست، دشمنی با دشمنان 
بندگان خداس��ت؛ اینهاست شعارهای ما. نظام 
جمهوری اس��المی نظامی است بر این پایه ها؛ 
نظامی اس��ت عقالنی، نظامی اس��ت دانش��ی. 
عقالنی��ت باید بر تمام ارکان ای��ن نظام از باال تا 
پایین حاکم باشد؛ اما عقالنیت به معنای تسلیم 
نیس��ت؛ عقالنیت به معنای هزیمت نیس��ت؛ 
عقالنیت برای پی��ش رفت��ن و در جهت یافتن 
راههایی برای هر چه موفق تر شدن در رسیدن 

به این آرمان هاست«.1 

 عقالنیت مهم ترین ابزار کار 
اس��تفاده از اب��زار مخص��وص ه��ر کار، باع��ث 
پیشرفت سریع، آسیب  کم، صرف هزینة کمتر 
و دقت بیش��تر در آن کار خواهد بود. نگاهی که 
رهب��ری ب��ه عقالنیت دارن��د یک ن��گاه ابزاری 
در بحث حکومت داری اس��ت. البت��ه این ابزار 
بر اس��اس متن اس��الم اس��تخراج ش��ده است. 
ابزاری که باید شناخته و در تمام شئونات زندگی 
اجتماعی و فردی از آن اس��تفاده ش��ود. به طور 
قطع تأکید اس��الم بر عقل و عقالنیت بر کس��ی 
پوشیده نیس��ت. دین اسالم دین تعادل، تعامل 
 و میانه روی است. اس��المی که امام خمینی
و مقام معظم رهبری در پی معرفی آن هستند، 
اسالمی است که از طرفی با لیبرالیسم و از طرف 
دیگر با تحج��ر و جمود فکری و عملی مخالف 

است. 
اس��الم ب��دون معنوی��ت و ارزش ه��ای اصی��ل 
اس��المی در واقع همان اس��الم امریکایی است 
و اس��الم ب��دون عقالنی��ت و اعت��دال اس��الم 
طالبان��ی و تحجره��ای احمقانه اس��ت. »ما از 
اس��الم دف��اع می کنیم. ام��ا منظور ما از اس��الم 
چیست؟ اس��الِم ما با اسالم متحجر از یك سو و 
اسالم لیبرال از س��وی دیگر، در اصول و مبانی 
کاماًل متفاوت اس��ت؛ ما هم ای��ن را رد می کنیم 
و هم آن را. اس��الم ما اس��المی است متکی به 
معنویت، عقالنیت و عدالت؛ این س��ه شاخص 
عم��ده در آن هس��ت. م��ا از معنوی��ت به هیچ 
عن��وان صرف نظر نمی کنیم؛ روح و اس��اس کار 
ما معنویت اس��ت. عقالنیت مهم ترین ابزار کار 
ماس��ت؛ عقل را به کار می گیریم. همین طور که 
در اصول سیاست خارجی بارها گفته ایم، حکمت 
یک��ی از اصول س��ه گانه  ماس��ت؛ و در کنار آن، 
مصلحت. ما حکیمانه و مدبرانه عمل می کنیم؛ 
این، مخصوص سیاست خارجی ما نیست، بلکه 
در همه  زمینه هاست. اس��الم ما اسالم عقالنی 
اس��ت. عقل کاربرد بسیار وس��یعی در فهم ما، 
تش��خیص اه��داف و تش��خیص ابزاره��ای ما 
داراست... اسالم ما این است: اسالِم معنویت، 
عقالنیت و عدالت. به اسم اسالم قانع نیستیم که 
اسالم لیبرال داشته باشیم تا ارزش های غربی و 
ارزش های امریکایی را ترویج کند و از روش های 
آنها استفاده کند و با آنها در بخش های مختلف 
همرنگ و همصدا ش��ود و احیانًا دعای ندبه ا یی 
ه��م بخواند. ما اس��الم متحج��ِر طالبانی را هم 

قبول نداریم«.2 

 عقالنیت منشأ تحوالت عظیم 

به ط��ور قطع حرکت ه��ای مردم��ی در انقالب 
اس��المی زایی��ده یک اتفاق س��اده نب��ود؛ بلکه 
جنب��ش مردمی ای��ران از یک پش��توانه فکری 
عمی��ق برخ��وردار ب��ود. اهدافی را که م��ردم در 
تحقق انقالب خود دنبال می کردند مجموعه ای 
از گفتمان های��ی بود که تحت عناوینی همچون 
خواه��ی  آزادی  عدالت خواه��ی،  حق طلب��ی، 
و... گ��رد هم آم��ده بود. حرکت��ی این چنینی از 
ی��ک برنامه ای منظم و با محاس��به خبر می داد 
ک��ه پ��رده از نوعی عقالنی��ت در تحق��ق آن بر 
می داشت و به عبارتی: »انقالب عظیم اسالمی 
ما ناش��ی از یك عقالنیت ب��ود. این طور نبود که 
مردم همین طور بی حس��اب و کت��اب به خیابان 
بیاین��د و بتوانن��د یك رژی��ِم آن چنانی را س��اقط 
کنند؛ محاس��بات عقالن��ی و کار عقالن��ی و کار 
فکری ش��ده بود. در طول س��ال های متمادی 
� ب��ه تعبیر رایج ام��روز � یك گفتمان حق طلبی، 
عدالت خواه��ی و آزادی خواهی در بین مردم به 
وجود آمده بود و منتهی ش��د به اینکه نیروهای 
مردم را اس��تخدام کند و ب��ه میدان جهاد عظیم 
بیاورد و در مقابل آن دشمن صف آرایی کند و بر 

آن دشمن پیروز کند«. 

جایگاه عقالنیت در مکتب امام 
منظوم��ة فکری امام که برخاس��ته از اس��الم 
ناب بود مانند ی��ک مجموعه ای به هم پیچیده 
و دقیق طراحی ش��ده بود ک��ه هر یک از عناصر 
این مجموعه در جای خود به درستی قرار داشت 
و ثمرة آن رش��د سیاس��ی، اجتماعی، فرهنگی 
و... و در ی��ک کالم انق��الب مردم��ی ای��ران و 
تش��کیل جمهوری اسالمی بود. یکی از ابعادی 
ک��ه در ای��ن منظومه فکری از جایگاه بس��یاری 
واالی��ی برخوردار بود، بع��د عقالنیت در مکتب 
امام خمین��ی بود. مق��ام معظ��م رهبری به 
عنوان شاگردی که در همین مکتب بزرگ شده 
است این مسئله را چنین بیان می کند: »مکتب 
امام یك بسته  کامل است، یك مجموعه است، 
دارای ابعادی اس��ت؛ این ابعاد را باید با هم دید، 
با هم مالحظه کرد. دو ُبعد اصلی در مکتب امام 
بزرگوار ما، ُبعد معنویت و ُبعد عقالنیت اس��ت؛ 
ُبعد معنویت است؛ ... و در ُبعد عقالنیت، به کار 
گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاسبات، در مکتب 

امام مورد مالحظه بوده است«.4

 چن�د نمون�ه از عقالنی�ت ام�ام در دوران 
رهبری

رهب��ر معظم انق��الب به عنوان ش��خصی که از 
 ابتدای حرکت ه��ای مردمی از نزدیک با امام
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نظ�ام جمهوری اس�المی نظامی اس�ت بر این 
پایه ه�ا؛ نظام�ی اس�ت عقالنی، نظامی اس�ت 
دانشی. عقالنیت باید بر تمام ارکان این نظام از 
باال تا پایین حاکم باش�د؛ اما عقالنیت به معنای 
تس�لیم نیس�ت؛ عقالنیت ب�ه معن�ای هزیمت 
نیس�ت؛ عقالنیت برای پیش رفت�ن و در جهت 
یافت�ن راههایی برای هر چه موفق تر ش�دن در 

رسیدن به این آرمان هاست«.
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نگاه�ی که رهب�ری به عقالنیت دارن�د یک نگاه 
ابزاری در بحث حکومت داری اس�ت. البته این 
ابزار بر اساس متن اسالم استخراج شده است. 
ابزاری که باید شناخته و در تمام شئونات زندگی 

اجتماعی و فردی از آن استفاده شود. 

آش��نا بودند و به عنوان یکی از شاگردان برجستة 
ایشان مورد توجه امام بودند، عقالنیتی را که 
امام به آن توجه داشت را با ذکر نمونه هایی بیان 

می کنند: 
1. انتخاب مردم س��االری در نظام سیاس��ی به 
عن��وان اولی��ن نمونه عقالنیت ام��ام خمینی در 

مسیر انقالب؛
2. عقالنیت در برخورد با دشمنان شناخته شده ؛
3. تزریق روح اعتماد به نف��س و خوداتکایی در 

ملت؛ 
4. تدوی��ن قان��ون اساس��ی نمون��ه ای دیگر از 

عقالنیت در مکتب امام؛
5. توجه به اینکه مردم صاحب و مالک کش��ور 

هستند؛5

 عدالت و عقالنیت و رابطه عقالنیت با عدالت
نکته  دیگری که رهبر معظ��م انقالب درباره آن 
سخنان فراوانی را بیان کرده اند ارتباط عدالت و 
عقالنیت است. تحقق عدالت در یک جامعه از 
اهداف واالی تمام انس��ان های مصلح در طول 
تاریخ بوده اس��ت؛ اما اینک��ه عدالت را چگونه و 
با چه مالکی باید تشخیص داد مسئله شخصی 
است. باید گفت عقل ابزاری برای تعیین مصادیق 
عدالت در جامعه اس��ت. گاهی دیده می شود که 
رئیس��ی و یا مس��ئولی عمل خود را از مصادیق 
عدالت می پن��دارد و در جهت تحقق عمل خود 
بس��یار تالش می کند؛ اما زمانی که این عمل با 
خرد و عقل سلیم مورد بررسی قرار می گیرد دیده 
می ش��ود که نه تنها عمل��ی عدالت محور نبوده، 
بلکه باعث ظلم به آحاد جامعه نیز گشته است. 
رهبر فرزانه نظام اس��المی در تحقق عدالت دو 
امر را شرط می دانند که نبود این دو شرط دلیل بر 
عدم تحقق عدالت در عمل است؛ »اگر بخواهیم 
عدال��ت ب��ه معنای حقیق��ِی خ��ودش در جامعه 
تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر به ش��دت در 
هم تنیده اس��ت؛ یکی مفهوم عقالنیت است؛ 
دیگ��ر معنوی��ت. اگ��ر عدال��ت از عقالنی��ت و 
معنویت جدا شد، دیگر عدالتی که شما دنبالش 
هس��تید، نخواهد ب��ود؛ اصاًل عدال��ت نخواهد 

بود. عقالنیت به دلیل این اس��ت که اگر عقل و 
خرد در تش��خیص مصادیق عدالت به کار گرفته 
نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار می شود؛ 
خیال می کند چیزهایی عدالت است، در حالی که 
نیست؛ و چیزهایی را هم که عدالت است، گاهی 
نمی بیند. بنابراین عقالنیت و محاسبه، یکی از 
شرایط الزم برای رس��یدن به عدالت است.... 
بنابرای��ن اگر بخواهید عدالت را به درس��تی اجرا 
کنید، احتیاج دارید به محاس��به  عقالنی و به کار 
گرفتن خ��رد و علم در بخش ه��ای مختلف، تا 
بفهمید چه چیزی می تواند عدالت را برقرار کند 
و اعتدالی را که ما بنای زمین و زمان را بر اساس 
آن اعت��داِل خ��دادادی می دانی��م و مظهرش در 

زندگی ما عدالت اجتماعی است، تأمین کند«.6
هر شخصی در حد توان خود باید بکوشد تا این 
گفتمان را در جامعه ترویج کند. شناخت این ابزار 
راه را برای دش��منان داخلی و خارجی می بندد. 
آم��وزش خ��ردورزی و عقالنی��ت به ک��ودکان و 
نوجوان��ان از مهم ترین اموری اس��ت که باید به 
آن توجه کرد. آم��وزش برخورد های عاقالنه در 
فعالیت های اجتماع��ی به آنها، باعث مصونیت 
در رواب��ط خواهد بود. بس��یاری از برخوردهای 
متحجران��ه، بس��یاری از تندروی ها، بس��یاری 
از خش��ونت های اجتماعی و ه��ر آنچه که در آن 
گوش��ه ای از افراط و تفریط باشد به طور قطع به 
دلیل خارج کردن خرد و عقل از دایره تصمیمات 

 .است
پی نوشت:
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3. بیان��ات در دیدار رئیس جمه��ور و اعضای هیئت دولت 
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تبارشناسی قیام لّل�ه
ریشه ها و سرچشمه های انقالب اسالمی 

سید محمد طه موسوی

چنانکه در ش��ماره پشین بیان ش��د دال مرکزی 
و مح��ور مفصل بن��دی گفتم��ان اس��الم ن��اب 
محم��دی »قیام لّل���ه« در برابر »قی��ام برای 
نف��س« اس��ت. در ای��ن گفتم��ان، س��ایر اجزا و 
عناصر معرفتی بر اس��اس ای��ن مفهوم مرکزی، 
معنا می یابد. قیام لّل�ه ساخته و پرداخته ذهنیت 
ام��ام نیس��ت؛ بلکه ریش��ه در جری��ان تاریخ 
بش��ریت دارد. به عب��ارت دیگر اگرچ��ه انقالب 
اس��المی ایران حقیقت��ًا در افقی خ��الف عادت 
تحقق پیدا کرد و نظریه پ��ردازان دوران مدرن تا 
مدت ها درك دقیقی از آن نداشتند و در چارچوب 
گفتمان��ی انس��ان مدرن تحلیل نمی ش��د و یا در 
پارادای��م عصر تجّدد، تحق��ق آن ناممکن بود؛ 
اما چنین نب��ود که پدیده ای قارچی و بی س��ابقه 
باش��د. این انقالب و نظام معنایی آن، ریشه در 
تاریخ و نگاهی فلسفی به تاریخ دارد؛ یعنی ادامه 
جریان متصلی است که بر حول محور قیام لّل�ه 
شکل گرفته است و همواره ادامه داشته است. لذا 
شناخت دقیق گفتمان امام و انقالب منوط به 
فهم جریان مفهوم قیام لّل�ه در تاریخ دارد از این 
رو تبار شناسی قیام لّل�ه در تاریخ مدخلی مناسب 
ب��رای ورود به اندیش��ه و گفتمان ام��ام و انقالب 

است. 

 مبانی تبار شناسی
حضرت امام با تأکید بر عنصر عاملیت انسان 
در تاری��خ، ب��ه نقش محتوای باطنی انس��ان در 
حرک��ت تاری��خ توج��ه دارد. در گفتم��ان انقالب 
اس��المی، عمل و رفتار آدمی ناش��ی از شاکله و 

جهت وجودی ش��خصیت آدمی است. به تعبیر 
قرآن کریم »کٌل یعمل علی شاکلة«؛1 یعنی همه 
کس بر اس��اس س��اختار وجودی و شاکله درونی 
خویش ظهور می کند و عمل می نماید. در مکتب 
اسالم، انسان موجودی دو بعدی و چند ساحتی 
اس��ت. دو بعد اساس��ی که در سرشت او نهادینه 
شده است عبارت است از غریزه و فطرت. قرآن 
کری��م در این باره می فرمای��د: »فألهما فجورها 
و تقوا«؛2 یعنی در سرش��ت آدم��ی هم خوبی ها 
نهفته ش��ده اس��ت و هم بدی ها؛ پس اس��تعداد 
انعطاف به زش��تی ها و پلیدی ها در انس��ان ها، و 
احتم��ال تغییر مس��یر در هر لحظه وج��ود دارد. 
ا  ��ِبیَل إِمَّ قرآن کریم می فرمای��د: »إِنَّا َهَدْیَناُه السَّ
ا َکُفوراً«3 امی��ر مؤمنان علی در این  َش��اِکراً َوإِمَّ

باره می فرمایند: 
»مردم در دنیا عامل اند و از این حیث دو دسته اند: 

یکی عاملی است که در دنیا برای دنیا کار می کند 
و دیگری، عاملی است که در دنیا برای آنچه پس 

از آن به ظهور خواهد رسید، عمل می کند«.4 
تاریخ نیز که عرصه ظهور آدمی است، دو جهت 
دارد؛ ظهور بعد غریزی و نفسانی آدمی و ظهور 
بع��د رحمانی و فط��ری. طبق این مبنا، مس��یر 
تاریخ را آدمی بر اساس اراده و انتخاب و گزینش 
خویش تعیین می کند. بنابراین با تحلیل عقلی و 
جریان شناسانه، تاریخ دو دسته کارگردان دارد. 
در یک طرف، انس��ان های مؤم��ن و حق طلب 
که تحت محب��ت و والیت خداوند متعال س��یر 
می کنند و در طرف دیگر، طاغوت است که مردم 

را استثمار و استعمار می کند. 
اگرچ��ه فط��رت انس��ان گرای��ش ب��ه خوبی ها و 
ارزش ها دارد، اما موانعی وجود دارد که انس��ان را 
از راه خ��وب باز می دارند. بخش عمده ای از این 
موانع درونی اند. حب دنیا و قناعت به بعد حیوانی 
و غریزی از جمله موانع درونی انس��ان اس��ت که 
او را از کم��االت ب��از می دارد؛ حت��ی زیربناهای 
فطری را که موجب تعالی و س��عادت بش��ر باید 
باشد منحرف می س��ازد که آرزوی کمال مطلق 
چنین است. امام درباره این خصیصه فطری 
می فرماید: »کمال مطلق آرزوی انس��ان است. 
فطرت انس��ان »فط��رت الّل�ه التی فط��ر الناس 
علیها« که این فطرت توحید است؛ فطرت کمال 
مطلق است. تا به آنجا نرسید مدام می خواهید، 
دنبال گمشده ای شما هستید، عوضی می گیرید 
آن گمش��ده را، ماها همه عوضی می گیریم. هر 
کس خیال می کند اینک��ه آن چیزی که دیگری 
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دارد کاش م��ال م��ن بود، وقتی پی��ش دیگری 
می رود می گوید آن چیزی که آن دارد کاش پیش 
من بود، هر دوش��ان هم برس��ند ب��ه آن مطلب 
می بینن��د نه، این آن نب��ود... . هر چ��ه زیادتر 
دس��ت تان بیاید تزلزل زیادتر می ش��ود. انسان 
فطرتش این طوری است. چون کمال مطلق را 

می خواهد، عوضی گرفته است.«
امام خمینی همچنین در نامه ای به گورباچف 
رهبر شوروی می نویسد: »انسان در فطرت خود 
هر کمالی را به طور مطلق می خواهد و شما خوب 
می دانید که انسان می خواهد قدرت مطلق جهان 
باشد و به هیچ قدرتی که ناقص است، دل نبسته 
اس��ت. اگر عالم را در اختیار داش��ته باشد و گفته 
شود جهان دیگری هم هست، فطرتًا مایل است 
آن جهان را هم در اختیار داش��ته باشد... . پس 
قدرت مطلق و علم مطلق باید باشد تا آدمی دل 
به آن ببندد. آن خداوند متعال اس��ت.... اصواًل 
اشتیاق به زندگی ابدی در نهاد هر انسانی نشانه 

وجود جهان جاوید و مصون از مرگ است«. 
در برابر جریان هدایت، طواغیت که منافع فردی 
و گروهی خود را در خطر می بینند قد علم می کنند 
و س��ّد راه هدایت می ش��وند و انبیا الهی و اولیای 
الهی را به روش های مختلف آزار می دهند. آنان 
که مس��یر حق را یافته اند در برابر این سختی ها 
و دش��منی قد خم نمی کنند و ب��رای خدا حرکت 
می کنند و از هیچ چیز نمی هراسند و غمی به خود 
روا نمی دارند و محکم و استوار از مسیر حقی که 
انتخاب کرده اند دفاع می کنند. خداوند متعال در 
وصف این تاریخ س��ازان بزرگ ک��ه »قیام لّل�ه« را 
پیشه خود ساخته اند در قرآن کریم این گونه بیان 

می دارد: 
یَن قاُلوا َربَُّنا الّل�ه ُثمَّ اْسَتقاُموا أاَلَّ َتَخاُفوا َوال  »إنَّ الذَّ
ِة؛ آنان که گفتند: پروردگار  َتْحَزُنوا َوأَْبِشُروا ِبالَْجنَّ
ما الّل�ه است و سپس بر این گفتار مقاومت کردند. 
نترس��ید و محزون نباشید که بش��ارت باد شما را 

بهشت«.5
ب��ه اعتقاد ام��ام خمینی همه انبی��ای الهی از 
آدم تا خاتم در این مس��یر حرکت کرده اند 
و ی��ک تب��ار هس��تند و پ��س از انبی��ای اله��ی، 
اهل بیت و امامان معص��وم این جریان را 

ادامه داده اند. 

 عاشورا ظهور تام قیام لّل�ه
در این میان امام حسین و عاشورا درخششی 

 دو چندان و ظهوری آشکار دارد. به تعبیر امام
»تکلیف ماها را حضرت سید الشهدا معلوم کرده 
اس��ت«.6 در این بیان عرش��ی، مطالبی عمیق 
نهفته اس��ت که یک��ی از آنها این اس��ت که امام 
حس��ین به همگان نش��ان داد که »قیام لّل�ه« در 
هم��ه حال و همه وقت باید محور حیات آدمی و 

میزان سبک زندگی انسان آزاده باشد. 
امام می فرماید: »»کل یوم عاشورا و کل ارض 
کربال »باید س��رلوحه زندگی در ه��ر روز و در هر 
س��رزمین باش��د. همه روز باید ملت این معنا را 
داشته باشد که امروز عاشورا است و ما باید مقابل 
ظلم بایس��تیم و همین جا هم کربالس��ت و باید 
نقش کربال را پیاده کنی��م؛ انحصار به یك زمین 
ن��دارد، منحصر به ی��ك عده و افراد نمی ش��ود، 
هم��ه زمین ها باید این نق��ش را ایفا کنند و همه 
روزه��ا«.7 ام��ام نتیجه تبیین اس��الم را ایجاد 
حیات عاشورایی می دانند و می فرمایند: »اسالم 
را عرض��ه بدارید و درعرض��ه آن به مردم، نظیر 

عاشورا به وجود بیاورید«.8 
بر اس��اس همین تحلیل تاریخی و تبارشناس��ی 
اس��ت که حضرت ام��ام خمینی ای��ن گونه از 
افتخ��ارات و ریش��ه های گفتم��ان اس��الم ن��اب 

محمدی سخن به میان می آورد: 
»ما مفتخریم که ائمه معصومین ما در راه تعالی 
دین اس��الم و در راه پی��اده کردن قرآن کریم �  که 
تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است � در 
حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی 
حکومت ه��ای جائران��ه و طاغوتی��ان زمان خود 
شهید شدند. و ما امروز مفتخریم که می خواهیم 
مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار مختلفه 
ملت ما در این راه بزرگ سرنوشت س��از س��ر از پا 
نشناخته، جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدا 

 10.»می کنند
پی نوشت: 

1. اسرأ: 84. 
2. شمس: 8. 
3. انسان: 3. 

4. نهج البالغه؛ حکمت 269. 
5. فصلت: 30. 

6. صحیفه نور؛ ج 4، ص42. 
7. همان؛  ص202. 

8. امام خمینی؛ والیت فقیه. 
9. صحیفه نور؛ ج 2، ص11. 
10. وصیت نامه امام خمینی. 

حضرت امام با تأکید بر عنصر عاملیت انسان 
در تاری�خ، به نق�ش محتوای باطنی انس�ان در 
حرک�ت تاری�خ توج�ه دارد. در گفتم�ان انقالب 
اس�المی، عمل و رفتار آدمی ناش�ی از ش�اکله و 
جهت وجودی ش�خصیت آدمی است. به تعبیر 
قرآن کری�م »کٌل یعمل علی ش�اکلة«؛یعنی همه 
کس بر اساس س�اختار وجودی و شاکله درونی 

خویش ظهور می کند و عمل می نماید. 
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ه��ر اندیش��ه و گفتمان��ی، ب��ر سلس��له ای از 
و  انسان ش��ناختی  هستی ش��ناختی،  مبان��ی 
معرفت شناختی اس��توار اس��ت که بر پایه آنها 
اصول و روش خود را تولید و یا انتخاب می کند. 
گفتمان اسالم ناب محمدی که گفتمان انقالب 
اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران است 
نی��ز از ای��ن قاعده مس��تثنا نیس��ت. یعنی هر 
انقالبی یک وج��ه اندیش��گی دارد و این وجه 
اندیش��گی را می توان در پرسش های بنیادین 
بشر جس��ت وجو کرد که عمده آنها در فلسفه و 
حکمت بحث می شود. در این نوشته، به برخی 
از مبانی معرفت ش��ناختی این گفتمان اش��اره 
می شود که سهم مهمی در تبیین روش شناسی 

اسالم ناب محمدی دارد. 
امروزه سیستم های مختلف معرفت شناسی و 
روش شناسی در مجامع علمی وجود دارد که از 
تفاوت های عمده ای برخوردارند. عقل گرایی، 
دیالکتی��ک،  ایده آلیس��م،  تجربه گرای��ی، 
پراگماتیس��م، پدیدارشناس��ی، س��اختارگرایی 
و هرمنوتی��ک هر یک طرفدارانی را داش��ته و 
دارند و به کمک آن سیستم نحوه ای خاص به 
هس��تی، انسان و جامعه نگریسته اند و به ارائه 
نظریه های علمی و عملی پرداخته اند. به تعبیر 
دیگر »هر جا و هر زمان که نظام معرفت شناسی 
خاصی زاده و بالیده ش��ود، به تبع آن، شرایط 
الزم ب��رای پیدای��ش روش شناس��ی وی��ژه و 
متناس��ب نیز فراهم می گردد«. استاد مطهری 

زیربناهای معرفت شناسی گفتمان اسالم ناب
سید مهدی موسوی

در این زمینه می نویسد: 
»ایدئول��وژی ه��ر مکت��ب مبتن��ی اس��ت ب��ر 
جهان بین��ی آن و جهان بینی آن مبتنی اس��ت 
ب��ر نظری��ه اش درب��اره معرف��ت و ش��ناخت. 
مترقی بودن ه��ر ایدئولوژی بس��تگی دارد به 
مترقی ب��ودن جهان بین��ی اش و مترقی بودن 
جهان بینی اش بس��تگی دارد ب��ه مترقی بودن 
شناخت شناس��ی اش؛ در حقیق��ت، حکم��ت 
عملی هر مکتب وابسته است به حکمت نظری 
آن و حکمت نظری اش وابسته است به منطق 
آن مکتب. پس هر مکت��ب در درجه اول باید 

منطق خود را مشخص نماید«.1
آیا گفتمان اسالم ناب پاسخی به پرسش های 
جّدی معرفت شناسی دارد؟ آیا در این گفتمان، 
سیستمی منس��جم از مباحث معرفت شناسی 
وجود دارد که بتواند زیربنای اندیشه و گفتمان 
آدمی  باشد؟ در پاسخ باید گفت: آری. گفتمان 
اس��الم ناب پاسخ های روشنی به پرسش های 
معرفت شناختی داده است و سیستمی فلسفی 
و منسجم نس��بت به معرفت و علم ارائه کرده 
اس��ت؛ چراکه نظریه پرداز اصل��ی این گفتمان 
یعنی امام خمینی فیلسوفی کامل بود و اکثر 
رهبران انقالب��ی پیرو وی نیز اعتنای جدی به 
مباحث فلسفی و معرفت شناسی داشته اند؛ از 
این رو در مواجه��ه با اکثر گفتمان های رقیب، 
با رویکردی فلس��فی و معرفت شناس��انه وارد 
ش��ده اند و س��عی کرده اند عالوه بر نشان دادن 

نق��اط ضعف رقیب در حوزه معرفت شناس��ی، 
پایه های معرفت شناس��ی گفتم��ان خویش را 

تقویت کنند.2
روش�ن اس�ت که نمی توان همه مباحث دقیق 
و عمیق معرفت شناس�ی را در اینج�ا ذکر کرد 
ول�ی به نظ�ر می رس�د ک�ه محوره�ای کلی و 
اصول معرفت شناس�ی گفتمان اس�الم ناب را 
می توان در محورهای ذیل دس�ته بندی کرد تا 

سرفصل های بحث روشن شود: 
 1. تنوع ابزار و منابع معرفت

یکی از اصول معرفت شناسی اسالمی اذعان و 
اثبات تنوع ابزار شناخت است. در این نگرش 
اسالم س��ه نوع ابزار ش��ناخت دارد که هر کدام 
قلمرویی خاص دارند و هیچ گاه انسان بی نیاز از 
آنها نیست. آن ابزار ها عبارت اند از حس، عقل 
و ش��هود.3 جمود در یک��ی از آنها موجب عدم 
وصول به معرفت و ش��ناخت حقیقی اس��ت.4 
حضرت امام محدود کردن ابزار ش��ناخت را 
به ی��ک ابزار خاص، موج��ب آن می داند که از 
سایر ابزار و منابع معرفتی غفلت شود؛ چنانچه 
»مادیون معیار شناخت در جهان بینی خویش را 
حس دانسته و چیزی را که محسوس نباشد از 
قلمرو علم بیرون می دانند؛ و هستی را همتای 
ماده دانس��ته و چیزی را که م��اده ندارد موجود 
نمی دانن��د. قه��راً جه��ان غیب، مانن��د وجود 
خداوند تعالی و وحی و نبوت و قیامت، را یکسره 
افسانه می دانند. در حالی که معیار شناخت در 
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جهان بینی الهی اعم از حس و عقل می باشد، 
و چیزی که معقول باش��د داخل در قلمرو علم 
می باش��د؛ گر چه محسوس نباشد. لذا هستی 
اعم از غیب و ش��هادت است، و چیزی که ماده 
ندارد، می تواند موجود باش��د. و همان طور که 
موجود مادی به مجرد اس��تناد دارد، ش��ناخت 

حسی نیز به شناخت عقلی متکی است«.5

 2. واقع گرایی انتقادی
اس��اس معرفت در معرفت شناس��ی اسالمی، 
اعتقاد به وجود حقیقت به معنای امر مطابق با 
واقع اس��ت و در حقیقت عنصر کاشفیت مالک 
صدق اس��ت. واقع گرایی، رئالیسم و کاشفیت 
معرفت را اگر کس��ی منکر شود، خواه یا ناخواه 
به دام نسبیت انگاری و شکاکیت خواهد افتاد.6 
البته این به این معنا نیست که واقع گرایی، این 
گفتمان را به دام دگماتیس��م و حقیقت پنداری 
همه دریافت های آدمی بکش��اند؛ بلکه در این 
سیستم معرفت ش��ناختی، وجود خطا و اشتباه 
در ادراک و اندیش��ه آدمی امری بدیهی دانسته 
شده است. روش هایی نیز برای رفع خطاها و 
سنجش اندیشه های ارائه کرده اند7 از این رو به 
حق می توان سیستم معرفت شناسی اسالمی را 

واقع گرایی انتقادی نامید. 

 3. مبناگروی
بر اس��اس این دیدگاه هم��ه گزاره های صادق 
موّجه س��رانجام ب��ه گزاره های��ی بازمی گردند 
ک��ه خود بدیهی و بی نیاز از توجیه هس��تند. در 
نگرش فیلسوفان مسلمان مبناگروی و تکیه بر 
گزاره های بنیادین، راه توجیه معرفت و تبیین 
صدق و کذب گزاره ها و اس��تدالل های بشری 

است.8

 4. پایان ناپذیری معرفت طولی
اگرچ��ه دس��تیابی معرفت یقینی برای انس��ان 
ممکن است و عالوه بر آنکه انسان گزاره های 
بنیادی��ن معرفت��ی دارد، بر پایه آنه��ا و رعایت 
اص��ول منطق��ی می تواند به معرف��ت و دانش 
یقینی و توجیه دس��ت پیدا کن��د، اما این به آن 
معنا نیس��ت که تم��ام س��احت های معرفت را 
بتوان یکجا کش��ف و ضبط کرد؛ بلکه در پس 
معرفت آدمی  به اشیا و پدیده ها سطوحی عمقی 
و طولی وجود دارد که پایان ناپذیری معرفت را 
به همراه دارد. امام خمینی در این باره معتقدند: 
»تمام علمای طبیعت به هر مرتبه ای که برسند، 
آخِر ادراکاتش��ان، ادراکات همین خصوصیات 
عالم طبیعت است. از عالم طبیعت به ماورای 
ای��ن عالم طبیعت، که آن عال��م با این عالم در 
موجودی��ت ش��بیه اند و ااّل در مرتبه وجود آنجا 
خیلی باالتر از اینجاس��ت...«.9 لذا هم توقف 
در معرفت اندوزی معن��ا ندارد و هم غرور نباید 

گریبان گیر آدمی شود. 

 5. تکثر روشی 
از دیگر نکات بس��یار مهم در معرفت شناس��ی 
گفتمان انقالب اس��المی به رس��میت شناخت 
روش ه��ای متعدد ش��ناخت و معرفت اس��ت. 
ش��هید مطهری در بیانی در باب تفاوت روشی 
علوم می نویسد: »اسلوب و روش فکری خاص 
هر علمی عبارت است از: یك نوع ارتباط فکری 
خاصی که بین انس��ان و موض��وع آن علم باید 
برقرار شود و بدیهی است که نوع ارتباط فکری 
بین انسان و شیئی از اشیا بستگی دارد به نحوه 
وجود و واقعیت آن ش��ئ؛ مثاًل اگر شیئ از نوع 
اجسام است ناچار باید ارتباط جسمانی و مادی 
بین انسان و آن ش��ئ برقرار شود و احساس و 
آزمایش عملی، همان ارتباطات مادی اس��ت 
که دستگاه فکر با اشیا پیدا می کند. اگر آن شئ 
وجود نفس��انی دارد، باید به مشاهده حضوری 
و نفس��انی که یگانه وس��یله ارتباط ذهن با آن 
شئ است، پرداخته ش��ود. اگر آن شئ کیفیت 
عقالنی دارد؛ یعنی حقیقتی اس��ت که عقل با 
اعمال قوه انتزاع آن را یافته است، باید با سبك 
قیاس و برهان و تحلیل عقالنی مورد بررسی 
قرار گیرد«.10 از این رو محصور کردن بررس��ی 
و تبیین موضوعات به روش و دانش��ی خاص 
و غفل��ت از دیگر روش ها و علوم در مواجهه با 
موضوعات و تحلیل مسائل، که اصطالحًا آن 
را حصرگرایی روش شناختی می گویند در تضاد 

.جدی با گفتمان اسالم ناب است

پی نوشت: 
1. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آث��ار؛ تهران )1374(: 

صدرا؛ ج2، ص228. 
2. بنگرید به: عالمه طباطبایی؛ اصول فلس��فه و روش 
رئالیس��م. مطه��ری، مرتضی؛ مس��ئله ش��ناخت؛ نقد 
مارکسیسم؛ شرح مبس��وط منظومه. صدر، سید محمد 
باقر؛ فلسفتنا. شهید آیت الّل�ه بهشتی؛ شناخت از دیدگاه 
فطرت و شناخت در قرآن. آیت الّل�ه محمدتقی سبحانی؛ 
ش��ناخت در فلس��فه اس��المی. آیت الّل�ه جوادی آملی؛ 

معرفت در قرآن. 
ج13،  آث��ار؛  مجموع��ه  مرتض��ی؛  مطه��ری،   .3

ص355�384. 
4. مقیمی، غالمحسن؛ »مبادی و مبانی اندیشه سیاسی 
امام خمینی قدس سره«؛ فصلنامه معرفت؛ شماره 138. 

5. صحیفه امام؛ ج21، ص221. 
6. عالمه طباطبایی؛ اصول فلس��فه و روش رئالیس��م؛ 

ج1، ص137� 171. 
7. جوادی آملی؛ معرفت شناسی در قرآن؛ قم)1379(: 

اسرا؛ ص262 � 275. 
در  تطبیق��ی  پژوهش��ی  محم��د؛  حس��ین زاده،   .8
معرفت شناسی معاصر؛ قم: انتشارات مؤسسه آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی؛ ص163 به بعد. 
9. صحیفه امام، ج4، ص176. 

10. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار ج 6، ص 479. 

محص�ور کردن بررس�ی و تبیی�ن موضوعات به 
روش و دانش�ی خاص و غفلت از دیگر روش ها 
و علوم در مواجهه با موضوعات و تحلیل مسائل، 
ک�ه اصطالح�ًا آن را حصرگرایی روش ش�ناختی 
می گوین�د در تضاد جدی با گفتمان اس�الم ناب 

است. 
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 یکی از مهم ترین پدیده هایی که امروزه در سطح 
جهان مطرح ش��ده، پدیده جهانی ش��دن است. 
جهانی ش��دن پدیده ای چند وجهی است و تنها 
محدود به حوزه اقتصاد نمی ش��ود. جهانی شدن 
تنها به دنبال یک پارچه کردن بازار کاال نیس��ت؛ 
بلکه بخش عظیمی از آن متوجه فرهنگ است. 
آنچه در نگاه اول از جهانی شدن برداشت می شود 
ش��کل گیری و گس��ترش نوعی فرهنگ خاص 
در عرص��ه جهانی اس��ت. این فرآین��د موجی از 
یکسان س��ازی فرهنگی را در پی دارد که موجب 
از بین رفتن بسیاری از خرده فرهنگ های خاص 
می شود. برداشت رایج و عوامانه از جهانی شدن 
فرهنگی در حقیقت نوعی امپریالس��م فرهنگی 
است. جهانی شدن فرهنگی را نوعی اراده غرب 
و کشورهای صاحب س��رمایه بر ایجاد فرهنگ 
ب��ه اصطالح غرب��ی می دانند که ش��اید دلیل آن 
این اس��ت که این کشورها دارای رس��انه و توان 
بیشتر تولید فرهنگی هستند. اینکه جهانی شدن 
فرهنگی را صرفًا یک پدیده امپریالستی و دیکته 
ش��ده از س��مت غرب بدانیم برداش��تی نادرست 
است؛ زیرا جهانی شدن نه قسمتی از یک نقشه 
از س��مت دول غربی که بخشی از سیر تحول و 

تکامل فرهنگ بشر است. 
جهانی شدن پدیده ای است که به سرعت در تمام 
عرصه های بش��ری در حال گس��ترش اس��ت و 
تمام جنبه های زندگی انسان از جمله اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و... . را تحت تأثیر قرار داده 
اس��ت. جهانی ش��دن صرفًا یک پدیده تأثیرگزار 
نیس��ت؛ بلکه خود از پدیده ه��ای مختلف تأثیر 
می پذی��رد. ب��ا ظهور پدی��ده دهک��ده جهانی و 
گس��ترش ابزارها و رسانه های مختلف فرهنگی 

جهانی شدن 
یک فرهنگ جهانی

کاوه خدیوی

و خبری، مرزهای کش��ورها کم رنگ می ش��ود و 
انس��ان ها می توانند با سرعتی چشمگیر با دیگر 
فرهنگ ه��ا و جوامع در تماس باش��ند و نوعی از 
زندگ��ی را که ام��کان ارتباط با آن ت��ا قبل از این 
ممک��ن نبود را مش��اهده کنند. ای��ن روند از یك 
س��و باعث اضمحالل و از بین رفتن هویت های 
خاص محلی، قومی و دینی می ش��ود. از سوی 
دیگر تولید فرهنگ یکسان جهانی باعث میشود 
که فرهنگ ه��ای مختلف هویت خ��ود را بیش 
از پی��ش حف��ظ کنند. نمون��ه آن را می ت��وان در 
کش��ورهای اس��المی دید که هرچه بیشتر سعی 
در حف��ظ زب��ان، فرهن��گ و عقاید دین��ی خود 
دارند. جهانی شدن عرصه داد و ستد فرهنگ ها 
یا به نوعی دیالکتیک فرهنگی است و فرهنگ 
جهانی ترکیب و تلفیق عناصر فرهنگ ها است؛ 
به عبارت��ی فرهنگ ها ب��ا یکدیگ��ر تعامل پیدا 
کرده اند و بدیهی است که در این میان عناصری 
از فرهنگ از بین بردند و عناصری دیگر با قدرت 
بیشتر به تداوم و حیاط خود ادامه دهند. این امر 
وابسته به خود کشور ها است که چقدر در معرفی و 

شناساندن فرهنگ خود کوشا باشند. 
ظه��ور فرهنگ م��درن غربی در ای��ران به طور 
کلی محصول ارتباطات فزاینده با غرب، اصالح 
نظام فرهنگی و اجتماعی در اواخر قرن نوزدهم، 
پیدایش طبقه روش��نفکران غرب گرا، نوس��ازی 
فرهنگ��ی، اقتصادی و اجتماعی توس��ط دولت 
پهل��وی و ادغام تدریجی ای��ران در نظام جهانی 
بود. این تحوالت واکنشی تحت عنوان بازگشت 
به سنت های مذهبی یا بازگشت به خویشتن که 
توس��ط دکتر علی شریعتی مطرح ش��د را ایجاد 
ک��رده، وی در پی آن بود که از طریق بازس��ازی 

برخی از مفاهیم و عقاید مذهبی، مبنای تازه ای 
برای فرهنگ اسالمی تأسیس کند. 

بعد از انقالب اسالمی برخورد با فرهنگ غرب و 
پدیده جهانی شدن به دو صورت مورد توجه بوده 
است. یك دیدگاه آن را به پدیده  تهاجم فرهنگی 
تقلیل می دهد و با گرایش تدافعی آن را به عنوان 
گسترش فرهنگ غرب بررسی می کند. در دیدگاه 
دوم نیز تهاجم فرهنگی غرب در نظر است؛ ولی 
از پیوستن در نهاد های آن مثل سازمان تجارت 

جهانی دفاع می کند. 
امروزه هیچ کشوری بی نیاز از جوامع و کشور های 
دیگر نیس��ت. ارتباط متقابل، تعامل س��ازنده و 
داد و س��تدهای اقتصادی، فرهنگی، سیاس��ی 
از ضرورت ه��ای زندگی در جهان کنونی اس��ت. 
ما چه بخواهیم و چ��ه نخواهیم وارد این مرحله 
خواهیم ش��د. ما نمی توانیم مرزه��ای خود را بر 
روی دیگران ببندیم. ما باید جهانی شدن را یک 
فرصت تلقی کنیم و خود را برای مواجه منطقی با 
آن آماده کنیم. این کار مستلزم باال بردن و تقویت 
زیرساخت های صنعتی، اقتصادی، مدیریتی و 
در کنار بهره بردن از امکانات و توان بالقوه تمامی 

گروه ها، احزاب، متفکران و اندیشمندان است. 
چ��ه بخواهی��م و چ��ه نخواهی��م م��وج فزاینده 
جهانی ش��دن در راه اس��ت و این روز می تواند از 
یک س��و مخاطرات فراوانی در پی داشته باشد و 
از س��وی دیگر میتواند دریچه ای از فرصت های 
جدید را به روی ما باز کند. تنها راه استفاده از این 
فرصت آشنایی و مدد گرفتن از علوم روز و پرهیز 

 .از رفتارهای منفعالنه است
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حضور بی رقیب
نگاهی به مانایی جایگاه، نقش ها و کارکردهای روحانیت 

در فرهنگ ایرانی �  اسالمی
مسعود دیانی

دوران یکه تازی روحانیون در عرصه های اجتماعی 
به پایان رس��یده اس��ت! این باوری بود � و چه بسا 
هس��ت � که س��ال ها فکر و ضمی��ر دین گریزان و 
منتق��دان و مخالفان روحانیت را به خود مش��غول 
ک��رده بود. این باور در طی س��ال ها، بارها و بارها، 
به زبان ها و بیان های مختلف گفته شد، بر مبنای 
آن نظریه پردازی شد، تحلیل شد، پیش بینی شد 
و به آن دل بس��ته ش��د. باوری که با همه  اصرار و 
پافش��اری هوادارانش نه تنها تحقق نیافت، بلکه 
جنبه های مختلفی از ضعف ها و ناکارآمدی هایش 

بر همگان آشکار شد. 
باورمندان به پایان دوران حضور روحانیت در عرصه  
اجتماعی و حتی عرصه  زندگی فردی انسان ها چه 
چی��ز را نادیده گرفت��ه بودن��د!؟ در روزگاری حکم 
ب��ه پایان تاری��خ روحانیت در جامع��ه می دادند که 
نظریه های سکوالریسم اجتماعی در اقتدار بودند، 
پیشرفت های علمی قابل توجهی در عرصه  علوم 
تجربی رخ داده بود، مدرن شدن جوامع، تخصصی 
شدن کارها را اقتضا می کرد و دین همسایه  جادو و 
خرافات قلمداد می شد. تجربه  دین در غرب نیز به 
این تحلیل ها کمک می کرد. در این فضا پیش بینی 
می شد روحانیت، کارکردها و نقش هایش در جامعه 
را از دست بدهد و به گوشه  انزوا رانده شود. بر این 
مدعا مقاله ها منتشر شدند، کتاب ها نوشته شدند، 
سخنرانی ها ارائه شدند، آثار هنری فراوانی عرضه 

شدند. 
در عرص��ه  عمل اما اتف��اق دیگری افت��اد. دین و 

روحانیت نه تنها از عرص��ه  اجتماعی بیرون رانده 
نش��دند، بلک��ه حض��وری پررنگ ت��ر و پرنقش تر 
یافتن��د و در همان جوامع مدرن ش��ده نیز نقش ها 
و کارکردهای��ی ب��ه مرات��ب بیش��تر از نقش ه��ا و 
کارکردهایشان در جوامع سنتی بر عهده گرفتند. در 
این می��ان آنچه مهر ابطالی محکم بر نظریه های 
سکوالریسم اجتماعی قلمداد می شد وقوع انقالب 
اس��المی در ایران به رهبری روحانیت و تش��کیل 
حکوم��ت دینی ب��ود. با انقالب اس��المی در ایران 
همه  رؤهایای دین گریزان و دین س��تیزان نقش بر 
آب ش��ده بود. بر خالف همه  حدس ها و گمان ها، 
زیر پوست تمدن انسانی جریانی دیگر در وقوع بود 
که نه تنها غیردینی نبود، بلکه عمیقًا دینی و متکی 

به روحانیت بود. 
آنچ��ه رخ داد از یک س��و حکایت از آن داش��ت که 
نقش و جایگاه روحانیت و دین در عرصه  اجتماعی 
به درس��تی شناخته نش��ده است و از س��وی دیگر 
حاکی از دلبستگی های بیش از حد به سکوالریسم 

اجتماعی بود. 
در ایران ش��یعی، حقیقت آن بود ک��ه روحانیون با 
سرش��ت اجتماعی مردم گ��ره خ��ورده بودند. این 
ارتب��اط وثیق در طی س��ه ده��ه پ��س از پیروزی 
انقالب اس��المی ن��ه تنها از میان نرف��ت، بلکه در 
بسیاری موارد محکم تر و ریشه دارتر شد. البته این 
س��خن به معنای نادیده گرفتن چالش های پیش 
روی روحانیت در دوره های جدید نیست. بی شک 
روحانی��ت در فرهن��گ ایران��ی � ش��یعی و انقالب 

اسالمی نیز با مس��ئله های مختلف و چالش های 
بحث برانگی��زی روبه رو بوده و خواهد بود. در این 
نوشتار سخن از ابطال یک تصور خام و یافتن نقاط 
ضع��ف و نقصان های آن به منظور دس��ت یابی به 
شناخت واقعی از جایگاه دین و روحانیون در جامعه 

است. 
اولی��ن نقصان ای��ن نظریه ها آن بود ک��ه دین را به 
اعم��ال عبادی و مناس��ک دینی ف��ردی یا جمعی 
تقلی��ل می دادند. این تقلیل موجب آن می ش��د تا 
نقش مصلحانه و بی بدیل روحانیت در عرصه های 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نادیده گرفته شود. 
در این تص��ور روحانیت در منبر و محراب خالصه 
می ش��د؛ حال آنکه حقیقت آن بود که بس��یاری از 
هنجاره��ای اجتماعی و فرهنگ��ی از همین منبر 
و محراب تغذیه می ش��وند. در ای��ن نظریه ها این 
حقیقت نادیده گرفته شده بود که روحانیت در همه  
عرصه های زندگی اجتماعی حضوری ریش��ه دار و 

عمیق دارد. 
باور نظریه های سکوالریس��م اجتماعی بر آن بود 
که روحانیت رقیبانی یافته اس��ت که ج��ای او را پر 
خواهند کرد. گمان ب��ر این بود که روحانیون دیگر 
مش��اوران فردی و خانوادگی مردم نخواهند بود و 
روان شناس��ان و مش��اوران جایگزین آنان خواهند 
شد. گمان بر این بود روحانیون دیگر منبع معرفتی 
مردم نخواهند بود. دانشگاه ها و نهادهای آموزشی 
منابع جدید معرفت هس��تند. گم��ان بر این بود که 
حرکت ه��ای اجتماع��ی و فرهنگی ب��ه روحانیت 
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در عرصه  عم�ل اما اتفاق دیگری افت�اد. دین و 
روحانیت نه تنها از عرصه  اجتماعی بیرون رانده 
نش�دند، بلکه حضوری پررنگ ت�ر و پرنقش تر 
یافتند و در همان جوامع مدرن شده نیز نقش ها 
و کارکردهای�ی ب�ه مرات�ب بیش�تر از نقش ه�ا 
و کارکردهایش�ان در جوام�ع س�نتی ب�ر عه�ده 
گرفتن�د. در این میان آنچه مه�ر ابطالی محکم 
ب�ر نظریه های سکوالریس�م اجتماع�ی قلمداد 
می شد وقوع انقالب اسالمی در ایران به رهبری 

روحانیت و تشکیل حکومت دینی بود. 

حضور بی رقیب
نگاهی به مانایی جایگاه، نقش ها و کارکردهای روحانیت 

در فرهنگ ایرانی �  اسالمی
مسعود دیانی

 N (وابسته نخواهند بود و سازمان های غیر دولتی
G O( چنین رس��التی را بر عه��ده خواهند گرفت. 
گمان بر این بود که حتی مردم در اخالقی زیستن به 
روحانیون نیازی نخواهند داشت و رسانه ها مروجان 
اخالِق مستقل از دین خواهند بود؛ بر خالف انبوه 
شواهد و قرائن یک جای کار می لنگید؛ و سرانجام 

همه  این گمان ها نقش بر آب شدند. 
چیزهای مهمی نادیده گرفته شده بودند. فراموش 
شده بود که حضور روحانیت از آغاز تا پایان با زندگی 
مردم در هم تنیده اس��ت؛ آغ��ازی که پیش از تولد 
ش��روع می ش��د و پایانی که پس از مرگ نیز پایان 
نمی یافت. روحانیت با خود چیزی داشت که مردم 
� حتی آنان که در مناسبات معمولی زندگی اجتماعی 
منتقد روحانیت به ش��مار می رفتند � حاضر نبودند 
آن را در جای دیگری جست وجو کنند. علم جدید 
اگرچه دست آوردهایی داشت؛ اما از فقدان عنصر 
آس��مانی بودن و قدس��ی بودن رنج می برد. تمدن 
جدی��د مردم را به زمینی زیس��تن دع��وت می کرد 
و م��ردم ب��ا تمام وجود اش��تیاق به آس��مانی بودن 
داش��تند. این اشتیاق بود که از آغاز نوزاد را از دامن 
مادر به دست روحانیت می داد تا اولین نواهایی که 
در زمین می ش��نود اذان و اقامه  آسمانی باشد. این 
اش��تیاق بود در آیین های گذار، حض��ور روحانیت 
را می خواس��ت؛ آیین ه��ای گذاری مانن��د ازدواج � 
که ش��اید پررنگ ترین نقطه  عطف زندگی انسانی 
محسوب شود � آیین های مرگ. روحانیت از تولد 

تا مرگ در زندگی مردم حضور داشت. 

گستردگی این حضور ابعاد دیگری نیز داشت. این 
روحانیون بودند که شهر به شهر و روستا به روستا 
و محله به محله حضور داش��تند و با مردم نشست 
و برخاس��ت می کردند و به امر تبلی��غ دین اهتمام 
می روزیدند. این چیزی ب��ود که دانش آموختگان 
عل��وم جدید ب��ا خود نداش��تند؛ عنص��ر هجرت و 
تبلیغ. تفاوت بس��یاری اس��ت میان روان شناسی 
که در پایتخت در دفتر خود نشس��ته اس��ت و برای 
مش��اوره  خود هزینه می طلبد با روحانی ای که رنج 
س��فر و هجرت را بر خود هموار می کند و ش��هر به 
ش��هر و روستا به روستا به هدف تبلیغ دین می رود 
و به جای اینکه او منتظر مردم بنشیند، طبیب دّوار 

بطّبه می شود و خود سراغ مردم می رود. 
ای��ن رفتارهای روحانیت و تفاوت ه��ای او با دیگر 
اصناف، برای روحانیت دس��ت آوردی داش��ت که 
ش��اید راز مانای��ی او در بطن جامعه باش��د؛ عنصر 
اعتماد. مردم به روحانیون اعتماد دارند. این اعتماد 
از س��نخ اعتمادی است که خود را در موقعیت های 
م��رزی و خ��اص نش��ان می ده��د. موقعیت های 
مرزی موقعیت هایی هس��تند که ف��رد باید با تمام 
وجود تصمیم بگی��رد. در این موقعیت های مرزی 
اس��ت که نگاه ه��ای واقعی و جایگاه ه��ای واقعی 
ش��ناخته می ش��ود. در موقعیت ه��ای م��رزی، در 
بزنگاه ه��ای زندگ��ی، در لحظه ه��ای حس��اس و 
سرنوشت س��از، در نقاط عط��ف، در بحران ها، در 
همه  این موارد اولین نیاز انس��ان ها آن است که به 
کسی اعتماد کنند. در تمام این موارد این روحانیون 

اند که اعتماد م��ردم را به خود جلب می کنند مردم 
ک��ه می گوییم منظورمان همه  مردم اس��ت. آری! 
در موقعیت ه��ای مرزی حتی دین ناب��اوران نیز به 
روحانی��ون اعتماد می کنند. بخش��ی از این اعتماد 
در موقعیت ه��ای م��رزی و لحظه های حس��اس 
زندگی به مقوله  دین و قدسی بودن آن بر می گردد؛ 
یعنی انس��ان اعتماد و امیدش به آس��مان بیش��تر 
از اعتماد و امید به زمین اس��ت. بخش دیگری از 
این اعتماد به سابقه  تاریخی روحانیت بر می گردد. 
در فرهنگ ایران اس��المی روحانیت نه تنها سابقه  
تاریکی، ندارد بلکه از تاریخی روشن و قابل دفاع 
برخوردار است. روحانیت در تمدن شیعی � ایرانی با 
اعتدال، عقالنیت، مردمی زیستن، وحدت، صلح، 
همزیستی مسالمت آمیز، حق خواهی و اخالق گره 

خورده است. 
در میان عناصر اعتمادس��از، عنص��ر ازجنس  خود 
مردم  بودن از اساسی ترین و مهم ترین نقاط قوت 
روحانی��ت در فرهن��گ ایرانی � اس��المی اس��ت. 
روحانی��ت در این فرهنگ از متن مردم بر می آید، 
در مت��ن مردم زندگ��ی می کند، با زب��ان خود آنان 
حرف می زند، با دغدغه های آنان نفس می کشد، 
آغوشش به سوی مردم گشوده است و خود را وقف 
مردم می کند. آنچه از مردم و با مردم و برای مردم 
باش��د با هیچ موج اجتماعی، علمی و سیاس��ی از 
دایره  جامعه خارج نمی ش��ود. این آن حقیقتی بود 
که روش��نفکران وطنی از درک و داش��تن آن عاجز 

 !بودند؛ همین
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تن های تنها
بررسی آفت های یک رابطه صمیمی

علی صادقی سرشت

امام ه��ادی: »خداون��د، ازداواج را مایه  الفت 
دل ها و پیوستگی نسبی قرار داد. به وسیله  آن، 
رش��ته های خویش��اوندی را به هم پیوست و آن 
را مایه  مهر و محبت س��اخت. در این کار، برای 
مردمان، نشانه هایی ]از قدرت و رحمت خداوند[ 

است«.1
برخی زوج ها روزهای شیرین باهم بودن را تنها 
باید در س��ال ها، ماه ها و شاید هم فقط روزهای 
اول زندگی مشترك ش��ان پیدا کنن��د. زوج هایی 
زیر یك س��قف اند، ول��ی در حقیقت غریبه هایی 
هس��تند زیر یك س��قف. آن��ان از »با ه��م بودن 
عاطف��ی«  به »با هم بودن فیزیکی« رس��یده اند؛ 
آنان به راستی مصداقی هستند از »تن های تنها«. 
صحبت  های عادی ش��ان در کمتر از چند دقیقه، 
تبدیل به اختالفی تازه یا مرور گذش��ته های تلخ 
و ی��ا بی احترامی نس��بت به هم می ش��ود. آنان 
خسته و سرد، در پاییزی از عاطفه ها، برگریزان 

عشق شان را نگاه می کنند.

در این نوش�ته بر آنیم س�ه محوری که آفات یك 
رابطه صمیمی هستند را بیان کنیم. 

محور اول: باورهای غیرمنطقی
داش��تن باورهای غیرمنطقی هر ی��ك از زوج ها 
درباره یکدیگر، به رابطه عاطفی آنها ضربه های 
در  مه��م  عام��ل  دو  می س��ازد.  وارد  س��ختی 
شکل گیری باورهای غیر منطقی، »نادیده گرفتن 

تفاوت ها«  و »حکم واره های نادرست« است. 
 آوار تفاوت ها

در روابط، زوج ها مکمل هس��تند؛ یعنی تفاوت 
دارن��د، ن��ه تع��ارض. اگ��ر تفاوت ه��ای دو چیز 

متفاوت، متناس��ب با هم و در راس��تای تکمیل 
هم باش��د می گوییم آن دو مکمل اند و اگر چنین 
نباشد، می گوییم با هم در تعارض اند. اگر زوج ها 
خواهان آن هستند که دیوار رابطه  شان با یکدیگر 
آوار نش��ود، الزم اس��ت که نه تنها از تفاوت های 
یکدیگر آگاه شوند، بلکه آنها را به عنوان بخشی 
از زندگی بپذیرند و افزون بر آن به دنبال برقراری 
تعادل بین این تفاوت ها باش��ند. تع��ادل به این 
معناس��ت که نقاط قوت یکدیگر را شناس��ایی و 
تقوی��ت ک��رده، از طرفی هم با شناس��ایی نقاط 
ضعف ، برای جب��ران نقص ها به یکدیگر کمك 

کنند. 
 دادگاه غیرمنصفه

حکم واره ه��ای نادرس��ت ک��ه اغلب ب��ه صورت 
حکم های کلی هستند، روابط عاطفی زوج ها را 
تیره و تار می کنند. نمونه هایی از حکم واره های 
نادرس��ت همس��ران عبارت ان��د: مردها س��رد و 
بی عاطفه هس��تند؛ زن ها غیرمنطقی هس��تند؛ 
مرده��ا س��رکوب کنن��ده عواطف همسرانش��ان 
هس��تند؛ زن ه��ا از لح��اظ ش��خصیتی ضعیف 
هس��تند و... . اگر همس��ران بر اساس این گونه 
پیش داوری های ذهن��ی، بخواهند در مورد هم 
قض��اوت کنند، در واقع عینک��ی از این باورهای 
اش��تباه برچش��م زده ان��د. ای��ن عم��ل منجر به 
قضاوت های اشتباه، موضع گیری های نادرست 
و تصمیم گیری های نامناسب بعدی در برخورد 

با یکدیگر می شود. 

محور دوم: نا آشنایی با مهارت های ارتباطی
مهارت در ارتباط، خوِن عاطفه را در پیکره زندگی 
ب��ه گ��ردش درم��ی آورد. زوج ه��ا، مهارت های 

گوناگونی را در زندگی نیاز دارند که دو دسته مهم 
آنها عبارت ان��د از: »مهارت  برق��راری ارتباط« و 

»مهارت نقد سازنده«. 
 مهاِر مهارت ها

ح��رف زدن،  گ��وش  دادن،  مهارت ه��ای 
محبت  کردن، نگاه کردن، لبخند زدن، اس��تفاده 
از  نمونه های��ی  تنه��ا  و...  حاالت چه��ره،  از 
مهارت های مهم ارتباطی هس��تند. برای مثال 
اینکه هن��گام صحبت کردن طرف مقابل حرف 
او را قطع نکنی��م و یا اینکه هنگام حرف زدنش 
خود را بی توجه نش��ان ندهیم ی��ك نوع مهارت 
الزم در گوش دادن اس��ت. می توان با نگاه های 
محبت آمیز در طول روز، عشق را خیلی سریع تر 
و تأثیرگذارت��ر از کالم ب��ه یکدیگ��ر منتقل کرد. 
زوج ها به تعداد راه های ارتباطی ای که می توانند 
با همس��ر خود داش��ته باش��ند، نیاز به یادگیری 
مهارت های مربوطه دارند تا بتوانند ارتباط هایی 
هنرمندانه و عاطفی را با همسر خود برقرار کنند. 

 سازنده نه سوزنده
مراق��ب آفت ه��ای انتقاد باش��ید. رفتار اش��تباه 
همس��ر را نقد کنید، نه شخصیت او را. برخی در 
انتقادهایشان عادت کرده اند از کلمات »همیشه« 
و »هرگ��ز« اس��تفاده کنند؛ مثاًل »تو همیش��ه... 
هس��تی«. این گونه انتقادها، سمی مهلك برای 
رابطه عاطفی است. تا آنجا که امکان دارد انتقاد 
را در پوش��ش »پیشنهاد« و حتی »سؤال« مطرح 
کنید؛ مانند »آیا بهتر نیس��ت در این مواقع...«؛ 
»به نظرت چرا به ما بی احترامی کردند؟«. قبل از 
شروع انتقاد، نقاط قوت همسر را مورد تقدیر قرار 
دهید؛ با این کار زمینه بهت��ری را برای پذیرش 
انتقاد در او فراهم کرده اید. در هنگام انتقاد کردن 
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همیش��ه خود را صد درصد بر حق ندانید، شاید 
طرف شما دلیلی داشته باشد که با شنیدنش شما 
کاماًل قانع ش��وید. انتقاد را موجز و فش��رده بیان 
کنید. در هر نوبت فقط در یک زمینه انتقاد کنید 
نه آنکه مخاطب را به باد انتقادات ریز و درش��ت 

بگیرید! 

محور سوم: عادت های نامناسب رفتاری
تک��رار ی��ك رفتار، ع��ادت به آن رفتار را ش��کل 
می ده��د. اگر عادت به رفت��اری خوب و عاطفی 
در زندگی ش��کل بگیرد، رابطه  زوج ها بر اساس 
عشق و عاطفه، افزایش می یابد؛ ولی اگر عادت 
رفتاری ناپس��ند، جای آن  را بگیرد، زندگی رو به 
تلخی و سردی کشیده خواهد شد. در این محور 

به چهار عادت رایج و اشتباه اشاره می شود. 
 قضاوت های عجوالنه

هن��گام بروز اختالف��ات، اول دلیل طرف مقابل 
را باید ش��نید و نباید عجوالن��ه حکم صادر کرد. 
زوج های��ی که عادت ب��ه قضاوت های عجوالنه 
درم��ورد همدیگ��ر پی��دا کرده ان��د، کم ک��م دچار 
اختالفات و فاصله های عمیق عاطفی در زندگی 
خواهند ش��د. بنابراین ب��ه زوج هایی ک��ه درگیر 
اختالف هس��تند باید گفت: عجل��ه نکنید! قبل 
از هر گونه پیش داوری، ابتدا دالیل همس��رتان 
را بش��نوید؛ س��عی نکنید حتمًا در همان جلسه 
قضاوت کنید؛ چراکه در هنگام هیجان و خشم، 
قضاوت  منطقی سخت اس��ت. به خود فرصت 
دهید تا آرام ش��وید. وقت ب��رای حرف زدن زیاد 
اس��ت؛ خود را اس��یر حرف هایی ک��ه در هنگام 
عصبانیت زده می شود نکنید و در یك کالم عجله 

نکنید! 

 تاریخ تلخ
به زوج هایی که درگیر گذشته های تلخ هستند باید 
گف��ت: زندگی خود را از همین لحظه، راه اندازی 
مجدد کنید. گذشته های تلخ را فراموش کنید تا 
بان��ِك عاطفه تان بتواند با پس انداز مهربانی  های 
جدید، هر چند  اندك، آرام آرام پر شود. از همین 
امروز تصمیم بگیرید که تحت هیچ شرایطی در 
هنگام بروز اختالفات ، گذشته هایی را که خوشی 

زندگی  را نشانه می گیرد، یادآوری نکنید. 
 ناسپاسی

یک��ی از خطره��ای مهم ب��ر س��ر راه صمیمت 
پدیده ناسپاس��ی زوج ها است. هم شکر خداوند 
واجب اس��ت و هم طبق این قاع��ده که »من لم 
یش��کر المخلوق لم یش��کر الخالق«، تش��کر از 
واس��طه لطف الزم؛ البته زوج ه��ا باید بدانند که 
اگر همسرش��ان به هر دلیلی از آنها تشکر نکرد، 
آنها از نیکی کردن به او منصرف نش��وند؛ چراکه 
خداوند ناظر است و پاداش دهنده. امیر مؤمنان 
علی می فرمایند: »کسی که از تو سپاس گزاری 
نمی کن��د، نبای��د تو را نس��بت به نیک��ی کردن، 
بی رغبت سازد؛ زیرا بی تردید، کسی که از کار تو 
بهره ای نمی ب��رد ]یعنی خداوند[، از تو قدردارنی 
می کن��د و از س��پاس گزاری این کس، به بیش از 
آن چیزی می رسی که فرد ناسپاس فرو گذاشته 

است و خداوند، نیکوکاران را دوست می دارد«.2
 »فکرخوانی« یکدیگر

»فهمی��دم، گرفتم چ��ه می خواه��ی بگویی!«. 
ش��اید زوج ها تص��ور کنند ک��ه واقع��ًا فکرخوان 
قوی ای هس��تند و درس��ت به ه��دف می زنند؛ 
ولی باید بگوییم، گرم ش��دن روابط عاطفی بین 
زوج ها نیاز به فکرخوانی ندارد؛ نیاز به ش��نیدن، 

گفتگو و احت��رام دارد. برای مثال خیلی از زن ها 
فق��ط دوس��ت دارن��د مردش��ان زمان��ی را برای 
شنیدن حرف هایشان بگذارد، از اینکه شوهر با 
فکرخوانی های مکرر بخواهد حرفش��ان را قطع 
کن��د و مکالم��ه را کوتاه کند، احس��اس س��ردی 
عاطف��ی می کنن��د، تک��رار فکرخوان��ی، باعث 
می شود، همسر احساس نادیده شدن کند و دیگر 
اشتیاقی به مکالمه نشان ندهد و این شروع یك 

رابطه سرد و غیرعاطفی است. 

محور چهارم: کار، کار، کار
یک��ی از مواردی که ب��ه رابطه عاطف��ی خانواده 
صدمه می زن��د، اهتم��ام افراطی همس��ران به 
کار کردن اس��ت. اگر در س��طح مخ��ارج زندگی 
زی��اده روی ش��ود، در واق��ع مرد خان��ه و یا حتی 
هم مرد و هم زن، تم��ام انرژی خود را برای کار 
ک��ردن می گذارند و دیگر حال و حوصله ای برای 
باهم بودن و اهدای محبت و عاطفه به همدیگر 
ندارند. بنابراین افراط در کار، یکی از موانع ارتباط 
عاطفی زوج ها به ش��مار می آید. قناعت، دیدن 
زندگی ه��ای پایین تر از خود، پرهیز از اس��راف، 
ب��رای  از مهارت ه��ای الزم  و... نمونه های��ی 
 .خالصی از زحمِت کار بیش از حد الزم است

پی نوشت: 
1. اصول کافی؛ ج5، ص373.
2. نهج البالغه؛ حکمت204. 

خیلی از زن ها فقط دوست دارند مردشان زمانی 
را برای ش�نیدن حرف هایشان بگذارد، از اینکه 
شوهر با فکرخوانی های مکرر بخواهد حرفشان 
را قط�ع کن�د و مکالم�ه را کوتاه کند، احس�اس 
س�ردی عاطف�ی می کنن�د، تک�رار فکرخوانی، 
باعث می ش�ود، همسر احس�اس نادیده شدن 
کند و دیگر اشتیاقی به مکالمه نشان ندهد و این 

شروع یك رابطه سرد و غیرعاطفی است. 
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از ُقْوت تا یاقوت
معرفی کتاب »پژوهشی در فرهنگ حیا«

به کوشش علی صادقی سرشت

خودمهارگ��ری در ح��وزه اف��کار، احساس��ات و 
رفتارها، از ارکان بنیادین موفقیت یك شخص در 
زندگی فردی و اجتماعی اس��ت. در یك تقسیم، 
می ت��وان مه��ار را ب��ه دو بخش مه��ار بیرونی و 
مهار درونی تقسیم کرد. بهترین نوع مهار، مهار 
درونی است. مهار درونی، در ادبیات دینی، ذیل 
عنوان »تقوا« مطرح می شود. تقوا، عنوانی کلی، 
جامع و فراگیر است که همه عوامل مهار کردن و 
تنظیم خود را شامل می شود. در فرهنگ دینی، 
مجموع��ه ای از عوامل مهارکننده وجود دارند که 

هر کدام ویژگی خاص خود را دارند. 
یک��ی از مهم ترین عوامل خودمهارگری که دین 
معرفی می کند، »حیا« است. از دیدگاه اسالم، حیا 

در نظام تربیتی جایگاه واالیی دارد. 
مفهوم حیا را می توان در این آیه چهارده س��وره 
علق دید: »الم یعلم بان الّل�ه یری«. امروزه کمتر 
به اهمیت حی��ا در فرآیند خودمهارگری پرداخته 
می شود و بیشتر به خودمهار گرِی »ترس محور« و 
یا »طمع محور« توجه می شود. حیا در واقع قوتی 
اس��ت برای روح انسانی تا او را تبدیل به یاقوتی 

کند که محبوب خدا و اولیای اوست. 
کتاب »پژوهش��ی در فرهنگ حیا«، نوشته استاد 
حوزه و دانش��گاه، حجت االس��الم و المسلمین 
عباس پس��ندیده، س��عی دارد حیا را واکاوی ای 
مجدد کن��د و آن را با زبانی غیرتخصصی تبیین 
کرده، در اختیار عموم قرار دهد. این مجموعه در 

چهار بخش تنظیم شده است. 
بخش اول به طرح کلیات بحث اختصاص دارد و 
این مسائل در آن بررسی می شود: معنا و مفهوم 
حیا چیست؟ چه چیزی حیا را از دیگر صفات جدا 
می کند؟ مفاهی��م و ارکان اصلی حیا کدام اند؟ آیا 
حیا فطری اس��ت یا فرهنگی؟ ان��واع ناظرهایی 
که انس��ان از آنها حیا می کند، کدامند؟ اقسام حیا 
چیست؟ مراتب حیا کدام اند؟ آیا جنسیت تأثیری 

در حیا دارد؟
بخ��ش دوم در هف��ت فصل ب��ه قلمروهای حیا 
پرداخته است؛  در فصل اول مسئله خلوت کردن 
بررس��ی ش��ده و از زاویه حیا به آسیب شناسی و 
مصون س��ازی آن پرداخته شده است. در فصل 
دوم، گمنام��ی در جم��ع و پدیدة کالن ش��هرها، 

مهاجرت ها، مسافرت ها و تأثیر آن بر حیا بررسی 
ش��ده و از زاویه حیا، آس��یب های آن شناسایی و 

راه های مصون سازی آن بیان شده است. 
در فصل سوم، حیا در قلمرو خانواده مورد بررسی 
ق��رار گرفت��ه و جلوه ه��ای آن در تنظی��م روابط 
فرزندان ب��ا والدین و بالعک��س، روابط فرزندان 
ب��ا یکدیگر و روابط خانواده ب��ا دیگران به بحث 
گذاشته شده است. در فصل چهارم به نقش حیا 
در تنظیم روابط اجتماعی پرداخته ش��ده است. 
فصل پنجم به نقش حیا در تنظیم روابط مدیران 
با کارمندان و بالعکس پرداخته است. فصل ششم 
به موضوع حیای رس��انه و رس��انه حی��ا پرداخته 
است. در نهایت در فصل هفتم موضوع معماری 

درمورد حیا بررسی شده است. 
بخش سوم کتاب مسئله کمرویی را مطرح کرده 
و بخش پایانی نیز به مس��ئله بی حیایی پرداخته 

است. 
شناسنامه کتاب: پسندیده، عباس؛ پژوهشی در 

فرهنگ حیا؛ قم)1383(: دارالحدیث. 
 BP 250/55/آدرس ملی کتاب: 4پ 5پ
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شعر توحیدی

قصیده  ای به 
نام جلجلیه

یاسین شیخ زاده

به کوشش زهرا رضیان

اگرچه برای شعر تعاریف بسیاری گفته شده است و هر کس 
به فراخور ژرف اندیشی خود به گونه ای سعی در توضیح آن 
داشته؛ ولی برخی اساسًا شعر را تعریف ناپذیرترین چیزی 
می دانند که وجود دارد. می توان گفت گاهی شعر تبدیل به 
زبانی برای بیان هنرمندانه عقیده و عصاره اندیش��ه شاعر 

می شود که ناب ترین سخن خود را موزون بیان می کند. 
توجه به معب��ود و گفتن از خدا به عنوان مبنایی ترین مقوله 
اعتقادی است. در واقع اعتقاد داشتن یا نداشتن به خداوند 
زیربنای هر آیین و مسلکی است که در هر نوع نگرشی، از 
خودشناسی تا جهان بینی نقشی کلیدی دارد. از این رو هر 
شاعری در شعر خود ناگزیر از اشاره به آن است. با این نگاه، 
اشعار توحیدی را می شود از ابتدای پیدایش شعر جست وجو 
کرد و شاید بتوان گذشته ای به تاریخ تولد شعر برای آن قائل 

شد. 
اگر ش��عر آیینی را معادل با ش��عر دینی بگیری��م، می توان 
گفت شاعری که از خدا می گوید شاعر آیینی است و باید او 
را در دایره شعرای آیینی بدانیم. در واقع گستردگی ادبیات 
و ش��عرای آیینی وامدار ش��عر توحیدی اس��ت. کمتر شاعر 
بزرگ فارس��ی زبان را می شناسیم که وقتی دیوان اشعار او 
را می گشاییم کالم خود را با نام خداوند شروع نکرده باشد و 
از لیالی حقیقی نگفته باشد؛ تا آنجا که حتی برخی هرچه 

دیده، شنیده و سروده اند را وصف روی یار می دانند: 
عمری گذشت و راه نبردم به کوی دوست  
مجلس تمام گشت و ندیدیم روی دوست
هرجا که می روی ز رخ یار روشن است   

خفاش وار راه نبردیم سوی دوست
می خوارگان دل شده ساغر گرفته اند   
ما را نمی نصیب نشد از سبوی دوست
گوش من و تو وصف رخ یار نشنود   
 ورنه جهان ندارد جز گفتگوی دوست

با عاقالن بگو که رخ یار ظاهر است 
 کاوش بس است این همه در جست وجوی دوست

ساقی ز دست یار به ما باده می دهد  
بر گیر می تو نیز ز دست نکوی دوست

شعر از حضرت امام خمینی

شخصیت نورانی امیرالمؤمنین در 
تاریخ اسالم چنان درخشندگی داشته 
است که کمتر شاعر آیینی مسلمانی 
را می توان نام برد که در اش��عار خود 
سخنی از فضائل بی شمار ایشان به 

میان نیاورده باشد. 
 � ش��عرآیینی  پیداب��ش  ازابت��دای 
ک��ه قدمت��ی برابر ب��ا طل��وع آفتاب 
اس��الم دارد � هر ش��اعری بس��ته به 
ش��ناخت و معرفت خود نس��بت به 
امیرالمؤمنین و توان ادبی خویش 
به بیان عظمت و بزرگی و بزرگواری 

ایشان پرداخته است. 
ای��ن اب��راز ارادت، فق��ط منحصر به 
ش��یعیان و پیروان ایش��ان نیس��ت؛ 
بلکه هرکس با هر مسلک و مذهب 
و آیینی، که محضر ایش��ان را درک 
ک��رده ی��ا از ایش��ان ش��نیده اس��ت 
نتوانس��ته از علی نگوید. تعجب 
و حیرت وقتی بیش��تر می ش��ود که 
بخوانی و بدانی حتی دشمنان او هم 
نتوانستند خورشید حقیقتش را کتمان 
کنند. در بین این افراد، نام آش��نای 
عمروع��اص را ه��م می ت��وان دید. 
سیاس��تمدار حیله گ��ر و فریب کاری 
که در خدمت به معاویه در دش��منی 
با امیرالمؤمنی��ن لحظه ای را فرو 
نگذاشت. پس از چندی معاویه از او 
خراج و مالیات مصر را طلب می کند. 
وقتی می بیند عمروعاص از پرداخت 
سر باز می زند، وی را تهدید به عزل 

می کند. 
عمروعاص که خود را ناجی حکومت 
معاوی��ه می دانس��ت و می دی��د ک��ه 
خدماتش فراموش شده، قصیده ای 
که به »جلجلیه« معروف شد را سرود 
و ب��رای معاویه فرس��تاد. »جلجل« 
به معنای صدای زنگ ش��تر است. 
عمروعاص در آخ��ر قصیده خطاب 
ب��ه معاویه می گوید نگذار این ش��تر 

گردنش تکان بخورد و صدای جلجل 
بلند شود که آبروی تو می رود. وقتی 
قصیده به دس��ت معاویه رس��ید، از 
ک��رده ی خود پش��یمان ش��د و از او 

خراج نگرفت. 
این قصیده در 66 بیت س��روده شده 
است که بس��یاری از ادیبان، آن را از 
شاهکارهای ادبیات عرب می دانند. 

گزیده این اش��عار از جلد س��وم کتاب 
 ش��ریف »الغدی��ر« عالم��ه امینی
انتخاب ش��ده که ب��ا ترجمه منظوم 

تقدیم می شود: 
معاویُة الحاَل ال تجهِل    و عن ُسُبِل 

الَحقِّ ال تعِدلِ 
 .... ...

نسیَت محاورَة الشعریِّ   
و نحُن علی َدْوَمِة الَجْنَدلِ 
ألیُن فیطمُع فی جانبی   

و سهمَی قد خاَض فی الَمْقَتِل 
خلعُت الخالفَة من حیدٍر    

کَخلِع النعاِل من الرجِل 
و ألبسُتها فیک بعد الیاس   

َکُلبس الخواتیِم بالنُمِل 
و رّقیُتَک المنبَر الُمْشَمِخرَّ   

بال حدِّ سیٍف و ال ُمنِصِل 
و لو لم تکن أنت من أهِلِه   

و ربِّ المقام و لم َتْکُمِل 
و سّیرُت جیَش نفاِق العراِق   

َکَسْیِر الَجنوِب مع الشمَألِ 
و سّیرُت ِذکَرک فی الخافقیِن   

َکَسیِر الَحمیِر مع المحمِل 
و جهُلَک بی یا ابَن آکلِة ال   

کبوِد َلعَظُم ما أبتلی 
فلو ال موازرتی لم ُتَطْع  
و لوال وجودَی لْم ُتقَبِل 

و لوالَی کنَت َکِمْثِل النساِء   
تعاُف الخروَج من المنزلِ 

نصرناک من َجْهِلنا یا ابن هنٍد   
علی النبإ العظِم الفضِل 

و حیث رفعناک فوَق الرؤوِس   
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َنَزلْنا إلی أسفِل السَفِل 
و کْم قد َسِمْعنا من المصطفی   

َوصایا ُمخّصصًة فی علی 
و فی یوِم ُخمٍّ رقی منبراً   

ُیبّلُغ و الرکُب لم یرحِل
ُه معلنًا    ِه کفُّ و فی کفِّ

ُینادی بأمِر العزیِز العلی 
أ لسُت بکم منکُم فی النفوِس  

بأولی فقالوا بلی فافعِل 
َفَأْنَحلُه إمَرَة المؤمنیَن   
من اللَِّ ُمستخلف الُمنِحِل 

و قال فمن کنُت مولًی لَُه  
فهذا له الیوَم نعَم الولی 

فواِل ُموالیِه یا ذا الجالِل   
و عاِد ُمعادی أخی الُمْرَسِل 

و ال َتْنقُضوا العهَد من ِعترتی  
فقاِطُعُهْم بَی لم ُیوِصِل 

َفبْخَبَخ شیُخَک لَّما رأی   
ُعری َعْقِد حیدر لم ُتْحَلِل 

فقاَل ولیُُّکم فاحفظوُه  
َفَمْدَخُلُه فیکُم َمْدَخلی 

و إّنا و ما کان من فعِلنا  
لفی الناِر فی الدَرِک السفِل 

و ما َدُم عثماَن ُمْنٍج لنا  
من اللَِّ فی الموقِف اُلمخِجِل 

و إنَّ علّیا غداً خصُمنا  
و یعتزُّ باللَِّ و المُرَسِل

ُیحاسُبنا عن أموٍر َجَرْت   
و نحُن عن الحقِّ فی َمْعزلِ 
فما ُعْذُرنا یوَم کشِف الغطا   

لَک الویُل منه غداً ثّم لی 
أال یا ابن هنٍد أ ِبعَت الِجناَن   

بعهٍد عهدَت و لم ُتوِف لی 
و أخسرَت ُأخراک کیما تناَل   

َیسیَر الُحطاِم من الجزلِ 
و لما ملکت حماه االنام   

و نالت عصاك ید االول

 ... .... .... ...
منحت لغیری وزن الجبال 

و لم تعطنی زنه الخردل
فان کنت فیهابلغت المنی 
ففی عنقی علق الجلجل

 ترجمه اشعار به نظم: 

معاویه بر من مشو ناسپاس   
مزن خود بنادانی و التباس

فراموش کردی که با اشعری   
چسان حیله کردم گه داوری

به  نرمی چسان دادمش من فریب
که با خلع حیدر شدی بی رقیب

پس از ناامیدی بر آمد مراد      
زمام خالفت بدستت فتاد

بپوشاندمت جامه سروری     
چو در دست اهریمن انگشتری

ببردم تو را بر فراز سریر     
 بیفتاد از کار، شمشیر و تیر

اگر چه تو را آن مقام بلند      
نبد در خور ای پست ناارجمند
تو را من نمایاندم اندر جهان    

 زمن نامور گشتی و قهرمان
گران است بر من که نشناختی   

مرا، ای جگرخوار زاده دنی
اگر من نبودم هوادار تو      
 وزیر و مشیر و نگهدار تو

نبودت بر این جایگه هیچ راه     
 نبودی تو فرمانروا هیچگاه

اگر من نبودم، تو همچون زنان    
پس پرده در خانه بودی نهان
نمودیم از جهل یاری تو را     

ایا زاده هند شوم دغا
ببردیمت اندر فراز از نشیب     

ز پستی بماندیم خود بی نصیب
بنا حق تو را بر سه سرفراز 

مقدم نمودیم از حرص و آز
شهی کز پیمبر به امر اله      

شد او بر همه سرور و دادخواه
چه بسیار در هر مقام       

که تصریح فرمود او را بنام
بروز غدیر آن شه انبیا        
به منبر بر آمد چو بدر سما
به امر خداوندگار عزیز      
ببانگ رسا آن شه با تمیز

در آن دم که کف بر کفش داشت جفت  
بر جملگی این در نغز سفت

که آیا نیم من سزاوارتر      
زجان شما بر شما سربه سر؟

بگفتند آری تو اولی زما      
بما هستی ای سرور و رهنما

در آن دم نمود آن شه ملك دین     

علی را امیر همه مؤمنین
بفرمود من کنت مواله را      
که جمله شناسند آن شاه را

پس آنگه برآورد دست دعا     
بدرگاه بی چون و گفت: ای خدا

هر آن کس که او را بود دوستدار    
ورا دوست باش و ورا دستیار

هر آن کس بکینش ببندد میان     
ورا باش دشمن بهر دو جهان

سپس گفت: با عترت پاك من    
مبادا که باشید پیمان شکن

ار آنکس که از عترتم شد جدا   
دگر با منش نیست راه بقا

چو استاد تو دید این ماجرا    
دگر نگسلد رشته مرتضی

به تحسین برآمد زاعجاب و گفت    
علی را که: به به تو را نیست جفت

مراد همه خلق را رهبری     
 تو موالی و بر همه سروری

خالصه در آن مجمع باشکوه     
پیمبر بفرمود با آن گروه

که پاس علی را بدارید هان    
علی شد امیر همه مؤمنان

معاویه با این اساس متین      
که برپا نمود آن نبی امین

بباید نماییم خود اعتراف     
که جمله گرفتیم راه گزاف

نمودیم خود را در این جور و کین     
گرفتار در اسفل سافلین

به درگاه حق جملگی شرمسار     
 اسیر عذاب و گرفتار نار

نه جبران شرمندگی ها شود     
نه وز خون عثمان نجاتی بود
علی آن عزیز خدای و دود      
بود خصم ما جمله یوم الورود

زحق دور و در جور خود سوخیتم     
زهی زشت نامی که اندوختیم

حساب من و تو به دست علی است  
بلی روز محشر محاسب علی است

چه عذری است ما را به روز جزا    
در آن دم که افتد زرخ پرده ها

پس ای وای بر تو در آن روز سخت  
سپس بر من مجرم تیره بخت

ایا زاده هند بد باختی       
سرانجام خود را تبه ساختی

تو عهدی که با من نمودی چه شد؟ 
وفایی نکردی تو بر عهد خود

به کامی که بگرفتی از این جهان    
که ناچیز و ناپایدار است آن

مزایای بسیار دادی ز دست      
زیان کردی و گشتی از هیچ مست

من از خلق غافل نگشتم دمی    
 نمودم بسی مکر و نامردمی

که تا شد میسر ترا ملك و جاه    
رسیدی به این مسند و تکیه گاه

و گرنه تو اندر صف کارزار      
 بدی در کمین تا نمایی شکار

فراموش کردی که لیل هریر     
به صفین در آن وحشت بی نظیر

به خوابیدی و چون شترمرغ زار     
تغوط نمودی به خود بی قرار

در آن دم که آن یکه تاز دلیر      
براند از میان آن سپاه شریر

چو شیری دمان خشمگین حمله ور  
تو از ترس با خاطری پرشرر

زمن چاره می خواستی و مفر   
ز چنگال حیدر شه حیه در

ببستی در آن دم تو عهد و قرار    
تفو بر تو و عهدت ای نابکار

بر این سیره من حیله ها ساختم    
به تدبیر این امر پرداختم

نمودم عیان عورتم بی درنگ     
به دادم تن اندر چنین عار و ننگ

شه اولیا از حیا رخ بتافت      
دل بی قرار تو آرام یافت

پس از آن همه ترس و لرز شدید   
تو را طالع عز و مکنت دمید

چو بر اوج عزت شدی مستقر     
تو را عهد و پیمان برفت از نظر

به اغیار دادی عطای زیاد 
ولی یار خود را ببردی ز یاد

 .... .... ...
بگردن مرا هست آن زنگ تو     

منم اشتر پیش آهنگ تو
چو جنبد سرم زنگ آرد صدا     
از ین زنگ سنگت شود برمال1



پی نوشت: 
1. ب��ه نظم آمده توس��ط آق��ای محمدتقی 

واحدی. 
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سفرهای پی درپی به کش��ورهای عراق، مصر، 
و  پاکس��تان  افغانس��تان،  عربس��تان،  ترکی��ه، 
هندوس��تان ذوق وی را لطی��ف و طبعش را بلند 
کرده ب��ود. در نهایت به آنجا بازگش��ت که از آن 

برخاسته بود. 
علی اکبر خوشدل طهرانی در سال 1329 ش در 
تهران چش��م به جهان گشود. وی در طول عمر 
خود ده ها غزل، قصیده، قطعه و مثنوی سرود. 
وی را به عنوان مدیحه س��را و یک ش��اعر آیینی 
می شناختند. غزل هایش به سبک هندی است 
و در م��دح هر یک از اهل بیت بیش از هفتاد 

قطعه و قصیده سروده است. 
از می��ان مرثیه ه��ای وی می توان ب��ه مرثیٌه زیر 
اشاره کرد که تحت عنوان »فلسفه بزرگ نهضت 

حسین« شناخته می شود: 
بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است 

که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است 
حسین مظهر آزادگی و آزادی است 

خوشا کسی که چنینش مرام و آیین است 
نه ظلم کن به کسی نی به زیر ظلم برو 

که این مرام حسین است و منطق دین است 
همین نه گریه بر آن شاه تشنه لب کافی است 

اگر چه گریه بر آالم قلب تسکین است 
ببین که مقصد عالی وی چه بود ای دوست 

که درك آن سبب عّز و جاه و تمکین است 
ز خاك مردم آزاده بوی خون آید 

خوشدلی از تهران 
معرفی خوشدل طهرانی 

به کوشش سمانه بغیری

نشان شیعه و آثار پیروی این است
ع��الوه بر مرثیه ه��ا و قصیده هایی که خوش��دل 
طهرانی در مدح اهل بیت س��رود، اشعار وی 
در برگیرنده مفاهیم توحیدی، عرفانی و اخالقی 
بود. از میان قطعه های وی می توان به قطعه زیر 

اشاره کرد که جزو معروف ترین آنهاست: 
چنان از قطع پیوند عزیزان دیده می گرید

که تاک پاکدل از شاخه  ببریده می گرید
 بخار سینه  جوشان دریا می شود باران

بلی می سوزد اول دل، پس آن گه دیده می گرید
 دلم با یاد وصلش شاد و از هجرش بود غمگین

گهی دیوانه می خندد، گهی شوریده می گرید
از جمله زیباترین اش��عار وی »وصال عاشق« نام 
دارد ک��ه مضامین عرفانی و عاش��قانه را در قالب 

شعر، داستان وار نقل کرده است: 
»اسمعی« گفت به دیوار حرم

دیدم این بیت یکی کرده رقم
 چه کند عاشق دلداده زار؟

که بر او مهر نورزد دلدار
 زیر آن بیت نوشتم به جواب

که پی چاره رود از هر باب
 صبح فردا من از آن عاشق کیش

یافتم بیت دگر پاسخ خویش
 چه کند آنکه پس از جهد تمام

دلبرش باز نمی گردد رام؟!
 زیر آن بیت نوشتم چو نخست

که کند صبر!! شود کار درست
باز دیدم که نوشته است جواب
چه کند عاشق اگر شد بیتاب؟

 زین جوابش چو برآشفتم سخت
بنوشتم که بمیرد! بدبخت
 صبح فردا چو رسیدم آنجا

چه بگویم که چه دیدم آنجا
 دیدم افتاده جوانی مدهوش

پاسخم داده و گردیده خموش
 که ره عشق به پایان بردم

گفته بودی که بمیرم، مردم
 عاشقی را که وصال ست محال

مگرش مرگ رساند به وصال
»خوشدل« آن روز تو خوشدل باشی

که بر این مرحله نائل باشی
از آثار خوشدل می توان به گلشن خوشدل، عمده 

االسرار و دیوان اشعار وی اشاره کرد.
خوشدل طهرانی در دوم مهر سال 1365 دیده از 
جهان بست و در آستانه شیخ صدوق در شهر ری 

 .به خاک سپرده شد
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افرادی که کتابخانه  مفصلی در خانه دارند، معمواًل 
در مقابل بستگان و دوستانی که با آن حجم کتاب 
مواجه می شوند، باید پاسخ گوی این پرسش باشند: 
»همه این کتاب ها را خوانده ای؟«. آخرین جوابی که 
بنده به آن رسیده ام و چندی قبل برای پدر محترم 
گفتم، این است: »همه را نه! برخی از این کتاب ها 
کتاب مرجع به حس��اب می آیند؛ مثل لغت نامه ها، 
دائره المعارف ه��ا، تاریخ عل��وم و مجموعه آثارها. 
به این منابع در صورت نیاز مراجعه و قسمت های 
الزم مطالعه می ش��ود. برخی دیگر از این کتاب ها 
بر اس��اس نی��ازی در مواقع خاص تهیه ش��ده اند و 
نیاز نبوده همه آن مطالعه شود. برخی را خریداری 
ک��رده ام و پ��س از اندک��ی مطالعه متوجه ش��ده ام 

اطالعات مفیدی ندارد و... «. 
در کن��ار ای��ن تقس��یم بن��دی، اضاف��ه بفرمایی��د 
کتاب های��ی را که برای تحقیقات درس��ی، مطالعه 
تفریح��ی و عالقه به نویس��نده خ��اص خریداری 
شده است و مواردی از قبیل رمان و شعر را و کتب 
اهدایی مؤسسات را و کتاب هایی که هدیه گرفته اید 
و کتاب هایی که بر اس��اس نیازی که برای آینده به 
آنها احساس می کرده اید از نمایشگاه و حراجی های 
کتاب خریده اید و حاال مورد نیاز نیست. این کتاب ها 
بعد از مطالعه زینت بخش قفس��ه کتاب ها خواهند 
بود و در اسباب کشی ها به کارتن منتقل و دوباره به 

قفسه باز می گردند. 

 عصر تورم
با این مقدمه غیر از فخرفروش��ی که البته به نظرم 
تفاخری زیبنده اس��ت، می خواهم به این پرسش 
برس��م که چرا این همه کتاب � که در حالت عادی، 
نیم��ی از آنها به کار مجموعه دارها می آید � باید در 
منازل حبس ش��وند؟ آیا راهی وجود دارد که ضمن 
کاس��تن هزینه های فرهنگی به وی��ژه در موضوع 
کت��اب، مقدمات بهره مندی بیش��تر افراد جامعه از 
کتاب ها فراهم ش��ود؟ پاسخی که قرن هاست بشر 
به آن دسته یافته »کتابخانه عمومی« است. محلی 
که افراد بتوانند با آرامش خاطر و با کمترین هزینه 

برای خاطر کتاب ها
دغدغه ای در باب اهمیت کتابخانه های عمومی

علی قان بیلی

مشغول مطالعه شوند. 
در ش��هرها و روستاهای ایران اسالمی چه مقدار از 
لحاظ کمی و کیفی کتابخانه مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت؟ امروزه برای نش��ان دادن سطح عملکرد و 
توان اجرایی هر مجموعه ای آماری منتشر می شود؛ 
به طور مثال مرکز اورژانس سرعت خدمت رسانی 
و معیار ارزیابی عملکرد خود را با حضور تیم امدادی 
در زمان مشخصی بر بالین بیمار مشخص می کند، 
پلیس 110 و دیگر نهادها هم به همین صورت. به 
نظر شما کسی که در تهران بخواهد کتاب بخواند و 
توان پرداخت 30000 تومان برای خریداری کتاب 
مورد عالقه خود را ندارد، چه میزان زمان نیاز دارد 
که به آن دسترس��ی پیدا کند؟ با فرض اینکه توان 
مالی پرداخت این مبلغ را هم داشته باشد، اگر بعد 
از مطالع��ه فصلی از کتاب به این نتیجه رس��ید که 
باق��ی اطالعات کتاب مورد نیازش نیس��ت چه؟ یا 
در خوش بینانه ترین حالت اگ��ر کتاب را هم تا آخر 

مطالعه کرد، برای نگهداری آن چه کند؟ 

 چهار دیواری
از موضوع اقتصاد فرهنگی و توان مالی خانواده ها 
و قیمت های نجومی جدی��د کتاب ها که بگذریم، 
محیط مطالعاتی مسئله دیگری است که بسیاری 
از عالقه مندان به مطالعه با آن دست به گریبان اند. 
منازل غالبًا در اختی��ار صدای بلند تلوزیون و رفت 
و آم��د مهمان ها و بازی ک��ودکان و کارهای منزل 
اس��ت. اگر خدایی نکرده مریضی در خانه داش��ته 
باشید یا مراس��می اتفاق بیفتد و حوادث مترقبه و 
غیرمترقبه دیگ��ر... . محیط خانه برای گروهای 
سنی مختلف جای مناسبی برای مطالعه با تمرکز 
نیست که در زمانی مشخص حجم مناسبی از کتاب 
مطالعه شود. ضرورت و اهمیت »کتابخانه عمومی« 
در محیط آرام آن اس��ت ک��ه بهره وری از مطالعه را 

افزایش دهد. 
نمی دانم خانه ها را تنها برای زندگی س��اخته اند یا 
کتاب آن طور که باید در زندگی ها وارد نش��ده، و یا 
زندگی بدون کتاب چه میزان الیق این نام اس��ت؛ 

ولی می دانم کتاب و مطالعه قطعًا باعث ارتقاء سطح 
زندگی می شود. باید جایی برای کتاب ها در خانه ها 
فراهم کنیم یا دست کم در کنار خانه ها کتابخانه ای 
داشته باشیم برای اوقات فراغت و مطالعات جدی. 

 گام فرهنگی
در حاشیه وضعیت فرهنگی جامعه و کتابخانه های 
موجود کشور می توان به نکات بسیاری اشاره کرد که 
بررسی آنها از گنجایش این یاداشت بیرون است. 
جامعه ای به آرمان های فرهنگی و چارچوب های 
مستحکم اخالقی و اعتقادی دست پیدا می کند که 
ش��ئون مختلف آن با علم، دانش و آگاهی آمیخته 
باشد و سطوح مختلف جامعه در سنین مختلف با 
کتاب الفت و همراهی داشته باشند؛ به عبارت دیگر 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی در یک جامعه به مثابه 
فراهم آوردن بستر مناسب برای رشد استعدادها و 

کمال و تعالی انسان های آن جامعه است. 
اگ��ر م��ا به فکر غنابخش��ی ب��ه اوق��ات فراغت در 
زمینه های مناسب نباشیم، مشخص نیست جوانان 
و در پیچ و تاب های جامعه از چه سرچش��مه هایی 
عطش دانایی خود را سیراب کنند و اوقات تفریحی 
را چگون��ه بگذرانن��د. امروزه ش��اهد رواج بیش��تر 
رغیب های سرس��خت کتاب همچ��ون بازی های 
رایان��ه ای هس��تیم. ک��ه گاهی موجب ه��در رفتن 
عمر نوجوانان و جوانان است و در مورادی موجب 
بدآموزی و تخریب جسم و روح آنان نیز می شود. 

 چشم ها را باید شست
نگاه وی��ژه به کتابخانه ه��ای عمومی ب��ه ویژه در 
فضای مقدس مسجد، مدارس و نهادهای عمومی 
گام بلندی در تحقق اهداف فرهنگی است. متولیان 
ام��ر با فراهم آوردن مقدمات الزم و امکانات مورد 
نی��از نه تنها به عالقه مندان ام��ر کتابخوانی و اهل 
فرهن��گ کم��ك می کنند، بلکه موج��ب ترغیب و 
تش��ویق بیش از پیش عموم مردم به ویژه جوانان 
به فرهنگ کتابخوانی می ش��وند. برای بس��یاری 
از نهاده��ا هزینه ه��ای اداره یک کتابخانه بس��یار 
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نمی دانم خانه ها را تنها برای زندگی ساخته اند یا 
کتاب آن طور که باید در زندگی ها وارد نشده، و یا 
زندگی بدون کتاب چه میزان الیق این نام است؛ 
ول�ی می دانم کتاب و مطالعه قطع�ًا باعث ارتقاء 

سطح زندگی می شود. 

معرفی کتاب »عقل و وحی«
مهدی اخالقی ناچیز اس��ت و در بسیاری از اماکن عمومی از قبیل 

مس��اجد، مدرس��ه ها و فرهنگ س��راها اختصاص 
محلی برای کتابخانه و سالن مطالعه مقدور است. 

ب��ه نظر می رس��د معض��ل در رش��د و ش��کوفایی 
کتابخانه ه��ای عموم��ی بی��ش از اینکه مس��ائل 
اقتصادی باش��د، نوع نگاه و زاویه دید مسئوالن و 
متولیان است؛ مسائل مالی برای اداره یک کتابخانه 
در بس��یاری از موارد با صرفه جویی در بخش های 
دیگ��ر قاب��ل ح��ل اس��ت. همچنی��ن در اقدامات 
فرهنگی همیشه افراد خیری بوده اند که حاضر به 

هزینه هستند. 

 کتابخانه؛ نماد فرهنگی محله
در بس��یاری از محله های شهر مس��جد تنها نهاد 
اجتماعی و عمومی موجود اس��ت. اگر مس��جدی 
دارای کتابخانه اس��ت باید برنامه ای تدوین شود و 
با همکاری همه نیروهای فرهنگی مقدمات رونق 
هرچه بیش��تر و به روزرس��انی کتاب ه��ای موجود 
فراهم آید. اگر مس��جد و مدرسه ای کتابخانه ندارد 
باید مسئوالن و دست اندکاران در ایجاد آن اقدامات 
الزم را ص��ورت دهن��د و ب��ا مراجعه ب��ه نهادهای 
متولی مانند وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و نهاد 
کتابخانه های عمومی کش��ور اقدام به جذب منابع 

کتابخانه ای و امکانات الزم برای آن کنند. 

 سخن آخر
 گاهی اوقات به این مسئله فکر می کنم که خداوند 
آخرین معج��زه اش را برای مردم کت��اب قرار داده 
است؛ گو اینکه پیام آخرین پیام آور رحمت هدایت 
بشر به س��وی علم و آگاهی و دانایی است. هرچه 
بش��ر بخواند و بداند و بنویسد گامی به سوی کمال 
و تعال��ی مورد هدف خلقت برداش��ته و به تعبیری 
انس��ان تر اس��ت. به امی��د روزی که در ش��هرها و 
روس��تاهای کش��ور عزیزمان دس��ت کم امکانات 

 .مطالعه و پژوهش فراهم باشد

»چه��رة جدید تعارض عق��ل و وحی در جهان 
معاصر، تعارض علم و دین نام گرفته اس��ت. 
برخ��ی از داده ه��ای علوم تجرب��ی در تضاد با 
معارف وحیانی قلمداد شده، نزاع های بسیاری 
را در ش��رق و غ��رب برانگیخته اس��ت؛ اما در 
اینجا نیز این مس��ئله بیشتر دامنگیر متدینان 
مغرب زمین بوده اس��ت که در قرون وس��طا، 
بس��یاری از معارف غیروحیانی را به غلط جزو 
دین پنداشتند و ناس��ازگاری آنها را با داده های 
علوم جدید برنتافتند. پس از رنسانس، در برابر 
خردستیزی های کلیس��ا، نهضت عقل گرایی 
پاگرفت و با ظهور مکاتبی چون "دلیل گرایی" 
به اوج خود رسید. اینان در ستایش عقل تا آنجا 
پیش رفتند که بر مس��ند خدایی اش نش��انده، 
فری��اد برآوردند: ای طبیع��ت! ای فرمانروای 
هم��ة هس��تی! و ش��ما ای فضیل��ت و عقل و 
حقیقت که گرامی ترین پروردگار دامان اویید، 

تا ابد خدایان ما باشید«.
جمالت ب��اال برگرفته از کتاب ارزش��مند عقل 
و وحی نوش��تة حسن یوسفیان و احمدحسین 
ش��ریفی اس��ت. این کتاب توس��ط انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به چاپ 
رسیده است. در دوره ای که بسیاری از شبهات 
بر گرفته از تعارض های عقل و دین و یا علم و 
دین در میان دانش آموزان و جوانان این کشور 
مطرح می ش��ود، آگاهی از ارتباط دقیق و سیر 
تاریخی این گونه مباحث، جایگاه وحی، عقل 
و علم، میزان ارزش��مندی گزاره های هر یک 
از این عرصه ها و روش��ن کردن حدود و قلمرو 
ه��ر یک می توان ذهن انس��ان را در برخورد با 
ش��بهات مطرح ش��ده در این عرص��ه باز کند. 
کتاب عقل و وحی کتابی اس��ت ک��ه برای این 
منظور ب��ه مربیان محت��رم در ح��وزة تعلیم و 

تربیت سفارش می شود.
در فصل اول این کتاب مطالبی درباره راه های 

کس��ب معرفت مانند راه ح��س، عقل و وحی 
مطرح شده است و ارزش هر یک و خطاپذیری 
ی��ا خطاناپذیری هر ک��دام مورد بررس��ی قرار 
گرفت��ه اس��ت. در فصل دوم ب��ه جایگاه عقل 
در مکاتب مختل��ف و دالیل هر کدام پرداخته 
است. در فصل بعد خواننده با مطالبی همچون 
خردگرایی دین س��تیزانه، مواجه خواهد شد و 
مکاتب و ش��خصیت هایی که پایه گذار و مروج 
این گونه تفکرات بوده اند را مورد بررسی و نقد 
ق��رار می ده��د. در فصل چهارم نویس��نده به 
خردگرایی افراطی در میان مس��لمانان اش��اره 
می کند و تاریخچه ای��ن تفکر را نقل کرده، به 
دالی��ل شکس��ت و اضمحالل آنه��ا پرداخته 
است. فصل پنجم شامل مطالبی تحت عنوان 
نص گرایی و کس��انی که اساس��ًا ب��ه نکوهش 
معارف عقل��ی پرداخته اند پرداخته اس��ت. در 
این فصل تاریخچة ظاهرگرایان و اهل حدیث 
که بعدها و در ق��رون اخیر به وهابیت انجامید 
پرداخته اس��ت. فصل بعد خوانن��ده با دیدگاه 
اخباریان در دنیای تشیع آشنا خواهد شد. این 
فصل به دالیل این مکتب برای گوشه نش��ین 
کردن عقل و نقد آنها پرداخته است. در فصل 
هفتم این کتاب مباحث حول معرفت عارفانه یا 
صوفیانه می چرخد و اینکه آیا معرفت عارفانه 
انس��ان را از شریعت بی نیاز می کند یا خیر؟  در 
فصل آخر این کتاب نیز عقل در اندیشه اصیل 
اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل 
مباحثی همچون عقل در آیات و روایات، اعتبار 
عقل در نزد قرآن، لغزش گاه های عقل، نقش 
عقل و وحی در هدایت و نقش عقل در معرفت 

 .دینی است
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مفهوم نقد 
دینی در 
سینما)2(

مهدی بهرامی
دانشجوی دکتری حکمت و هنر دینی

آیا فیلم مصداق فعل حرام 
برای مخاطب است؟

در شماره پیشین بیان شد که دو جنبه کلی فرم و محتوا برای نقد سینما وجود 
دارد که هر کدام از این دو جنبه به روش های مختلفی تقسیم می شوند. نیز 
بیان شد از آنجا که نگاه دینی، نوعی نگاه محتواگرایانه است و اصالتا دین 
در مقام فرم و صورت اثر هنری سخنی به میان نیاورده است و در حقیقت 
در چگونگی صورت اثر هنری در منابع دینی مطلبی یافت نمی شود؛ لذا 
نقد فرمی بدون در نظر گرفتن محتوا نمی تواند رهنمون مناسبی برای نقد 

فیلم و سینما از منظر دین باشد. 
بر این اس��اس می تواند گفت نقد دینی در سینما منحصر به نقد مفهومی 
می شود؛ مگر اینکه بخواهیم با سینما به عنوان یکی از افعال انسان برخورد 
کنیم؛ از آن جهت که فیلم ساز آن را می سازد و بیننده آن را می بیند. در این 
صورت اگر چه نگاه فرمی به معنای فنی و آنچه در ادبیات سینما وجود دارد 
از منظر دین وجود نخواهد داشت، اما مواجه با سینما بر اساس این وجهه 

می تواند نوعی نگاه به فرم و صورت اثر هنری باشد. 
داش��تن اطالعات دینی برگفته از قرآن و س��نت برای نق��د دینی یک اثر 
س��ینمایی و به طور کلی نقد یک اثر هنری بس��یار ضروری و الزم است؛ 
چراکه اگر تسلط بر ادبیات دینی وجود نداشته باشد به طور قطع برداشت ها 
و تحلیل هایی که به دین نس��بت داده می ش��ود از نقص و اش��تباه مصون 

نخواهد بود. 
 یکی از وجهه های بارز دین شریعت است که قابل انفکاک از دین نیست. 
خصوصیت اصلی شریعت همان طور که خدواند در آیه دوازده سوره شوری 
فرموده است این است که باید از طرف خود او تعیین شود: »ام لهم شرکاء 
شرعوا لهم من الدین مالم یأذن به الّل�ه: آیا آنان خدایانی دارند که بر ایشان 

دینی را تشریح کرده اند که مورد اذن خداوند نیست؟«.
بر اس��اس آنچه در شریعت اس��الم وجود دارد هر فعلی از مکلفان خارج از 
پنج حکم واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام نیست. بنابراین از آنجا 
که دیدن یک فیلم به اعتبار اینکه فعلی از افعال مکلف است، باید بررسی 
شود که مصداق کدامیک از این احکام خواهد بود. البته این قضاوت شامل 
کسانی خواهد بود که فیلم را باالصاله مصداق لهو و لعب و به عبارتی بدون 

در نظر گرفتن محتوا آن را مصداق فعل حرام ندانند. 
نکته ای که در مورد فیلم قابل توجه است این است که تماشا کردن یا دیدن 
فیلم، مصداق یک فعل نیست؛ بلکه مخاطب در طول دیدن یک فیلم در 
حال انجام فعل های متعددی و متوالی است. به عبارت دیگر از آنجا که هر 
فیلم از عکس ها و تصاویر بسیار متعدد ساخته شده است دیدن هر کدام از 
این تصاویر مصداق یک فعل خواهد بود و باید به آن توجه شود. بنابراین 
هر کدام از تصاویر باید به صورت مجزا بررسی شود که مصداق کدام یک 

از این احکام پنج گانه است. 
از می��ان احکام پنج گانه فقط افعال حرام اند که در دایره دین جای ندارند و 
به عبارتی ساده تر غیر دینی اند. بنابراین مبنای ما برای مصداق گزینی در 
تصاویر یک فیلم باید به این منحصر ش��ود که آیا تصویر غیردینی در آن 
وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که جواب مثبت بود یعنی تصویری در فیلم 
مش��اهده شد که کاماًل بر اس��اس مبانی اسالم و شریعت اسالم حرام بود و 
مکلف با انجام آن دچار فعل حرامی خواهد شد، دیگر جای سخن در مورد 

دینی بودن یا نبودن آن نمی ماند. 
به عبارت دیگر اگر قرار باش��د بررس��ی از این س��طح فراتر رود باید به این 
سؤال پاسخ داده شود که چطور می شود فعلی در اسالم حرام تبیین شود، 
اما محتوی آن بر طبق موازین و معارف اسالمی باشد. این حاصل نوعی 
تضاد خواهد بود؛ چراکه فرم و محتوا در تضاد با یکدیگر خواهند بود. اگرچه 
ممکن است محتوای یک فیلم که دیدن حتی یک تصویر آن مصداق کار 
حرام برای مخاطب است شامل برخی از مضامین و محتواهای دینی شود، 
اما قطعًا سمت و سوی آن دینی نخواهد بود. ممکن است محتوای فیلم 
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تهران صندوق پستی  1316713499 
پست جواب قبول

هزینه پستی بر اساس قرارداد شماره  13189/197  پرداخت شده است
لطفا پس از تکمیل فرم آن را به داخل صندوق پست بیندازید

نام و نام خانوادگی : ....................................................... تحصیالت غیر حوزوی:   ........................... تحصیالت حوزوی : ...........................
آدرس منزل : ............................................................................................................................ تلفن تماس ) همراه( : ...........................

پست الکترونیکی : .........................................................
مشخصات محل خدمت ) مسجد( 

نام مسجد تحت مدیریت : .........................................................
آدرس پستی : ........................................................................................................................................................................................

تلفن تماس :  .........................................................
در صورتی که مسجد دارای وب سایت و یا پایگاه اطالع رسانی مجازی است آدرس پایگاه را قید نمایید:...................................................

فرم نظر سنجی 
ماهنامه مسجد شماره  166 

روحانی گرامی؛
اهتمام ش�ما در تکمیل این فرم و ارسال نظرات خود قطعًا 
نشان راه ما در طریق ارتقای همه جانبه نشریه آموزشی � 

فرهنگی مسجد خواهد بود.
برای ارسال فرم تنها آن را جدا کرده و بدون پاکت پستی و 

الصاق تمبر در صندوق پست بیاندازید.

"

مبن�ای ما ب�رای مصداق گزین�ی در تصاویر یک 
فیل�م باید ب�ه این منحصر ش�ود که آی�ا تصویر 
غیردینی در آن وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که 
جواب مثبت بود یعنی تصویری در فیلم مشاهده 
شد که کاماًل بر اس�اس مبانی اسالم و شریعت 
اس�الم حرام بود و مکلف با انجام آن دچار فعل 
حرامی خواهد ش�د، دیگر جای س�خن در مورد 

دینی بودن یا نبودن آن نمی ماند. 

اشاره به مباحث تکریم انسان و یا به عبارت کالن تر به مباحث اخالقی در بین 
مردم باش��د که مصداق دینی هم دارد؛ اما به نظر می رسد دینی قلمداد کردن 

این چنین فیلمی بسیار سخت است. 
به عبارت ساده تر وقتی که یک مسلمان از دیدن فیلمی از طرف خداوند منع 
شده است چگونه خواهد توانست با انجام کار حرامی به این فکر کند که آیا این 
فیلم دینی اس��ت یا خیر؟ و یا به تحلیل محتوا و مفهوم در این فیلم بپردازد؟ 

مسئله اینجاست که این فعل اساسًا از نگاه اسالم مورد قبول نیست. 
برای نمونه فیلمی را تصور کنید که در آن تصویری از مصادیق فحش��ا وجود 
دارد که به طور قطع یکی از موارد غیردینی است، اما محتوای این فیلم ناظر بر 
راستگویی است و این فیلم به تقبیح دروغ گویی پرداخته است. اگرچه محتوایی 
که در این فیلم به نمایش در می آید مورد تأیید دین است و به نوعی می توان 
آن را دینی قلمداد کرد، اما نکته اصلی در تحلیل این فیلم این خواهد بود که با 
آن تصویری که مصداق فعل حرام برای مکلف است چه باید کرد؟ آیا می توان 
آن را دینی قلمداد کرد و از آن تصویر چش��م پوش��ی کرد؟ آیا می توان آن فعل 
ح��رام را در دل فیلم هضم کرد و توجه��ی به آن نکرد؟ این تناقض را چگونه 

باید حل کرد؟
به نظر می رس��د بهترین راه همان روش��ی اس��ت که دین برای مکلفان خود 
مش��خص ک��رده اس��ت و آن دوری از ح��رام اس��ت. ب��ه هیچ وج��ه این گونه 
تناقض هایی را در فیلم نمی تواند حل کرد و برای بررسی و تحلیل یک فیلم از 
منظر دین قدم اول بررسی این مسئله است که آیا فیلم مصداق فعل حرامی 
برای مکلفان هست یا خیر؟ که در صورت پاسخ منفی به این سؤال می توان 
به مراحل بعد تحلیل رهنمون ش��د. عدم حضور عناصر غیردینی در شکل و 

صورت اثر هنری نمی تواند آن را  مصداقی از فیلم دینی معرفی کند. 
در یاداشت بعدی نگاه سلبی دین و استفاده آن در محتوای فیلم دینی را مطرح 

 .خواهیم کرد
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1. سطح علمی مطالب را چگونه ارزیابی می کنید؟
تخصصی    معمولی       ضعیف  منبر: 
تخصصی    معمولی       ضعیف  رواق: 
تخصصی    معمولی       ضعیف  محراب : 
تخصصی    معمولی       ضعیف  شبستان : 

2. سطح کاربردی مطالب را تا چه حد مفید می دانید؟
خیلی مفید   مفید   در برخی موارد        ضعیف     منبر : 

خیلی مفید   مفید   در برخی موارد        ضعیف    رواق: 
خیلی مفید   مفید   در برخی موارد        ضعیف   محراب : 
خیلی مفید   مفید   در برخی موارد        ضعیف   شبستان : 

3. حجم مطالب در هر سرویس چگونه است؟
خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم     منبر : 
خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم     رواق: 
خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم    محراب : 
خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم    شبستان : 

4. تنوع موضوعات و عناوین در هر سرویس را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

عالی   خوب   مناسب       کم     منبر : 
عالی   خوب   مناسب       کم      رواق: 
عالی   خوب   مناسب       کم     محراب : 
عالی   خوب   مناسب       کم     شبستان : 

۵. پرداختن به چه موضوعاتی را در شماره بعد پیشنهاد می کنید:
آموزشی  مهارتی  ترویجی  فرهنگی  سیاسی  اجتماعی 

۶. پیگیری کدام مطلب از سرویس های چهارگانه نشریه را در شماره 
بعدی الزم می دانید:

آموزشی  مهارتی  ترویجی  فرهنگی  سیاسی  اجتماعی 

7. س�بک نوش�تاری و ویرایش مطالب در هر بخش از س�رویس ها 
چگونه است؟ 

عالی   خوب   مناسب       ضعیف     منبر : 
عالی   خوب   مناسب       ضعیف      رواق: 
عالی   خوب   مناسب       ضعیف     محراب : 
عالی   خوب   مناسب       ضعیف    شبستان : 

8. صفحه آرایی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
عالی    خوب       مناسب    ضعیف 

9. طراحی روی جلد تا چه حد در رساندن پیام مجله به مخاطب مؤثر 
بوده اند؟ 

خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم    

10. بهترین مقاله از نظر شما کدام مقاله است؟  صفحه ....
11. بهترین طرح صفحه از نظر شما کدام است؟  صفحه ....

12. بهترین تیتر از نظر شما مربوط به کدام مطلب است؟  صفحه....

"

کمّیت
فدای 
کیفیت
معرفی کتاب »مدیریت 
کیفیت در سازمان های 
فرهنگی«
فاطمه زمانی  )کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق(

آنجا که سخن از فرهنگ است در نگاه نخست امری 
س��اده و س��هل الوصول به نظر می آید. واقعیت امر 
بر خالف آنچه می نماید، بس��یار پیچیده است. فعل 
فرهنگی بیش از آنکه در شکل آمارهای متداول قابل 
ارزیابی و بررسی باشد، با روح جامعه و افراد در ارتباط 
است؛ لذا قواعد و پیچیدگی های خاص خود را دارد. 

از آنج��ا که مس��ئله مدیری��ت فرهنگی م��ورد توجه 
مس��ئوالن و متولیان فرهنگی قرار گرفته و بسیاری 
از س��ازمان ها و نهادها و مؤسسات مشغول اقدامات 
فرهنگی هستند، نیاز به توجه ویژه به کیفیت آثار در 

کنار کمیت آنها بیش از گذشته احساس می شود. 
عن��وان اولی��ن فص��ل کت��اب »مدیری��ت کیفیت در 
سازمان فرهنگی«، »از سیاس��ت گذاری فرهنگی تا 
مدیریت فرهنگی« است که به موضوعاتی همچون 
تعریف فرهنگ، نسبیت میان مدیریت و فرهنگ، 
مباحث نظری و نسبت فرهنگ و اقتصاد و سیاست 

می پردازد. 
فص��ل بعدی کتاب ک��ه مفصل ترین بخ��ش آن نیز 
هس��ت با عنوان »از بازاریابی فرهنگ��ی تا مدیریت 
کیفی��ت فرهنگ��ی« نگاهی کاربردی به این مس��ئله 
دارد و ای��ن موض��وع را مورد تحلیل و بررس��ی قرار 
داده است. این فصل همچنین ضمن شرح مختصر 
»نظریه بازاریابی« به موضوعات مرتبط به آن پرداخته 
است. »نظریه کیفیت« همراه با بیان انواع رویکردها 
و الگوه��ای مختلف از دیگ��ر بخش های این فصل 

است. 

لذا نویس��نده در فصل سوم کتاب با عنوان »به سوی 
الگوی مفهومی مدیریت کیفیت فرهنگی« سعی در 
نق��د مبانی معرفتی الگوهای مدیریت کیفیت و بیان 
تعارضات آن با فرهنگ اس��المی دارد. در این فصل 
در سه سطح مبانی، رویکردها، و کارکردها در رسیدن 
به الگوی مناسب با مبانی فرهنگ اسالمی بحث به 

میان آمده است. 
نویسنده فصل چهارم را به موضوع »مسئله شناسی 
کیفیت در سازمان فرهنگی کش��ور« اختصاص داده 
است. وی با بررسی کردن و نشان دادن ظرفیت های 
مسئله شناسی در تالش است الگویی بومی و متناسب 

با اقتضائات فرهنگی کشور ایران به دست دهد. 
س��یر محتوای��ی، فصل بندی منظ��م، ورود و خروج 
علم��ی به مباحث مطرح ش��ده، بهرگی��ری از منابع 
دس��ت اول داخلی و خارجی، و بی��ان روان و خوانا از 
ویژگی های کتاب حاضر است که توسط سید محمد 
حسین هاش��یمان نوش��ته شده اس��ت. این کتاب در 
تابس��تان 1391 به همت مرکز مطالعات فرهنگی � 
اجتماعی تهیه و توسط بوستان کتاب قم منتشر شده 
است. کتاب »مدیریت کیفیت در سازمان فرهنگی« 
در 236 صفحه و با کیفیتی مناسب در قطع رقعی در 

اختیار عالقه مندان حوزه فرهنگ قرار گرفته است. 
توجه به مس��ئله کیفی��ت در کنار توجه ب��ه آمارهای 
کمی موجب عمق بخش��ی بیشتر به فعالیت ها و آثار 
فرهنگی خواهد شد. مطالعه این کتاب گام مؤثری در 

 .این زمینه است

هنر
 و 

ب
اد

ان
ست

شب
م |

ار
چه

ل 
ص

ف


