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رسانهبیزمان
»در اینجا باید یک سخنی هم در خصوص عزاداری و مجالسی که به نام حسین بن علی)علیه السام( برگزار می شود بگوییم، 

ما و هیچ یک از دینداران نمی گوییم که با این اسم، هر کسی هر کاری می کند خوب است«.1 
گفتار فوق نمونه ای از دغدغه جدی زعماء و مراجع شیعه درباره رفتارها و سنت های خارج از چارچوب قواعد شرعی است که 
در موضوع نحوه عزاداری بر مصائب اهل بیت)علیهم السام( بیان شده است. این گونه بیانات در آثار شیخ اعظم و نیز دیگر 

بزرگان موجود است.
شرایط جامعه رسانه محور، امروزه بسیار متفاوت از ادوار گذشته است و اقتضائات خاصی دارد که باید نگاه تخصصی مرجعیت 
ش��یعه محور آن باش��د تا معیارهای شرعی در همه موضوعات کامًا اجرایی ش��ود. بر این اساس سنت فرازمانی عزاداری 
بر مصیبت اهل بیت)علیهم الس��ام( که در بین رس��انه های تبلیغی دین، قوی ترین ابزار است، باید چارچوبی مستحکم و 
خدشه ناپذیر داشته باشد. سنت حسنه عزاداری در طول تاریخ به خصوص بعد از انقاب اسامی سرمایه ای گران بها برای 
ایجاد شور و شوق دینی بوده و هست. نگاهی کوتاه به حرکت های خودجوش مردمی و راهپیمایی هایی که در ایجاد انقابی 
دینی مؤثر بوده است، گواه بر این مسئله است. پس از انقاب اسامی نیز جریان ساز واقعی حرکت نیروهای مردمی در حفظ 
موجودیت سیاسی نظام و همچنین پشتوانه اصلی دفاع مقدس همین ابزار سنتی � دینی عزای اباعبدالّل�ه الحسین)علیه 

السام( بوده است. 
این امتیازات بیشترین آسیب ها را متوجه این رسانه کرده است. اگر بخواهیم اساس آسیب های هیئتی را واکاوی کنیم، به یك 
مسئله مي رسیم و آن دور شدن از متولیان، زعما و مراجع دینی است. متأسفانه گمان برخی از هیئتی ها این است که چون 
هیئت به نام خامس آل عبا)علیه السام( در حال برپایی است، لذا در انجام آن حتی می توان از چارچوب شریعت عبور کرد. 
این نگاه در بعضی موارد موجب پدید آمدن آسیب هایی همچون ورود موسیقی های لهوی و رفتارهای ناشایست شده است. 
ش��اید تنها راهکار پیشرو برای کم کردن این آس��یب ها رو آوردن به ارتباط و مشورت است. پیش شرط این قدرت ارتباطی 
و رس��انه ای را می توان در رفتار تبلیغی پیامبر اکرم)صلی الّل�ه علیه وآله وسلم( یافت. امیرالمؤمنین)علیه السام( در بیانی 
ْلَمِة َو َیَناِبیِع الِْحْکَمِة َطِبیٌب  ِة الَْبْطَحاِء َو َمَصاِبیِح الظُّ َیاِء َو ُذَؤاَبِة الَْعْلَیاِء َو ُسرَّ ْنِبَیاِء َو ِمْشَکاِة الضِّ فرمودند: »اْخَتاَرُه ِمْن َشَجَرِة اْلَ
ٌع ِبَدَواِئِه  ِه َقْد أَْحَکَم َمَراِهَمُه َو أَْحَمی َمَواِسَمُه َیَضُع َذلَِك َحْیُث الَْحاَجُة إِلَْیِه ِمْن ُقُلوٍب ُعْمٍي َو آَذاٍن ُصمٍّ َو أَلِْسَنٍة ُبْکٍم ُمَتَتبِّ اٌر ِبِطبِّ َدوَّ
َمَواِضَع الَْغْفَلِة َو َمَواِطَن الَْحْیَرة: پیامبر صّلی الّل�ه علیه و آله و سّلم را از درخت تنومند پیامبران، از سرچشمه نور هدایت، از 
جایگاه بلند و بی همانند، از سرزمین بطحاء )سرزمین بطحا، بین دو کوه ابو قیس و احمر را می گفتند که محل زندگی قریش 
بود(، از چراغ های بر افروخته در تاریکی ها، و از سر چشمه های حکمت برگزید. پیامبر صّلی الّل�ه علیه و آله و سّلم طبیبی 
اس��ت که برای درمان بیماران سّیار است. مرهم های ش��فابخش او آماده، و ابزار داغ کردن زخم ها را گداخته، برای شفای 
قلب های کور و گوش های ناش��نوا و زبان های ال، آماده، و با داروی خود در پی یافتن بیماران فراموش ش��ده و سرگردان 

است«.2
عالمان دین، به خصوص علمای باد که وارث حقیقی سنت عملی آن حضرت هستند، با ورود خود به مدیریت عزاداری ها 

و نظارت بر نحوه برگزاری آنها مي توانند مانع اصلی صدمه دیدن و آسیب پذیری هیئت ها باشند. 
در حقیقت برای بازگشت دوباره هیئت ها به روش های دینی و مسجدی، باید به سنت نبوی در راه تبلیغ دین رجوع کرد؛ 
باید همان گونه که آن اشرف انبیا و اکرم رسوان با مردم برخورد مي کردند، ارتباط برقرار کرد تا آسیب های عزاداری، اصل 
دین را نابود نکند. عدم توجه به این آسیب ها زمینه ساز بروز انحرافاتی خواهد شد که حرث و نسل را با هم از بین خواهد برد؛ 

همان طوری که اگر مریضی نسبت به بیماری خود بی اعتنایی کند عاقبت هاک خواهد شد.

پی نوشت:
کشف ااسرار؛ ص141.
نهج الباغه؛ خطبه 108.
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پیروزی غل و زنجیر بر کنگره های کاخ سبز
از مرحوم ش��یخ جعفر شوشتری نقل شده که دو مصیبت حضرت امام حسین )علیه 
السام( را از پا انداخت. یکی تشنگی اطفال و دیگری اسیری اهل بیت. در محّرم دِل 
شیفتگان حسینی در کربا سرگردان است و در صفر همراه با کاروان اسارت آل الّل�ه 
در پیچ و خم ش��ام. چه بسا مصیبت شام از مصیبت کربا اعظم است که امام سّجاد 
فرمودند: »الشام، الشام، الشام«. اگر محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است، صفر 
ماه پیروزی غل و زنجیر بر کنگره های کاخ س��بز اس��ت. اسام شام اسام اموی بود 
و شامیان اسام را به قرائت معاویه بن ابی سفیان پذیرفته بودند و بر خاف کوفیان 
که همجوار اهل بیت )علیهم السام( بودند، در خارجی بودن خاندان عصمت تردید 
نداشتند. چون بذری که دل سنگ را می شکافد، سخنان پیامبران عاشورا؛ حضرت 
امام س��جاد )علیه السام( و زینب کبری )س��ام الّل�ه علیها( دل سنگین شامیان را 

شکافت و کاخ سبز یزید را ویران ساخت.  
این رویداد یک الگوی تبلیغی ناب و بی بدیل است. اگر مبّلغان عالم و خالص و راسخ 
باشند و محتوای تبلیغی غنی و بی نقص، اجرم تاثیر خواهد گذاشت حتی در جایی 

که دینشان دشمنی با اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السام( است.
در این ش��ماره عاوه بر ارائه تبیین مس��أله یابی در س��خنرانی و تعیین زاویه دید به 
مخاطب، نمونه فیش های س��خنرانی و مرثیه تقدیم می شود. سایر مقاات نیز بر 
اساس مناسبت های قمری ماه ارائه شده است و در پایان به مناسبت سالگرد ارتحال 
پدر اخاق تهران، مرحوم آقا مجتبی تهرانی )رحمه الّل�ه( به سیره اخاقی و طلبگی 

ایشان اشاره شده است.
همچنان منتظر انتقادات شماییم.



مسئلهیابیدرسخنرانی
برعرشهمنبر

صمد نظری
استاد مرکز تخصصی تبلیغ

در موضوعاتی که برای سخنرانی، مناسب تشخیص 
داده می ش��وند، مسائل مختلف و متنوعی وجود دارد 
که بح��ث از همه آنه��ا مورد نیاز مخاطبان نیس��ت؛ 
برای مثال اگر تش��خیص دهیم که ازم اس��ت برای 
دانش��جویان رش��ته فیزی��ک در موض��وع »عدال��ت 
اجتماعی« س��خنرانی کنیم و اتفاق��ًا در جای دیگری 
نیز ضروری دیدی��م که برای کارگران یک کارخانه در 
همین موضوع سخن بگوییم، باید توجه داشته باشیم 
که موضوع »عدالت اجتماعی« ش��امل مس��ائل ریز و 
درشت فراوانی است که برخی از آنها برای دانشجویان 
و برخ��ی دیگر برای کارگران و بعضی نیز برای هر دو 

گروه ازم و ضروری است. 
س��خنران بعد از تعیی��ن مخاطب، ه��دف و موضوع 
سخنرانی، باید ببیند مخاطب او در موضوع مورد بحث 
چه مس��ائل و مش��کاتی دارد تا با ارائه راه حل های 
مناسب، مشکل وی را برطرف سازد. شناسایی این 

مسائل و مشکات، در مسئله یابی انجام می شود. 

 تعریف مسئله یابی
»یافتن مسائل و مشکات اساسی مخاطب نسبت به 

موضوع مورد نظر جهت ارائه راه  حل مناسب«.

 هدف
1. یافت��ن مس��ائل اساس��ی مخاط��ب در موض��وع 
سخنرانی برای تأثیر گذاری بیشتر بر حیطه شناختی، 

عاطفی و رفتاری او؛
2. هدفمند و جهت دار ش��دن مطالعه درباره موضوع 

مورد نظر؛
3. اشراف بر بحث؛ 

4. »تعیین زاویه دید« به صورت دقیق تر و بهتر. 
ش��ناخت مس��ائل و مش��کات مخاطب نس��بت به 
موضوع سخنرانی باید در سه حوزه شناختی، عاطفی 
� احساس��ی و رفتاری صورت گیرد تا پس از بررس��ی 
آنها بتوانیم به اهداف س��خنرانی برس��یم. برای حل 
مشکات و مسائل اساسی مخاطب ازم است نقاط 

قوت و ضعف او نیز شناسایی شود. 
البته در صورتی که مس��ائل و مش��کات زیاد باشند، 
ازم نیس��ت در یك س��خنرانی به همه آنها پرداخته 

ش��ود، بلکه ممکن است بر اساس اولویت، بعضی از 
آنها در یك سخنرانی و یا همه آنها در چند سخنرانی 

مورد توجه قرار گیرند. 
ازم نیس��ت در هن��گام مس��ئله یابی، راه حل ها نیز 
مشخص ش��ود؛ زیرا فرض بر این اس��ت که فعًا در 
صدد شناسایی مش��کات و مسائل هستیم. طبیعتًا 
س��خنران پس از مطالعه و تفکر، راه  حل های زیادی 
را به  دس��ت خواهد آورد و آنها را براس��اس اولویت در 

سخنرانی خویش ارائه خواهد کرد. 
پس از مس��ئله یابی درباره موضوع بحث، به کش��ف 
رابطه بین این موضوع و موضوعات دیگر و مس��ائل 
مرتبط می پردازی��م تا با مطالع��ه و تحقیق، جامع تر 
سخن بگوییم؛ مثًا اگر از آرامش بحث می کنیم، باید 
رابطه آن با نقطه مقابلش یعنی اضطراب را نیز در نظر 
بگیریم و از آن نیز بحث کنیم. یا اگر از افسردگی بحث 
می کنیم، باید عوامل افسردگی و نیز شادی و نشاط را 

نیز مورد توجه قرار داده، از آنها نیز بحث کنیم. 
رابطه ها گاهی واضح است و گاهی پیچیده؛ مثًا رابطه 
حجاب با محبت یا رابطه مهربانی با امر به معروف و 

نهی از منکر پیچیده است. 

 مراحل مسئله یابی
1. یافتن مش�کل مخاطب درب�اره موضوع مورد 

نظر؛
نکته: در موضوعات منفی، مش��کل خود موضوع و 
در موضوعات مثبت، مش��کل انجام ن��دادن موضوع 

می تواند باشد. 
2. تفکر و نوشتن دالیل بروز مشکل در مخاطب؛
علت ه��ا، زمینه ه��ا ی��ا ریش��ه های بروز مش��کل را 

می نویسیم. 
3. نگرش مخاطب نسبت به موضوع؛ 

یعن��ی در حال حاض��ر مخاطب چگونه ب��ه موضوع 
می نگرد؟ مثبت یا منفی؟ نگرش های منفی را طبق 
اولویت باید تغییر دهیم و از نگرش های مثبت استفاده 

کنیم و آنها را تقویت کنیم. 
4. آثار مثبت و منفی موضوع؛ 

الف( منظور از آثار مثبت، هم آثار مثبت خود موضوع 
و ه��م آثار مثبت طرح موضوع می تواند باش��د؛ طرح 

موضوع آثاری دارد که خ��ود موضوع آن آثار را ندارد؛ 
مثل اینکه اگر موضوعی مطرح شود، حتمًا به دیگران 
انتقال می دهد و این انتقال دادن جزء آثار مثبت طرح 

موضوع است. 
ب( منظ��ور از آثار منفی فقط آثار منفی خود موضوع 

است. 
نکت��ه1: در موضوعات منفی، آثار منف��ی، آثار خود 

موضوع و آثار مثبت، آثار عکس موضوع است. 
نکت��ه2: در موضوعات مثبت، آثار مثب��ت، آثار خود 

موضوع و آثار منفی، آثار عکس موضوع است. 
 5. آسیب شناسی بحث؛

الف( آثار منفی مطرح کردن بحث مورد نظر؛
ب( شبهات درباره بحث مورد نظر؛

ج( موانع و مشکات مطرح کردن بحث مورد نظر؛
د( موانع و مش��کاتی که مخاطب برای انجام عمل 
در موضوعات مثبت و ترك عمل در موضوعات منفی 

دارد.
6. اولویت بندی؛

بع��د از یافتن مس��ائل اساس��ی، ب��ا توجه ب��ه اینکه 
می خواهیم بیش��ترین تأثیر را ب��ر مخاطب بگذاریم، 

مسائل مهم تر را مشخص می کنیم و می نویسیم. 

 تعیین زاویه دید مناسب با مخاطب
هر گروه از مخاطباِن ما از محتواهای خاصی بیش��تر 
تأثیر می  پذیرند؛ پس بهتر است در هنگام سخنرانی 
از زاویه همان محتوا وارد بحث ش��ویم تا تأثیرگذاری 
اف��زون ش��ود. همچنی��ن س��خنرانی را می ت��وان با 
روش ه��ای مختلف��ی اج��را کرد ک��ه هر ی��ک از آن 
روش ه��ای اجرایی در ش��رایط خاص��ی بر مخاطبان 
خاص، اثر بیشتری می گذارند. در مرحله تعیین زاویه 
دید، قبل از س��خنرانی و حت��ی پیش از مطالعه کردن 
برای سخنرانی، محتوا و روش اثر گذارتر بر مخاطب 

را مشخص می کنیم. 
بنابراین تعریف تعیین زاویه چنین خواهد بود: »تعیین 
ن��وع محتوا و روش اجرای��ی اثر گذارتر بر مخاطب در 

سخنرانی«.
محتوای تأثیرگذار ب��ر مخاطب را می توان به صورت 

زیر تقسیم کرد: 

مهارت بر
من
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p
سخنرانی را می توان با روش های مختلفی 
اجرا کرد که هر یک از آن روش های اجرایی 

در شرایط خاصی بر مخاطبان خاص، 
اثر بیشتری می گذارند. در مرحله تعیین 
زاویه دید، قبل از سخنرانی و حتی پیش 
از مطالعه کردن برای سخنرانی، محتوا و 

روش اثر گذارتر بر مخاطب را مشخص 
می کنیم. 

الف( علوم متداول روز؛ 
ب( استدالی خطابی؛ 

ج( تعبدی؛ 
د( ترکیبی از همه موارد و یا برخی از آنها. 

منظ��ور از عل��وم مت��داول، مطالب برگرفت��ه از علوم 
متداول و امروزی است که برخی از مخاطبان، از آنها 
بیشتر تأثیر می پذیرند، مثل محتوای جامعه شناختی، 

روان شناختی و... . 
منظ��ور از محت��وای اس��تدالی خطاب��ی، محتوای 
استدالی مورد پذیرش مخاطب عمومی است که با 
بهره گیری از مقبوات و مش��هورات و مسّلمات و... 
ارائه می شود؛ البته در سخنرانی دینی از برهان نیز در 

کنار استدال های خطابی بهره گرفته می شود. 
منظور از محتوای تعبدی، مطالبی است که مخاطبان 
تعبداً می پذیرند. کسانی که به قرآن و احادیث اهل بیت 
آشنایی بیشتری داشته باشند، به دلیل شناخت جایگاه 
قرآن و معصومان نسبت به این دو تعبد بیشتری دارند 

و چنین مطالبی را بدون چون و چرا می پذیرند. 
پس اگر مثًا برای دانش آموزان دبیرستانی سخنرانی 
می کنی��م، ممک��ن اس��ت از زاوی��ه علوم مت��داول و 
مورد پس��ند آنها وارد بحث ش��ویم و با دید علمی)به 
اصطاح آنان( به مطالب سخنرانی بنگریم و اگر برای 
مس��جدی ها و یا طاب حوزه های علمیه سخنرانی 
می کنیم، ممکن است قرآنی و تفسیری مطالب خود 

را ارائه کنیم. 
البته نگاه علمی یا استدالی به بحث، به معنای عدم 
اس��تفاده از قرآن و روایات و مطالب تعبدی نیس��ت، 
بلکه چنان که گذش��ت، س��خنرانی بدون اشرف مواد 
آن، یعنی قرآن و س��ّنت، نمی تواند س��خنرانی دینی 
باش��د. منظور این اس��ت که با نگاه علمی وارد بحث 
ش��ویم تا مخاطب جذب ش��ود و پس از زمینه سازی 
و ایجاد ش��رایط بهتر برای پذیرش ق��رآن و حدیث، 
مطالب نورانی وحیانی را به قلب و فکر مخاطبان ارائه 

 .کنیم
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کمال طلبی یکی از خصلت هایی است که در 
وجود تمام انسان ها قرار دارد، و انسان ها در 
تاش اند که همه چیز را در حد اعای آن به 
دس��ت آورند. بنابراین در بسیاری از موارد، 

رفت��ار خود را به گونه ای ش��کل می دهند تا 
خ��ود را مص��داق آن قرار دهند. کس��ی که 
دنبال ثروت اس��ت، همیش��ه در پی ذخیره  
اموال زیاد است. هرچند که می داند زندگی 

دنیا مقدمه ای است برای زندگی اخروی، اما 
همچنان به دنبال عمر طوانی برای کسب 

ثروت بیشتر است.

ایجاد انگیزه

انسان  گاهی در راه کمال طلبی  راه را اشتباه 
می رود که عمده دلیل آن هم، عدم داشتن 
الگوی مناسب است. اکنون سؤال اساسی 
این است که الگو و سرمشق مناسب برای 
رس��یدن به کمال در مس��یر زندگی دنیوی 
چیس��ت؟ الگوی تربیت��ی در زندگی برای 
مسلمانان به قطع بزرگان دینی و مذهبی 
هس��تند. بنابراین ش��یعیان همیش��ه ایام 
وادت این الگوهای رفتاری خود را جشن 
می گیرن��د. نکته ظریف��ی که بای��د به آن 
توجه کرد این اس��ت که وادت به دو معنا 
است؛ نخست وادت جسمانی که فرد از 
م��ادر خود به دنیا می آی��د و معنای دوم که 
ب��ه معنای خروج انس��ان از دنیای جهل و 
تاریکی و ورود به عالم نور و دانش اس��ت. 
بنابراین روز وادت ائمه اطهار به نوعی 

روز تولد تک تک شیعیان است.
در عصر حاضر، امام عص��ر نماد زنده و 
الگوی عصر کنونی است. آیا جامعه، آماده 
ظهور ایشان هست؟ اگر خانواده را به عنوان 
جامعه ای کوچک در نظر بگیریم، باید تمام 
ه��م و غم ما، توجه به الگوس��ازی صحیح 
دینی در این جامعه کوچک باشد تا در سایه 
آن، جامعه ب��زرگ اس��امی بتواند پذیرای 

وجود مقدس صاحب الزمان بشود.
ماه صفر با آنکه مثل محرم ماه اندوه و حزن 
آل الّل�ه است امام میاد امام کاظم بهانه ای 
ش��د که در این ایام در محضر آن امام همام 
باشیم و از خرمن معرفتی ایشان خوشه ای 
ناچی��ز، اما بس��یار گران ق��در برچینیم. امام 
موس��ی کاظم  در وصیت خود به هشام، 
می فرماید: »یا هشام َمن صدق لساُنُه زکی 
عملُه و َمن َحسنت نیته زید فی رزقه و َمن 

ُه بإخوانه واَهله ُمد فی عمره«.1 این  َحُسَن برُّ
حدیث ش��امل سه بخش است که یک یک 

به بررسی آن خواهیم پرداخت.
در دیدگاه امام، اگر کسی به دنبال این باشد 
که اعمالش در نزد خداوند بهترین باشد باید 
زب��ان خود را به راس��تگویی ع��ادت دهد تا 
اعمال پاکیزه گ��ردد. از پیامبر اکرم نقل 
ش��ده: »إّن أکثر خطا یا إبن آدم فی لس��انه: 
همانا اکثر خطاهای آدم در زبانش است«.2 
امیرالمؤمنین علی می فرماید: »تورات را 
خواندم و از آن کلمه ای برداشتم، َمن َصَمت 
َنج��ی«، ی��ا در روایت��ی دیگ��ر می فرماید: 
»س��کوت گنج��ی پ��ر ارج، زین��ت عاقل و 
 پ��رده عیوب جاهل اس��ت«. ام��ام رضا
نش��انه های دان��ش اصیل را س��ه چیز بیان 
می کند: »حلم و بردباری، آگاهی و سکوت، 
که سکوت هم دری است از درب های ورود 
به حکمت«.3 مگر زبان چه کارکردی دارد که 
این قدر در لسان اهل بیت توصیه و تأکید 

به حفظ آن شده است؟
نکته ای کآن جست ناگه از زبان

همچو تیری دان که آن جست از کمان
وا  نگردد از ره آن تیر ای پسر

بند باید کرد سیلی را ز سر4
سکوت و خاموشی، داروی آفت های زبان 
انس��ان است؛ زبانی که اگر به جهل باز شود 
ه��م برای گوین��ده مضر اس��ت و هم برای 
ش��نوده. موانا در شعر خود اشاره به همین 
مطلب دارد که زبان همچو کمانی اس��ت که 
س��خن همانند تیر از آن رها می ش��ود و اگر 
این تیر بر کسی بنشیند، هر دو طرف متضرر 
می شوند. پس وظیفه  خطیر انسان ها، توجه 
به نگهداری زبان از س��خن گفتن به جهل 

است.
چو شمع هر که به افشای راز شد مشغول

بسش زمانه چو مقراض در زبان گیرد5

ُتُه زید فی رزقه« »وَمن َحُسَنت نیَّ
به شرطی که نیت پاک در عمل ما مشاهده 
ش��ود، اعمال و عبادات م��ا در کیفیت رزق 
و روزی م��ا تأثیرگ��ذار اس��ت. در فرمایش 
حض��رت هم اش��اره ب��ه این مطلب ش��ده 
اس��ت که »هرک��س نیت��ش را پ��اک و خیر 
کن��د، روزی اش زی��اد می ش��ود«. در قرآن 
کریم وقتی خداوند می خواهد اولین ویژگی 
بهش��تیان را معرفی کند، اش��اره به احسان 
و کار نی��ک می کن��د. ازمه داش��تن چنین 

صفتی، همانا داشتن نیت خیر است. 
»للذین احسنوا الحس��نی و زیاده وایرهق 
وجوههم فتر واذله اولئک اصحاب الجنه 
هم فیها خالدون: نیکوکاران کسانی هستند 
ک��ه در قیام��ت بهتری��ن زندگ��ی را دارند و 
خداون��د به آنها برس��د و به چه��ره آنان گرد 
خواری ننش��یند. آنان بهش��تیانند که در آن 
جاودانند«.6 پس کس��ی که نیت خیر داشته 
باش��د خ��دا رزق و روزی وی را گش��ایش 
می دهد، جایگاه رفیعش همانا بهشت برین 
اس��ت، هیچ گاه ب��ه چهره اش گ��رد خواری 

نمی رسد و هیچ گاه ذلیل نمی شوند.
»وَمن َحُسَن بّره بإخوانه وأهله ُمدَّ فی عمره«
در نگاه امیر سخن علی نیکی به خانواده 
و انس��ان ها یکی از نش��انه های اهل دین و 
ایمان برش��مرده شده اس��ت.7 جالب اینکه 
این نشانه و صفِت اهل دین، افزایش مدت 
عمر انسان را به همراه دارد. فراز آخر حدیث 
امام کاظم اش��اره به همین مطلب دارند 

اقناع اندیشه 

سهضلعخوبزیستن
دربیانامامکاظم

مرتضی ناصحی )طلبه سطح عالی حوزه(

نمونه فیش منبر
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امام کاظم با علم لدنی خود، به س��ه نوع 
کمال جویی انس��ان ها اش��اره و راه کارهایی 
س��اده اما بسیار کارآمد را ارائه کرده اند. حس 
کمال جویی غالب انس��ان ها، بر روی پاکی 
عمل، افزای��ش روزی و طول عمر بیش��تر 
پایه گذاری ش��ده است که امام با تکیه بر 
وجود این حس در ذات انسان، بر نگهداری 
از زبان، داش��تن نیت خی��ر و نیکی کردن به 
دیگران تأکید می کنند. این س��ه مس��ئله در 
دنی��ای امروز به ش��دت مورد نی��از و احتیاج 

مردم است. 

زب��ان؛ امام پیش��نهاد می دهد ک��ه از حقوق 
زبان مثل راستگویی، سکوت و ... استفاده 
کنیم. وقتی انس��ان می تواند و حق هم دارد 
که سکوت کند، چه لزومی هست تا با سخن 

بیهوده، علیه خود مسئله ای را ایجاد کند. 
نیت خیر؛ امروزه مباحث بس��یاری در مورد 
ان��رژی مثبت، نگاه مثبت، فکر مثبت و... 
در جامعه مدرن پدید آمده است که همه  این 
موارد به نیت خیر بازمی گردد؛ چراکه دلی که 
بیمار است یا نیتی که پلید و بد است، هیچ گاه 
نمی تواند انرژی مثبت یا نگاه مثبت را پدید 

آورد.  
صل��ه رح��م؛ آن ق��در در م��ورد دور ش��دن 
خودم��ان از فامی��ل و خویش��اوندان در این 
دنی��ای ماش��ینی گفته ای��م و ش��نیده ایم که 
همیش��ه در خاطراتمان از ش��یرینی و لذت 
جمع شدن فامیل، لذت می بریم. راستی ما 
امروز چگون��ه دنبال حس کمال جویی خود 
می رویم؟ آیا توانسته ایم الگوی خود را سیره 
اهل بیت قرار دهیم؟ آیا توانس��ته ایم جامعه 
کوچک خود )خان��واده( را منتظر واقعی امام 

 کنیم؟ زمان
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11. نظامی؛ خمس��ه؛ ش��رف نام��ه، بخش 3۶، 

گشودن اسکندر دز دربند را به دعای زاهد.

رفتار سازی

که نیکی ب��ه خانواده، باع��ث افزایش عمر 
انسان خواهد ش��د. از رسول خدا روایت 
ش��ده است: »انسانی که صله  رحم می کند، 
خداوند عمر سه ساله او را به سی و سه سال 
افزایش می دهد؛ در مقابل، انسانی که قطع 
رحم می کند، خداوند عمر سی ساله او را به 

سه سال یا کمتر از آن کاهش می دهد«.8
همان طور که از حدیث پیامبر بر می آید 

برای کس��ی که قط��ع رحم کن��د، مجازات 
س��ختی در نظر گرفته شده اس��ت. در این 
باره خداوند در ق��رآن، این گونه می فرماید: 
»الَّذی��َن َیْنُقُضوَن َعْه��َداللِّ ِمْن َبْع��ِد میثاِقِه َو 
َیْقَطُعوَن ما أََمَراللُّ ِبِه أَْن ُیوَصَل َو ُیْفِسُدوَن ِفی 
اَْلْرِض ُأولِئَک لَُهُم اللَّْعَنُة َو لَُهْم ُسوُء الّداِر«.9

ملعون خدا و رانده درگاه است
کو عهد خدا شکست و پیوند گسست

امام صادق مراد از »الذین یصلون ما امر 
الّل�ه به ان یوصل« را خویش��اوندان نزدیك 

دانسته اند.10 
چو می خواهی ای مرد نیکی پسند

که نامی برآری به نیکی بلند
یکی جامه در نیک نامی بپوش

به نیکی دگر جامه ها می فروش11

7  شماره  167، آذرماه 1392|  ماهنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی | مسجد

بر
من

ل|
او
ل
ص
ف



 آستانه تحمل
طبیع��ت زندگ��ی ب��ا دش��واری ها و رن��ج و 
مش��کات هم��راه اس��ت. عناصرآفرینش 
انس��ان نیز ب��ا بن��ای درد و غم و دش��واری 
تشکیل یافته است. این رنج ها و سختی ها 
و درده��ا، پله ه��ای نردبان ترقی و رش��د و 

تکامل هستند. 
صاحب��ان قل��ب و دارندگان عقل و ش��عور، 
زندگی را تنه��ا به خوردن و خوابیدن و لّذت 
و ش��هوت معنا نمی کنند. اینان می دانند که 
مدت حادث��ه، اندك و گره سخت گش��ودنی 
اس��ت و درد و رنج، بدون شك پایان یافتنی 

است؛ اما آنان که در باها و سختی ها، عنان 
صبر و تحمل را رها می کنند، از رس��یدن به 

اهداف عالیه خود باز می مانند. 
یک��ی از راهکارهای��ی که آس��تانه تحمل را 
باا می برد آگاه��ی از اهمیت و تفکر برآثار 

بردباری است.

ایجاد انگیزه

 مجوز بهشت
تحمل ناخوشایندها

»قال عیسی علیه  الس��ام لِلَحواِرّیین: ِبَقدِر ما 
َتنَصبوَن هاُهنا َتس��َتریحوَن هاُهن��ا ، وِبَقدِر ما 
َتس��َتریحوَن هاُهنا َتنَصب��وَن هاُهنا: حضرت 
عیس��ی خطاب به یارانش فرمود، به همان 
میزان که در این دنیا اس��تراحت می کنید در آن 
دنیا به س��ختی می افتید و به همان اندازه که در 
این دنیا به س��ختی می افتی��د در آن دنیا راحت 

هستید«.1
ام��ام باقر درباره امور ناخوش��ایند و صبر در 
ُة َمْحُفوَفٌة ِبالَْمکاِرِه  برابر آن می فرمایند: »الَْجنَّ
ْنیا َدَخَل  بِر، َفَمْن َصَبَر َعَلی الَْمکاِرِه ِفی الدُّ َو الصَّ
واِت  ��هَ ُم َمْحُفوَفٌة ِباللَّذاِت َو الشَّ ��َة؛ َو َجَهنَّ الَْجنَّ
اَر:  َتها َو َشْهَوَتها َدَخَل النَّ َفَمن أَْعطی  َنْفَسه لَذَّ
بهش��ت در ابه ای نامایمات و ش��کیبایی 
پیچیده ش��ده، پس آن کس که در دنیا در برابر 
نامایمات ش��کیبایی کند ]و از وسوس��ه های 
گناه و شهوات صرف نظر نماید[ داخل بهشت 
می شود. و جهنم در ابه ای لّذات و شهوات 
گناه آلود پیچیده شده، پس هر کس نفس  خود 
را در برابر اینگونه لذات و شهوات آزاد بگذارد، 

داخل آتش می شود«.2
امام صادق نی��ز درباره ویژگی های مؤمنان 
می فرماین��د: »الُْمْؤِم��ُن َوُق��وٌر ِعْن��َد الَْهزاِهِز، 
َثُب��وٌت ِعْنَد الَْم��کاِره: مؤمن به هنگام حوادث 
تکان دهن��ده آرام��ش دارد و در براب��ر ام��ور 

ناخوشایند ثابت قدم است«.3
ای��ن ح��وادث تکان دهن��ده گاه مصائ��ب، گاه 
حم��ات دش��من، گاه بیماری ه��ای صع��ب 
العاج، و گاه زلزله ها و طوفان های س��خت و 

طاقت فرساس��ت. مؤمن در مقاب��ل تمام این 
حوادث همچون کوه استوار و ثابت قدم است و 
به کمك ایمانش در مقابل طوفان ها، وقار خود 

را حفظ می کند.
در ادامه حدیث حض��رت می فرمایند: »َصُبوٌر 
ِعْنَد الَْباء«؛ یعنی مؤمن به هنگام با و حوادث 
دردناك که دامنگیر هر انسانی می شود، بی تابی 
و بی قراری نمی کند، ج��زع و فزع نمی نماید؛ 
بلک��ه صبر را پیش��ه خوی��ش می س��ازد، تا از 

امتحان الهی سرافراز بیرون آید.
آنچه از کام امام آمد، همان چیزی اس��ت 
که در روایات اس��امی تحت عن��وان »أْفَضُل 
اْلْعماِل أْحَمُزها«4 دیده می شود. این حدیث 
که از پیامبر گرامی اس��ام نقل ش��ده است 
نش��ان می دهد هر قدر انجام طاعات و اعمال 
خیر از نظر جسمانی یا روحی سنگین تر باشد، 
فضیل��ت و ثواب آن بیش��تر اس��ت. »اْحَمَز« از 
ریشه »َحْمز« در لغت به معنای گزندگی، تندی، 
تیزی، سختی و سوزندگی چیزی است و این 
تعبیر نشان می دهد که اعمال پرزحمت، گزنده 
و س��خت در پیشگاه خدا ارزش بیشتری دارد؛ 
زیرا نیروی بیش��تری از نظر جسم و روح برای 

انجام آن ازم است.
این نیرو همیشه جنبه جس��مانی ندارد،  مانند 
پای پیاده به زیارت خانه خدا رفتن در شرایطی 
که دلی��ل بر عظمت ای��ن برنامه می ش��ود، و 
در بس��یاری از اوقات جنبه روح��ی دارد؛ مثًا 
»اخاص نّیت« به گونه ای که کمترین ش��ائبه 
غیرخدا در آن نباشد کار آسانی نیست یا تواضع 
و خض��وع در آنج��ا که ب��ا روح س��رکش آدمی 

نمی سازد کار بسیار سختی است.

 رهایی از جهنم
کنترل شهوات

ئَها َو َقْد  قرآن کریم می فرماید: »َقْد أَْفَلَح َمن َزکَّ
��ئَها: هر کس نفس خود را پاك و  َخاَب َمن َدسَّ
تزکیه کرده، رس��تگار شده و آن کس که نفس 
خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته، نومید 

و محروم گشته است«.5
ْفَس َو  امام صادق می فرمایند: »اَت��َدِع النَّ
ْفِس َو  َهواها، َفِإنَّ َهواها ِف��ی َرداها، َو َتْرُك النَّ
ا َتْهوی  َدواها:  ْفِس َعمَّ ما َتْهوی  داُئها، َو َکفُّ النَّ
نف��س را با ه��وا و هوس ها رها مک��ن؛ چراکه 
هوای نفس س��بب م��رگ نفس  اس��ت و آزاد 
گ��ذاردن نفس در برابر هواها درد آن اس��ت، و 
باز داش��تن آن از هوا و هوس هایش دوای آن 

است«.6
نه تنها جهنم، زائیده هواپرس��تی است، بلکه 
جهنم های س��وزان دنیا، همچ��ون ناامنی ها، 
بی نظمی ها، جنگ ها، خونریزی ها، جدال ها، 

و کینه توزی ها همه ناشی از آن است.
بس��یاری را می بینیم که چنان اسیر مقام اند که 
برای حف��ظ آن به هر گناه، جنایت و ذلّتی تن 
می دهند و برخی چنان اسیر مال و شهوت اند 
ک��ه برای حف��ظ آن همه کرامت انس��انی خود 
را ب��ر ب��اد می دهند؛ ول��ی پرهی��زگاران که در 
خ��ط معصومان گام برمی دارن��د، حتی از جان 
لَّه«  ا الذِّ خویش می گذرند و فریاد »َهْیه��اَت ِمنَّ

سر می دهند.

اقناع اندیشه 

چگونهزاهدانه
زندگیکنیم

حسن هرمز
طلبه سطح سه مرکز تخصصی تبلیغ

نمونه فیش منبر
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 عاقبت بردباری در برابر شهوات
امام زی��ن العابدی��ن می فرمای��د: »مردی 
خاندان خود را به کش��تی س��وار ک��رد و به دریا 
اندر ش��د و کشتی آنها شکست. از سرنشینان 
کشتی جز همس��ر آن مرد نجات نیافت. او بر 
تخته پاره ای از کش��تی بر نشس��ت و موجش 
به یکی از جزیره ها ب��رد. در آن جزیره مردی 
راهزن بود که همه کارهای ناشایسته را کرده، 
همه غدقن های خدا را شکس��ته بود. چیزی 
ندانس��ت جز اینکه آن زن باای س��رش آمد 
و ایس��تاد، س��ر به سوی او برداش��ت و گفت: 
آدمی زاده هستی یا پری؟ گفت: آدمی زاده ام. 
با او سخنی نگفت و به او درآویخت و میان دو 

رانش نشست، به مانند شوهری با زن  خود. 
چ��ون آهنگ او کرد، آن زن  به خود لرزید. آن 
راهزن  گفت: چرا بر خود می لرزی؟ در پاس��خ 
گفت: از این می ترس��م و با دس��ت خود اشاره 
به آس��مان ک��رد. آن مرد گف��ت: چنین کاری 
ک��رده ای؟ گف��ت: نه به عزت او س��وگند. مرد 
راهزن  گفت: تو چنین از خدا می ترسی با اینکه 
از این هیچ نکردی و من اکنون تو را به زور بر 
آن داش��تم. به  خدا که م��ن خود بدین ترس و 

هراس از تو شایسته ترم. 
برخاس��ت و نزد خاندان خود رفت و همتی جز 
توبه و بازگشت نداشت. در راه راهبی رهگذر با 
او برخورد و به همراه هم می رفتند و آفتاب آنها 
را داغ ک��رد. راهب به آن جوان گفت: دعا کن 
تا خدا با ابری، س��ایه بر م��ا اندازد، آفتاب ما را 
می سوزاند. آن جوان گفت: من برای خود در 
درگاه خدا حسنه ای نمی دانم که دلیری کنم و 
از او چیزی خواهم. راهب گفت: پس من دعا 
کن��م و تو آمین بگو. راهب ش��روع به دعا کرد 
و جوان آمین می گف��ت و چه زود ابری بر آنها 
س��ایه انداخت و زیر سایه آن مقدار بسیاری از 
روز راه رفتند تا راه آنها جدا ش��د و دو راه ش��د. 
آن جوان از یك راه رفت و راهب از یکی دیگر. 
به ن��اگاه آن ابر بر باای س��ر آن جوان رفت. 
راهب گف��ت: تو از من بهت��ری، دعا برای تو 
اجابت ش��ده و برای من اجابت نشده؛ داستان 
خود را به من بگو. جوان خبر آن زن را گزارش 
داد. راهب گفت: آنچه گناه در گذشته کرده ای، 
برایت آمرزیده ش��ده، برای ترسی که به دلت 

افتاده باید بنگری در آینده چونی«.7

 راهکار افزایش تحمل
در لسان ادعیه اظهار عجز در برابر خدا و توجه 
به عظمت بایای آخرت راهکاری مناس��بی 

برای افزایش تحمل است؛
»َربِّ َواْن��َت َتْعَل��ُم َضْعفی  َعْن َقلی��ٍل ِمْن َباِء 
ْنیا َوُعُقوباِتها َوما َیْج��ری  فیها ِمَن الَْمکاِرِه  الدُّ
َعلی  اْهِلها ، َعلی  انَّ ذلِ��َك َباٌء َوَمْکُروٌه َقلیٌل 
ُتُه َفَکْیَف اْحتمالشی   َمْکُثُه َیسیٌر َبقآُئُه َقصیٌر ُمدَّ
لَِب��اِء اْاِخَرِة َوَجلیِل ُوُق��وِع الَْمکاِرِه فیها َوُهَو 
ُتُه َوَیُدوُم: پروردگار بخشنده من،  َباٌءَتُطوُل ُمدَّ
ت��و ناتوانی مرا در براب��ر اندك رنج و عذاب دنیا 
و کیفره��ای ناچیز آن و نامایماتی که بر اهل 
آن می رس��د می دانی. با آنک��ه رنج و عذاب و 
نامایمات دنیا ماندگاریش اندك، دوامش کم 
و زمانش کوتاه است، پس چگونه رنج و عذاب 
آخرت و س��نگینی و بزرگی نامایم��ات آن را 
تحّمل کنم، در حالی ک��ه رنج و عذاب آخرت 
 .» زمانش طوانی و جایگاهی همیشگی؟

پی نوشت:
1. الدّر المنثور؛ ج 2، ص206. 

2. الکافی؛ ج 2، ص89 .
3. بحار النوار؛ ج  75، ص27.

4. همان؛ ج 67، ص191.
5. شمس: 9�10. 

6. الکافی؛ ج 2، ص336.
7. أصول الکافی؛ ترجمه کمره ای؛ ج 4، ص213. 

تحریک احساسات
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زیارتنامه یا شعر یا آیه یا روایت: 
صل��ی الّل�ه علیک ی��ا رس��ول الّل�ه، یا امام 

الرحم��ة، ی��ا س��یدنا و موانا، ان��ا توجهنا و 
استشفعنا و توسلنا بک الی الّل�ه، و قدمناک 

بین یدی حاجاتنا. یا وجیها عندالّل�ه اشفع لنا 
عندالّل�ه. 

می خواهم عرض کنم یا رسول الّل�ه حتی در 
آن لحظات آخر عمرتان هم به فکر فاطمه 

بودید؛ اما نبودید ببینید بعد از شما این قوم 
چگونه حق رسالت را ادا کردند. آنچنان بین 

در و دی��وار زهرا را آزردن��د که فریادش بلند 
شد: یا ابتاه أنظر هکذا ُیفعل ِبحبیبتک. 

م��ن آن گلم که نب��ی درک ارزش��م می کرد                  
به پیش چشم خایق مدام سفارشم می کرد

سفارش��ات نب��ی رهگش��ای مرگ��م ش��د                        
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

ا حول وا قوة إا باالّل�ه العلی العظیم


مقدمه

اوج مرثیه

پایان با آیه یا شعر یا دعا 

دو ماه برای جگرگوشه پیامبر اشک ریختیم 
و نال��ه کردیم؛ اما ام��روز آمده ای��م دِر خانه 
رس��ول الّل�ه تا ای��ن عزاداری ه��ا را به تأیید 
ایشان برس��انیم. اگر آقا این نوکری را تأیید 

کنند، کار ما حل خواهد شد. 
پ��روری دارد مدین��ه                         امش��ب ش��ب غ��م 

حال و هوای دیگری دارد مدینه
بگی��رد                             ب��اا  امش��ب عل��ی دس��ت دع��ا 

اشک یتیمی از رخ زهرا بشوید
 امش��ب فضای آس��مان ها اش��ک بار است                     

شهر پیمبر را غمی در انتظار است

اس��ت                                للعالمی��ن  رحم��ة  عم��ر  پای��ان 
آغاز غم های امیرالمؤمنین است

از همین جا دل هایمان را روانه کنیم مدینه، 
همان مدینه ای که ماتم زده است، غم گرفته 
اس��ت. بیایید امشب با حضرت زهرا هم ناله 
بش��ویم. همان زهرایی که وقتی رسول خدا 
در ای��ن لحظ��ات آخر اش��ک چش��مانش را 
دیدن��د، فرمودند: فاطمه ج��ان نزدیک بیا. 

فرمودند: 
ا تبکی... :گریه نکن باب��ا. فداِک ابوِک: 
بابا ب��ه قربانت. مرحوم مجلس��ی این طور 

نوشته است: حضرت جمله ای به دخترشان 
فرمودند که فاطمه خوشحال شد. فرمودند: 
فاطم��ه جان گریه نکن. این فراق و جدایی 
طولی نخواهد کشید. تو اولین کسی هستی 

که بعد از من به من ملحق می شوی. 
گفتا که مخور غم از جدایی

آزرده ز رفتنم چرایی؟ 
من می روم از جهان و لیکن

تو نیز جز اندکی بیایی

پرورش مرثیه با شعر

منابع: 
1. مقتل چهارده معصوم؛ ج1.

2. قمی، شیخ عباس؛ منتهی اامال؛ ج1.
3. عامه مجلسی؛ جاء العیون.

مرثیهحضرت:
رسولاکرم

سید مجتبی شعشعی
طلبه سطح سه مرکز تخصصی تبلیغ

نمونه فیش منبر
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دشمنت کشت ولی مهر تو خاموش نگشت
آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست

 ا حول وا قوة إّا باالّل�ه العلی العظیم

پایان

منابع: 
1. ترجمه مقتل چهارده معصوم؛ج1، ص396.

2. گلچین احمدی؛ ج1، ص82.
3. شیخ صدوق؛ امالی؛ ص101، ح3.

4. وصال شیرازی.

سید مجتبی شعشعی
طلبه سطح سه مرکز تخصصی تبلیغ 

ش��یخ ص��دوق در امال��ی این گون��ه نقل 
می کند: امام ص��ادق فرمودند: روزهای 
آخر عمر امام مجتبی، برادرشان اباعبدالّل�ه 
آمدن��د دی��دن ب��رادر تا ح��ال برادرش��ان را 
این طور دیدند که رنگ بر چهره ندارند، زهر 

کارگر شده، بدن ضعیف و رنجور گردیده.
از تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد 

و آن طشت را ز خون جگر باغ اله کرد
 خونی که خورده در همه عمر از گلو بریخت

خود را تهی زخون دل چند ساله کرد
نبود عجب که خون جگر گر شدش به جام

عمریش روزگار، همین در پیاله کرد
نتوان نوشت قصه درد و مصیبتش

ور می توان ز غصه هزاران رساله کرد
زینب درید معجر و آه از جگر کشید

کلثوم زد به سینه و از درد ناله کرد
 هر خواهری که بود روان کرد سیل خون

هر دختری که بود پریشان ُکاله کرد
یا رب به اهل بیت ندانم چه سان گذشت

آن روز شد عیان که رسول از جهان گذشت 4
 

 آقا امام حسین شروع کردند گریه کردن. امام 
حس��ن فرمودند: یا اباعبدالّل�ه به لم تبکی؟ 
برای چی داری گریه می کنی؟ امام حس��ین 
فرمودند: بر احوال شما دارم اشک می ریزم. 
آن وقت امام حس��ن فرمودند: آنچه به من 
خواهد رس��ید، زهری است که با نیرنگ به 
من خوراندند و من با آن کشته می شوم؛ اما 
ا یوم کیومک یا ابا عبدالّل�ه. هیچ مصیبتی 
مثل مصیبت تو نیس��ت ب��رادر جان. اینجا 
امام حسن هم دارند برای غربت برادرشان 
روضه می خوانند. برادرم روزی می رسد که 
س��ی هزار مرد! که ادعا می کنند از امت جد 

ما بوده و مسلمان اند بر تو یورش برده، اهل 
و عیالت را اسیر می کنند و خیمه هایت را به 
آتش می کش��ند. آن وقت است که آسمان 
خون و خاکس��تر می بارد، همه کائنات حتی 

ماهیان دریاها هم بر تو گریه خواهند کرد. 

متن مرثیه

زیارتنامه یا شعر یا آیه یا روایت و یا: 
السام علیک یا ابامحمد یا حسن ابن علی ایها 
المجتبی یا بن رس��ول الّل�ه ی��ا حجة الّل�ه علی 
خلقه یا سیدنا و موانا إنا توجهنا و إستشفعنا و 
توسلنا بک الی الّل�ه و قدمناک بین یدی حاجاتنا 

یا وجیها عند الّل�ه إشفع لنا عند الّل�ه... 

عال��م امروز پ��ر از مات��م و رنج و محن اس��ت                     
گرد غم بر سر هر محفل و هر انجمن است

این چه ش��وری است که برپا ش��ده در ارض و 
سما؟

این چه س��وز است که در س��ینه هر مرد و زن 

است؟ 
هرک��ه را می نگ��ری رخ��ت ع��زا ک��رده به بر                         

دیده پرآب و جگر خون و سیه پیرهن است
بان��گ و فری��اد ب��ه گوش آی��د از اف��اک مگر                        

رحلت ختم رسوان و عزای حسن است؟ 
جانم حسن جانم حسن، ای جان جانانم حسن 

مقدمه

مرثیهحضرتامام
حسنمجتبی

نمونه فیش روضه
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الّسام علیک یا اباالحسن یا علی بن موسی 
اّیه��ا الرضا یاابن رس��ول الّل�ه ی��ا حجة الّل�ه 
عل��ی خلقه یا س��یّدنا و موانا إّن��ا توجهنا و 
استش��فعنا و توّسلنا بک الی الّل�ه و قدمناک 

بین یدی حاجاتنا یا وجیها عندالّل�ه إشفع لنا 
عندالّل�ه... 

ای غریب��ی که ز جد و پ��در خویش جدایی            
خفته در خاک خراسان تو غریب الغربایی

اغنی��ا مک��ه رون��د و فق��را س��وی ت��و آیند                  
جان به قربان تو موا که تو حج فقرایی

جانم رضا جانم رضا، ای جان جانانم رضا 

مقدمه )زیارتنامه یا شعر یا آیه یا روایت(

اباصلت می گوید: امام رضا به من فرمودند: 
اباصلت، من امروز می روم به این مهمانی؛ 
اما وقتی برگشتم اگر سرم را نپوشانده بودم، 
با من س��خن بگو؛ ولی اگر سرم را پوشانده 
بودم، با من حرف ن��زن. امام وارد مجلس 
مأمون ش��دند، اباصلت می گوی��د بی قرار و 
نگ��ران منتظر امام بودم تا از جلس��ه بیرون 
بیایند؛ اما همین ک��ه امام از مجلس بیرون 
آمدن��د، دیدم خاکم به س��ر َفَخ��رج ُمغّطِی 

الرأس. امام سر خودشان را پوشانده بودند. 
دنب��ال ام��ام راه افت��ادم. رس��یدیم منزل. 
حض��رت فرمودن��د: در های خان��ه را ببند. 
امام داخل حجره شدند. اباصلت می گوید: 
من وسط حیاط ایس��تاده بودم. یک مرتبه 
دیدم جوانی خوش س��یما وارد حیاط ش��د. 
س��ؤال کردم: من ک��ه در ها را بس��ته بودم، 
ش��ما چگونه وارد ش��دید؟ جواب شنیدم که 
فرمود: کسی که مرا به یک چشم به هم زدن 

از مدین��ه ب��ه اینجا آورده، خ��ودش هم مرا 
از دِر بس��ته وارد کرده. فهمی��دم این جوان 
ابن الرضا، جواداائمه هس��تند. وارد حجره 
شدند. سر بابا را به دامن گرفتند در لحظات 
آخر، چشم امام به جمال فرزندشان روشن 

شد اما
ا َیوم کیومَک یا اَبا عبدالّل�ه

متن مرثیه

منابع: 
1. مقتل چهارده معصوم؛ ج3، ص399.

مرثیهحضرت
امامرضا

سید مجتبی شعشعی
طلبه سطح سه مرکز تخصصی تبلیغ

اوج مرثیه

پایان

ای عاشقان اهل بیت اینجا پسر به بالین پدر 
آمد؛ اما کربا این قضیه برعکس ش��د، پدر 

آمد و سر جوانش به دامن گرفت. 
یا حسین یا حسین یا حسین

ای فروغ بصرم ای چراغ سحرم
از چه خاموش شدی علی اکبر پسرم

آب غسل تو زخون، تیر و نیزه کفنت
 جای سالم نبود به تمام بدنت

نمونه فیش روضه
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یک��ی از اعتق��ادات ش��یعیان که مس��تند ب��ه روایات 
 معصومین اس��ت، این اس��ت که چهارده معصوم
همگی در فضائل و مناقب و کماات یکسان هستند. 
همان گونه که امام صادق در این رابطه می فرمایند: 
»خلق��ت، علم و فضیلت ما یکی اس��ت و همه ما نزد 
خداوند متعال یکی هستیم، اولین ما مّحمد و میانه ما 

مّحمد و آخرین ما محمد است«.1
ه��ر ی��ک از معصومی��ن خصوصی��ات و امتی��ازات 
وی��ژه ای دارند که به حس��ب زمان و مکان و موقعیت 
و مأموریت هایی ک��ه از جانب خداوند متعال بر عهده 
هر یک از آنان نهاده ش��ده، فرق می کند؛ مانند لقب 
امیرالمؤمنین که مخصوص حضرت علی است 
و دادن ای��ن لقب ب��ه دیگر امام��ان معصوم طبق 

روایات ممنوع است. 

ویژگی های خاص امام حسین 
در بین ائمه طاهرین، حضرت امام حسین امتیازات 
و ویژگی های منحصربه ف��رد و فوق العاده ای دارند که 
جال��ت و بزرگی این امتیازات نه تنها خود حضرت را 
در برگرفت، بلکه زیارت و زائران و حتی تربت پاک آن 

حضرت را هم شامل می شود. 
ابن عب��اس از پیامبر اکرم روایت��ی نقل می کند که 
فرمود: »ای پسر عباس هر که او را با معرفت به حّقش 
زیارت کند برای او ثواب هزار حج و هزار عمره اس��ت 

تربتاعلیمالکربال
محسن گلپایگانی

دانشجوی دکتری دین شناسی

و ه��ر که او را زیارت کند، مرا زیارت کرده و هر که مرا 
زیارت کند، گویا خدا را زیارت کرده و برای زیارت کننده 
خدا است که او را به آتش عذاب نکند، هر آینه اجابت 
]دعا[ زیر قّبه اوست و شفا در تربتش می باشد و امامان 

از فرزندان او هستند«.2
نی��ز در روایتی دیگ��ر از پیامبر اکرم آمده اس��ت: 
»خداوند به جهت شهادت حسین چهار ویژگی به 
آن حضرت اعطا کرده: تربت او را شفا قرار داده است، 
دعا تحت قبه آن حضرت را مستجاب قرار داده است، 
ائمه از ذریه او هس��تند و مدت زمان زیارت زائر آن 

حضرت، از ایام عمر زائر محسوب نمی شود«.3
در یکی از زیارات امام حس��ین در روز عاشورا آمده 
فاَء فی ُترَبِتِه،  اس��ت: »الّساُم علی من َجَعل الّل�ُه الشَّ
اُم علی َمِن  ام علی َمِن اِاجاَبُه تحَت ُقّبِتِه، السَّ السَّ
یَِّته: س��ام بر کسی که خداوند شفا را در  ه ِمن ُذرِّ اَاِئمَّ
تربت او، اجابت دعا را تحت قبه او و ائمه را از ذریه 

او قرار داده است«.4 
در روایت��ی دیگ��ر پیامب��ر اک��رم خطاب ب��ه امام 
ُه ِمن  تی فی ُترَبِتك و اَائمَّ حسین فرمود: »ِشفاُء اُمَّ
یَِّتك: ش��فاء امت من در ترب��ت تو و ائمه از ذریه تو  ُذرِّ

هستند«.5
ام��ام باقر در جواب س��ؤال س��ائلی درباره فضایل 
حض��رت اباعبدالّل�ه الحس��ین، فرمودن��د: »إن الّل�ه 
تعالی عوَّض الُحس��ین من قتله أن جعل اإلمامة 

فی  ذّریته و الّشفاء فی ُتربته و إجابة الدعاء عنَد قبره: 
خداوند در عوض شهادت امام حسین، امامت را در 
ذری��ه آن حضرت، اجابت دعا را نزد قبر آن حضرت، 
شفا را در تربتش قرار داده است و مدت زمانی که یک 
زائر صرف رفتن و برگشتن کند، از عمرش محسوب 

نمی شود«.6 
از روایاتی که ذکر ش��د این نکته برداشت می شود 
که خداون��د متعال، در عوض ش��هادت حضرت 
اباعبدالّل�ه الحس��ین، چهار ویژگی خ��اص را به 

ایشان عطا کرده است: 
انتقال مقام امامت به نس��ل امام حسین: از متون 
 دینی و روایات استفاده می شود که امامان معصوم
توس��ط خداوند به امامت و رهبری منصوب شده اند؛ 
یعن��ی خ��ود ائمه و ی��ا م��ردم در انتخاب آن��ان نقش 
نداش��ته اند؛ زی��را خداوند مصالح و مفاس��د م��ردم را 
می داند و کس��انی را برای رهبری گزینش می کند که 
لیاقت داشته باشند: »اللّ�ه أعلم حیث یجعل رسالته«.7 
بنابراین امامت بر اس��اس شایستگی اعطا شده و این 

شایستگی ها در فرزند امام حسین وجود داشت. 
البته این سخن بدان معنا نیس��ت که امامت اصًا در 
نسل امام حس��ن قرار داده نشده است؛ بلکه باید 
گفت که مادر حضرت امام باقر، دختر امام حس��ن 
مجتبی اس��ت؛ بدین ترتیب امام باقر از جانب 
پدر به امام حسین می رسند و از جانب مادر به امام 

معرفت
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p
»خداوند متعال تربت جدم حسین را 
شفای هر درد و ایمنی از هر خوفی قرار 
داده است؛ پس هرگاه یكی از شما خواست 
از آن خاك تناول کند، ببوسد و آن را به 
چشم گذارد و بر سایر اعضای بدنش 
تماس دهد«.

حسن. به همین دلیل ائمه بعدی، هم از نسل امام 
حس��ین اند و هم از نس��ل امام حسن. البته اگر امامت 
از نظر پدری در نس��ل امام حس��ین اس��ت، بنابر 
مصلحتی است که شاید یکی از علت های آن � طبق 
 روایاتی که ذکر ش��د � پاداش شهادت امام حسین

در کربا است. 
شفا در تربیت امام حسین: در روایت پیشین به ین 
امر تصریح شد که خداوند به پاس قدردانی از کاری که 
امام حسین انجام داد، تربتش را شفای دردها قرار 
داده اس��ت. در روایات به آثار و برکات این تربت پاک 

اشاره شده است که برخی از آن ها عبارت اند از: 
ال��ف: تأثی��ر نیکوی تم��اس اعضای بدن ب��ا تربت: 
ام��ام صادق فرم��ود: »خداوند متع��ال تربت جدم 
حس��ین را شفای هر درد و ایمنی از هر خوفی قرار 
داده است؛ پس هرگاه یکی از شما خواست از آن خاك 
تناول کند، ببوس��د و آن را به چش��م گذارد و بر س��ایر 

اعضای بدنش تماس دهد«.8
ب: س��جده ب��ر تربت: یک��ی دیگر از ب��رکات تربت 
امام حسین این اس��ت که سجده بر آن تربت پاك 
حجاب های ظلمان��ی را کنار می زن��د و در توجه حق 
تعالی به نمازگزار مؤثر اس��ت. ام��ام صادق در این 
 باره می فرماید: »همانا س��جود بر تربت حس��ین

حجاب های هفتگانه را پاره می کند«.9
 ج: شفا یافتن: از جمله آثار و برکات قطعی تربت پاك 
سیدالشهدا شفا بودن آن برای دردها و آام انسان 
اس��ت. امام صادق فرمود: »به درستی که نزد سر 
حسین تربت سرخی است که شفای هر دردی غیر 

از مرگ است«.10
نیز امام رضا فرمود: »خ��وردن ِگل، مانند خوردن 
مردار و خون و گوش��ت خوك، حرام اس��ت؛ مگر ِگل 
مزار حس��ین، به درستی که در آن شفای هر درد و 

امنیت از هر ترسی است«.11
د: تأثیر کام برداش��تن اطفال با تربت: کام برداش��تن 
اطف��ال با تربت امام حس��ین موجب ایمنی کودك 
می ش��ود. امام صادق فرمود: »کام فرزندانتان را با 

تربت حسین باز کنید که آن امان است«.12
ه: تأثیر ترب��ت همراه جنازه: نقل اس��ت که در زمان 
حض��رت صادق زن هرزه ای بود و بچه هایی که از 
زنا به دنیا می آورد در تنور می انداخت و می س��وزانید. 
پ��س از م��رگ زمی��ن جن��ازه وی را نمی پذیرف��ت تا 
اینکه به اش��اره امام صادق، مقداری از تربت امام 
حسین را کنار جنازه گذاشتند و زمین جنازه را قبول 

کرد.13
و: تسبیح تربت: از حضرت صاحب الزمان روایت 
 شده که فرمود: »هر کس تسبیح تربت امام حسین
را در دست گیرد و ذکر را فراموش کند، ثواب ذکر برای 

او نوشته می شود«.14
استجابت دعا نزد قبر سیدالشهداء: استجابت دعا از 
جمله امتیازاتی است که در روایت پیش به آن تصریح 
ش��د. در روایتی بین شده اس��ت که امام هادی در 

زمان بیماری، کسی را به حائر حسینی فرستاد، تا برای 
شفای حضرتش در آن جا دعا کند.ابوهاشم جعفری که 
از اصحاب امام هادی است، می گوید:»وقتی امام 
هادی بیمار بود به من فرمود که کسی را برایم به حائر 
حسینی بفرستید تا دعا کند. ابوهاشم این ماجرا را به 
علی ب��ن بال گف��ت. او گفت: امام ه��ادی خود حائر 
حسینی است؛ یعنی دارای حرمت است.ابوهاشم باز 
نزد امام برگشت و ماجرای دیدارش با علی بن بال را 
بازگو کرد. حضرت فرمود: رسول خدا که حرمت او 
و هر مأمنی بزرگ تر از حرمت خانه خدا اس��ت، کعبه 
را طواف می کرد و حجرااس��ود را می بوسید و خدای 
سبحان به او فرمان داده بود که در عرفه وقوف کند«.15
در روایت دیگری امام صادق فرمود: »هر کس دو 
رکعت کنار قبر حسین نماز بخواند، از خداوند چیزی 

را مسئلت نکند جز اینکه به او عطا شود«.16
از فضایل دیگر بارگاه حضرت این است که آنجا یکی 
از مکان هایی است که در آن مسافر بین نماز شکسته 
و کامل مخیر است. این مسئله در رساله مراجع آمده 

است و روایاتی هم در این زمینه وجود دارد.17
فضل بس��یار زیارت اباعبدالّل�ه الحس��ین: براس��اس 
روایات فراوان، زیارت امام حسین، بسیار پرفضیلت 
است و ثواب ها و برکات بی شماری دارد. از جمله آنکه 
زیارت وی از عمر زائر محسوب نمی شود، زیارت آن 
حضرت مانند زیارت خداوند در عرش اوس��ت، ثواب 
زیارتش مس��اوی اس��ت با ن��ود حج و عم��ره مقبول 

 18. ...رسول الّل�ه و

پینوشت: 
1. مجلسی، محمد باقر؛ بحاراانوار؛ ج36، ص339

2. بحرانی، سیدهاش��م؛ اإلنص��اف فی النص علی الئمه 
ااثنی عشر من آل محّمد؛ ترجمه رسولی محاتی ؛ قم: 

دفتر نشر فرهنگ اسامی؛  ص 299. 
3. حل��ی، ابن فهد؛ ع��ده الداعی؛ قم: مکتب��ه الوجدانی، 

ص48. 
4. مجلسی، محمد باقر؛ پیشین؛ ج 98، ص 318. 

5. مازندران��ی، ابن ش��هر آش��وب؛ مناق��ب آل ابی طالب؛ 
نجف)1376(: مطبعه الحیدریه؛ ج 3، ص 235. 

6. مجلسی، محمد باقر؛ پیشین؛ ج44، ص221. 
7. انعام: 124. 

8. شیخ حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ قم: موسسه آل البیت 
احیاء التراث؛ ج4، ص1033. 

9. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ تصحیح و تعلیق علی 
اکبر غفاری؛ تهران: دارالکتب ااسامیه؛ ج 4، ص 588. 
10. جعف��ر اب��ن قولویه؛ کامل الزیارات؛ موسس��ه النش��ر 

ااسامی؛ ص 272. 
11. طوس��ی، محمد بن حسن؛ تهذیب ااحکام؛ تحقیق 

خرسان؛ تهران: دارالکتب ااسامیه؛ ج6، ص74. 
12. شیخ حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج ،4 ص 1033. 

13. همان. 
14. مجلسی، محمد باقر؛ پیشین؛ ج44، ص280. 

15. جعفر ابن قولویه؛ پیشین؛ ص458 � 459. 
16. طوس��ی، محمد بن حس��ن؛ اامالی؛ قم: دارالثقافه؛ 

ص317. 
17. مجلسی، محمد باقر؛ پیشین؛ ج86، ص 88. 

18. ب��رای آگاهی از فضایل زی��ارت حضرت ر.ک به کامل 
الزیارات نوشته جعفر ابن قولویه. 
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دریمنیپیشمنی
سیریدرسیرهاویسقرنی

بهمناسبتسالروزشهادتش
سیدعلی آقایی )طلبه سطح عالی حوزه(

عشق! کلمه ای آشنا. شدت عاقه اگر به مرحله  کمال 
رس��ید دیگر عاشق چیزی جز معشوق نخواهد دید و 
چیزی جز او درک نخواهد کرد. عاشق فقط و فقط به 
معشوق می اندیشد و اینجاست که این جمله معنا پیدا 

می کند »در یمنی پیش منی«!
آری! اویس قرنی، »آن قبله  تابعین، آن قدوه  اربعین، 
آن آفت��اب پنهان، آن هم نفس رحمان، آن س��هیل 
یمنی یعنی اویس قرنی« همان نماد عاش��قی اس��ت 
که شیِخ عطار وی را چنین توصیف کرده است. کسی 
که سعادت را در دنیای مادی جست وجو نکرد. همان 
اویس��ی که برخی از ش��ب ها را ش��ب رکوع می نامید 
و با یک رکوع، ش��ب را صبح می کرد و ش��بی را شب 
سجود نامیده، با یک سجده، شب را به پایان می برد. 
گفتند: »ای اویس! این چه زحمتی است که به خود روا 
می داری؟«. گفت: »کاش از ازل تا ابد یک شب بود و 

من آن یک شب را با یک سجده صبح می کردم«.1
روزی پیامبر به اصحاب خود فرمود: »در امت من 
مردی است که به عدد موی گوسفندان قبائل ربیعه و 
مضر، او را در قیامت شفاعت خواهد بود!«. اصحاب 
سؤال کردند: او کیست که چنین مقامی دارد؟ حضرت 
فرم��ود: »بن��ده ای از بن��دگان خدا«. گفتن��د: ما همه 
بندگان خداییم! نام او چیست؟ فرمود: »اویس قرنی«. 
باز پرسیدند: آیا او تو را دیده است؟ فرمود: »به چشم 
س��ر و دیده  ظاهر ندیده است؛ چراکه در یمن است و 
ب��ه جهاتی نمی تواند نزد من بیاید. ولی با دیده باطن 

و چشم دل همیشه پیش من و من نزد او هستم!«.2
در میان اعراب حجاز هیچ قبیله ای به اندازه دو قبیله  
ربیعه و مضر دارای گوسفند نبوده است و هرگاه کسی 
می خواس��ت عدد کثیری بگوید به گوس��فندان آن دو 

قبیله  مثل می زد؛ اما نکت��ه ظریف در مثال حضرت 
رسول اشاره به موی گوس��فندان ایشان است که 
دور از دس��ترس و شمارش انس��ان ها است و به حق 
نشان از منزلت شأن اویس است که بی حد و حصر به 

شفاعت خواهد پرداخت.
اوی��س بن عامر بن ج��زء بن مالک قرن��ی معروف به 
اویس قرنی در نجد دیده به جهان گشود. تا آخر عمر 
مبارک��ش در س��ال 37 هجری، در قرِن یمن س��اکن 
بود تا اینکه در آن س��ال نزد امیرمؤمنان علی آمد 
و در رکاب آن حضرت در جنگ صفین، شهد شیرین 
شهادت را نوشید. اویس روزگار خویش را با شتربانی 
و چوپانی می گذراند. از دار دنیا، لباسی پشمی داشت 
و تنها انسان زندگی اش مادرش بود که او هم زمین گیر 
ب��ود. ب��ا اندک درآمد خ��ود، روزگار خ��ود و مادرش را 
 تأمین می کرد. هرچند عاشِق بی قرار رسول اکرم
بود، اما قضا هیچ گاه وفق مرادش نشد. برای معشوق 
پیغام فرستاد که اشتیاق وافر به دیدار تو دارم، اما مادر 
پیر و علیلم را چه کنم؟ حضرت فرمود: »تیمارداری و 
پرس��تاری از مادر افضل بر زیارت من است و از مادر 
پرستاری کن. من در عالم رسالت همیشه به سراغ تو 
خواهم آمد، نگران نباش چون در یمنی پیش منی«.

ب��ا این ح��ال روزی از م��ادرش برای دیدار با رس��ول 
الّل�ه کسب اجازه کرد و مادر چون بی قراری فرزند 
را می فهمی��د، اجازه داد فقط نیمی از ی��ک روز را در 
مدینه بماند. اما چه س��ود که اوی��س هرگز موفق به 
دیدار پیامبر  نشد. آن روز پیامبر خارج از مدینه بود 
و اویس به عهد خود با مادر پایبند ماند و بی وصال یار 
به یمن بازگشت. حضرت با مراجعت به مدینه فرمود: 

»من بوی بهشت را از قرن استشمام می کنم«.

که محمد گفت بر دست صبا
از یمن می آیدم بوی خدا

بوی رامین می رسد از جان ویس
بوی یزدان می رسد هم از اویس

او اویس و از قرن بوی عجب
مر نبی را مست کرد و پرطرب

چون اویس از خویش فانی گشته بود
آن زمینی آسمانی گشته بود3

س��ال ها ب��ه همین من��وال برای عاش��ق و معش��وق 
می گذش��ت تا زمان ارتحال جانس��ور معشوق رسید. 
پیامبر خدا تم��ام لباس های خود را ب��ه اطرافیان 
بخش��ید؛ اما نگاه ها همه به مرقع شریف ایشان بود 
که بی شک به عزیزترین فرد نزد پیامبر می رسید. 
حضرت پ��س از اندکی تأم��ل، فرمود: »مرق��ع را به 
اویس قرنی بدهید«. بازهم عظمت ش��أن مرد یمنی 

عیان شد. 
اویس را باید به حق مصداق این آیه شریفه دانست که 
»و من یطع الّل�ه و رسول و اولئک مع الذین انعم الّل�ه 
علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین 
و حس��ن أولئک رفیق��ا«؛4 چه آنجا که به امر رس��ول 
خدا پرس��تاری از مادر را به دیدار معش��وق ترجیح 
داد، چه آنجا که عاش��قانه پ��ا در رکاب وصی النبی به 

بهشت نائل آمد.
روزی خلیفه دوم دس��تور داد اویس قرن��ی را بیاورند 
تا ببیند که اویس کیس��ت که پیامب��ر این قدر از او 
یاد می کرد. او می پنداش��ت که اویس انسانی است با 
لباس های فاخر و جواهرات گرانبها! وقتی او را دید با 
تعجب پرسید: این است کسی که پیامبر سجده های 

طوانی او را بارها می ستود؟5

معرفت
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ُحسن آیت روح است، به نازک بدنی نیست
اوی��س در آثار ب��زرگان اهل معرفت، در زم��ره اولیا و 
م��ردان حق ک��ه در نهایت تقوا و اخ��اص و دلدادگی 
بوده ان��د، اس��ت؛ اما ب��ا تمام ای��ن توصیف��ات مردم 
قبیل��ه اش او را دیوانه می پنداش��تند و با وی همچون 
دیوانگان رفتار می کردند. اگر کس��ی س��راغ اویس را 
می گرف��ت، می گفتند او دیوانه ای اس��ت که در آبادی 
نیاید و با کس��ی س��خن نگوید. غم و ش��ادی برایش 
مفهوم��ی ندارد. اگ��ر مردم بخندن��د او می گرید و اگر 

مردم بگریند او می خندد.6
غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد

ساقیا باده بده شادی آن کاین غم ازوست
پادشاهی و گدایی بر ما یک سان است

که برین در همه را پشت عبادت خم ازوست7
 آری! مجانی��ن جامعه، عاقل خود را نمی ش��ناختند. 
اوی��س عاقلی بود ک��ه در زندگی م��ادی اش مرارت و 
مامت فراوان کش��ید و چش��ید. نقل ش��ده که به هر 
کوی و برزنی می رفت، مردم جور دیگری با او معامله 
می کردند. کودکان، همیش��ه این مرد خدا را س��نگ 
می زدن��د؛ اما، نهایت ش��کایت و س��خن این عارف 
دلداده  حق ش��ناس، فقط این جمله بود: »ساق های 
من باریک است. سنگ کوچک تر اندازید تا پای من 
خون آلود نشود و از نماز نمانم که مرا غم نماز است نه 

 8.»غم پای

پی نوشت:
1. ابی محمد حسن بن محمد دیلمی؛ ارشاد القلوب؛ قم: 

شریف رضی)1409(؛ ج2، ص38.
2. فرید الدین عط��ار؛ تذکره ااولیاء؛ به تصحیح محمد 

استعامی؛ تهران: زوار)1382(، ص19.
3. موانا؛ مثنوی معنوی؛ دفتر چهارم.

4. نساء: 69.
5. آیت الّل�ه مشکینی؛ »اخاق اسامی«؛ مجله تربیت؛ 

شماره29)خرداد67(؛ ص8.
6. فرید الدین عطار؛ پیشین؛ ص28.

7. غزلیات سعدی؛ غزل13.
8. فرید الدین عطار؛ پیشین؛ ص28.

p
روزی پیامبر به اصحاب خود فرمود: 
»در امت من مردی است که به عدد موی 
گوسفندان قبائل ربیعه و مضر، او را در 
قیامت شفاعت خواهد بود!«. اصحاب 
سؤال کردند: او کیست که چنین مقامی 
دارد؟ حضرت فرمود: »بنده ای از بندگان 
خدا«. گفتند: ما همه بندگان خداییم! نام او 
 پیشگفتارچیست؟ فرمود: »اویس قرنی«.

عالمان دینی و روحانیت به سبب امر صریح قرآن موظف 
به فراگیری و تفقه در دین و تبلیغ آن هستند.1 بی شک 
تبلیغ دین از س��وی عالمان دینی با سختی  و پیچیدگی 
همراه اس��ت و هر ش��خصی ت��وان انج��ام آن را ندارد و 

می توان آن را یک مهارت کامًا تخصصی دانست. 
عالمان دینی برای انتقال مفاهیم و معارف الهی باید 
از لحاظ محتوایی و روشی تسلط کافی داشته باشند تا 
موجبات پیشرفت و تعالی جامعه را فراهم کنند. برای 
تبلیغ و ارائه معارف الهی راه های مختلفی تعریف شده 
است که برخی از آنها سنتی و برخی از آنها متناسب با 

زمان و عصر خود هستند. 
یکی از روش های مؤثر ارتباط، ارتباط مستقیم گوینده 
با مخاطب است. منبرهای تبلیغی از قدیم تا کنون در 
میان مردم مرس��وم بوده و جایگاه   ارزشمندی دارند. 
آگاه��ی دادن درباره مس��ائل دینی و مع��ارف الهی و 
هش��دار و تذکر درباره مسائل روز، یکی از مهم ترین 

اهداف در این منابر به حساب می  آید. 
هرچند منبری شدن برای یک عالم دینی و روحانی 
ش��غل محس��وب نمی ش��ود؛ ام��ا در کن��ار محتوای 
س��خنرانی بای��د مهارت های خاصی فراگرفته ش��ود 
و اه��ل منبر بای��د آداب آن را به نحو احس��ن رعایت 
کنن��د تا اثر منبر در نزد مخاطبان زیاد ش��ود. دریافت 
حق الزحمه نیز از آداب  منبر است و باید در دریافت آن 
از سوی عالمان دینی دقت کافی صورت پذیرد؛ چراکه 
بی توجهی به این مسئله مهم می تواند محتوا و اثرات 
ارزشمند منبر را کمرنگ کند. در این نوشتار کوتاه سعی 

شده است برخی از آداب این مسئله بررسی شود. 

سرسفرهارباب
آدابمنبروروضهخوانی

کاظم میرازیی
طلبه سطوح عالی حوزه علمیه قم

هویت طلبگی

 اخالص
اخاص از کلیدی ترین مس��ائل منبر، وعظ و خطابه 
اس��ت؛ چراکه هر قدر اخاص در کار بیش��تر باشد اثر 
منبر آن بیشتر خواهد بود. علی می فرمایند: »َمن 
لَم ُیصحب اإلخاص عمله لم ُیقبل: عمل هر کس 

که با اخاص همراه نباشد، قبول نمی شود«.2
روحانی��ون باید منبره��ای خود را مزی��ن به اخاص 
گردانند و با تفکر به پول بیشتر منبر نروند. اگر حسن 
ظ��ن به پ��رودگار دارن��د و او را بهتری��ن روزی دهنده 
می دانند3 این تفکرات آلوده را از اذهان خود باید پاک 

گردانند. 
توجه به پاکت و پول یک نگاه جنبی و عارضی است. 
ه��ر چند باید از س��وی صاحبان مجال��س از زحمات 
منبر تقدیر ش��ود، اما ایجاد یک بازار رقابتی و چش��م 
و هم چشمی برای حق الزحمه سم بسیار مهلکی است 

که اهالی منبر را تهدید می کند. 

 عدم تعیین مبلغ
آفت بزرگی که برخی از اهالی 

منب��ر دچار آن هس��تند، 
و  منب��ر  مبل��غ  تعیی��ن 
ب��ه نوع��ی نرخ گ��ذاری 
ب��رای منبر اس��ت. هر 
چن��د تمام��ی مراج��ع 
هس��تند  متفق الق��ول 
ک��ه تعیین مبل��غ حرام 
ش��رعی نیس��ت؛ ام��ا 
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ایش��ان این کار را شایسته ندانس��ته و اهالی منبر را از 
ای��ن کار نهی می کنند. این نکته را بای��د به مردم یاد 
آور ش��د که مساعدت های قابل توجهی از سوی ائمه 
معصومین نسبت به مرثیه سرایان اباعبدالّل�ه صورت 
می گرفت. امام صادق به اش��جع سلمی به سبب 
خواندن دو بیت ش��عر چهارصد درهم و انگشتری به 
قیمت ده هزار درهم عطا کرد. امام رضا به دعبل و 
ابراهیم به سبب قصیده شان به هر کدام ده هزار درهم 
بخش��ید. حکایات این گونه عطایا از ائمه معصومین 
به مرثیه سرایان و ش��اعران و نشر دهندگان فضایل 

اهل بیت کم نیست.4
تعیی��ن مبلغ برخی اوق��ات در انتخاب منب��ر تأثیرگذار 
است. به همین دلیل برخی از مجالسی که از توان مالی 
کم برخوردار هستند با مشکل سخنران مواجه هستند. 
برخی اوقات نیز با اعام حساب خود، درخواست واریز 

وجه می کند که این کار نیز اشتباه بزرگی است. 
حجت ااسام و المسلمین فرحزاد از مرحوم آقای دوابی 
نقل می کنند که ایش��ان می فرمودند: »بعضی از گوینده ها 
 یا روضه خوان ها یا مداح ها می گویند به برکت اهل بیت
ما خانه داریم، به برکت اهل بیت زندگی مرفهی داریم. 
ایشان فرمودند: این چه حرف زشتی است شما می زنید؟ 
آن یهودی بی دین که بیش از ش��ما و صد برابر شما دارد. 
آیا برداش��ت شما از امام حسین و از اهل بیت همین 
خانه و ماشین و زندگی است؟ این خیلی حرف بدی است. 
هیچ وقت دین و مذهب را وسیله ارتزاق دنیا و مادیات نباید 
قرار دهیم و این صدمه بزرگی است که اگر مقصد بهترین 
س��خنران و بهترین مبّلغ و مداح، پول و دنیا باش��د، هیچ  

اثری ندارد؛ بلکه اثری معکوس دارد«.5

 عزت نفس
عزت نفس یکی از نعمت هایی است که خداوند متعال 
به تمامی  انسان ها عنایت کرده است. خداوند در قرآن 
می فرماید: »ولّل�ه العّزة و لرس��وله و للمؤمنین: عّزت، 
مخص��وص خدا و رس��ول او و مؤمنان اس��ت«.6 پس 
چگونه اس��ت برخی به دلیل مبالغ اندک دنیایی عزت 
خود و شأن منبر و محتوای سخنرانی را پایین می آورند 
و گاهی اوقات به دست آوردن عزت را در جایی غیرخود 
جست جو می کنند! قرآن به شدت آنان را از این کار نهی 
می کند: »أیبتغون عندهم العّزة فإن العّزة لّل�ه جمیعًا: آیا 
آنان عّزت را نزد غیرخدا می جویند، ]با اینکه[ قطعًا همة 
عّزت نزد خداست«.7 نیز در قرآن می خوانیم: »من کان 
یرید العّزة فلّله العّزة جمیعًا: کس��ی ک��ه خواهان عّزت 
است ]باید از خدا بخواهد؛ چرا که[ تمام عّزت برای خدا 

است«.8
امام باقر نیز فرمودن��د: »طلب الحوائج إلی الّناس 
اس��تاب للع��ّز... و الیأس عّما فی أی��دی الّناس عّز 
المؤمن فی دینه: حاجت خواس��تن از مردم، موجب 
س��لب عّزت خواهد شد، و قطع امید از آنچه در دست 

مردم است، مایه عّزت مؤمن در دینش می باشد«.9
حق الزحمه ای که اهالی منب��ر آن را دریافت می کنند 
باید همراه با عزت نفس باشد تا شأن روحانیت با این 

مسائل خدشه دار نشود. 

 نتیجه
می ت��وان در ی��ک جمع بندی مس��ائل مال��ی منبر را 

این گونه جمع بندی کرد: 
1. دخالت مستقیم در تعیین پول، روحانی را در موضع 

p
بعضی از روضه خوان ها می گویند به 

برکت اهل بیت ما خانه داریم، به برکت 
اهل بیت زندگی مرفهی داریم. این چه 

حرف زشتی است شما می زنید؟ آن یهودی 
بی دین که بیش از شما و صد برابر شما 

دارد. آیا برداشت شما از امام حسین و 
از اهل بیت همین خانه و ماشین و زندگی 

است؟
تهمت قرار می دهد. 

2. توجه به مسائل مادی، اخاص، اعتماد و تقدس 
ُمبلغ را خدشه دار می کند. 

3. منبر شغل نیست و پاداش آن قابل شمارش نیست 
و نباید امر آسمانی را زمینی کرد. 

4. در مورد پول منبر نه صریحًا و نه تلویحًا س��خنی 
گفته نشود. 

5. پول برای اهل منبر عزت آور نیس��ت که هرچه کم 
باشد عزت کم و هر چه بیشتر باشد عزت بیشتر شود. 



پی نوشت: 
1. توبه: 122. 

2. شرح غررالحکم؛ ج 5، ص418. 
3. سبأ: 39. 

4. شیخ عباس قمی؛ منتهی المال؛ ج1، ص874 � 880. 
5. ماهنامه خیمه.

6. منافقون: 8. 
7. نساء: 139. 
8. فاطر: 10. 

9. عامه مجلسی؛ بحارالنوار؛ ج 75، ص 112. 
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معلماخالقتهران
سیریدرسیرهآقامجتبیتهرانی

درآستانهسالگردعروجش
مهیا زاهدین لباف

کارشناس ارشد ارتباطات بین الملل

»عجیب تر از سال های پیش آمد. دائم می گفت مرا دعا 
کنید؛ شاید سال بعد نباشیم. آخر مجلس عمامه و عبا را 
درآورد و گفت: همه چیز به کنار؛ مرجعیت و علم و همه 
چیز به کنار، امس��ال می خواهم خودم روضه بخوانم. 
من روضه خوان نیس��تم؛ اما امسال می خواهم برایتان 
روضه بخوانم. عجیب حالش دگرگون بود و حال همه 

را دگرگون کرد و رفت«.
اینها خاط��رات یکی از دوس��تداران آیت الّل�ه مجتبی 
تهرانی اس��ت از آخرین مراسم ش��ب قدری که ایشان 
برگزار کرد. بس��یاری از آشنایان به مرام و مسلکش او 
را پدر اخاق تهران، استاد مسلم اخاق، فقه و فلسفه 

می دانند. 
در سال 1316 در تهران به دنیا آمد و در دامن خانواده ای 
اهل علم و معرفت پرورش یافت. پدرش آیت الّل�ه میرزا 
عبدالعلی تهرانی، از شاگردان حاج شیخ عبدالکریم حائری 
ی��زدی بود. تحصیل در علوم دینی و حوزوی را از دوران 
کودکی آغاز کرد. پنج ساله بود که به مکتب رفت و در ده 
 سالگی بخشی از مقّدمات را در مدرسه حاج ابوالفتح تهران 
گذران��د. وی به  همراه پدر خود برای مّدت س��ه س��ال در 
مش��هد به گذراندن دروس مقدمات مش��غول شد. سال 
1334 ش در هج��ده س��الگی به قم مهاجرت ک��رد و در 
محضر علمای بزرگی چون آیت الّل�ه عظمی بروجردی، 
آیت الّل�ه عظمی گلپایگانی، عّامه طباطبایی، آیت الّل�ه  
دام��اد، آیت الّل���ه فری��د و ام��ام خمینی ب��ه تحصیل 
پرداخت. 25 س��اله بود که به درجه رفیع اجتهاد رس��ید و 
توانست از نزدیکان امام قرار گیرد. مقبولیت علمی اش 
نزد امام، به اندازه ای بود که ایشان به طلبه جوان خود اجازه 
داد تا تقریرات و نوش��ته های درس بیع شان را جمع آوری 
کند و به صورت یک اثر مستقل منتشر نماید. در همین 
اّیام، کتاب مکاس��ب محرم��ه امام و همچنین دو جلد 

رسائل اصولی ایشان را تنظیم و منتشر کرد. 
 پیش از انقاب به دلیل ش��رایط موجود رساله ای که از 
حضرت امام در دست مردم بود، حاوی اغاط و اشتباه 
بود. حاج آقا مجتبی تهرانی مأمور به جمع آوری فتاوا و 
تنظیم صحیح ترین نس��خه از رساله عملیه و مناسک 
حج امام گردید. ایش��ان نس��خه تصحیح شده را در 

سال1343 به چاپ رساند. 
 بعد از پیروزی انقاب بنا به خواس��ت ش��خصی اش، 
ب��ا دع��ا ب��ه درگاه خدای متعال و توّس��ل ب��ه حضرات 
معصومین، خود را از قبول مسؤولیت های اجرایی کنار 

کشید و با حضور در صحنه نیروس��ازی برای انقاب، 
همچن��ان به صورت گمنام و مؤث��ر به تربیت نیروهای 

جوان و کارآمد برای انقاب اسامی پرداخت.
 آش��نایانش می گویند خیلی مرید داش��ت؛ اما مریدباز 
و مریدپ��رور نبودند. مریدانش حاض��ر بودند هر کاری 
برایش انجام دهند؛ زیرا حیات معنوی ش��ان را مدیون 
وی می دانستند. همیشه سعی در گمنام بودن و گمنام 
زیستن داش��ت. تنها رفت و آمد می کرد و اگر کسی در 
مسجد جامع دنبالش راه می افتاد از او می پرسید کاری 
دارید؟ مس��یر را از سر بازار تا مسجد پیاده می رفت؛ با 

این حال خیلی از بازاری ها او را نمی شناختند.
به روحانیونی که از ایش��ان می پرسیدند چه کسی باید 
ملبس شود می گفت : »آنهایی که می خواهند در لباس 
روحانیت ملبس ش��وند؛ اگر از جهت علمی ده سؤال از 
آنها کردند باید حداقل ش��ش یا هفت تا را بلد باش��ند؛ 
چون اگر نعوذ بالّل�ه اش��تباه بگویند، وا مصیبت است و 

اگر بگویند بلد نیستم هم که درست نیست«. 
معتقد بود: »کس��ی ک��ه لباس می پوش��د باید عرفیات 
طلبگی را رعایت کند و یک سری مباحات را ترک کند. 
در مل عام خیلی باید رعایت کند و جوری نباشد که این 
لباس تحقیر شود«. »عمامه که به سر گذاشتی، تا روی 
تابوت باید با تو باش��د وگرنه ملبس نشو«. اهل دعوت 
ک��ردن به خدا بود؛ نه ب��ه خود. در مباحثش بارها گفته 
بود شما که کار دینی و فرهنگی و تبلیغی می کنید، دارید 
ب��ه خودتان دعوت می کنید یا به خدا؟ او به خدا دعوت 
می ک��رد و برای همین برایش مهم نبود که چه کس��ی 
خوشش می آید و چه کس��ی خوشش نمی آید. در این 
مس��ائل حر و آزادمرد بود و حرفی که احساس می کرد 
م��ورد رضای��ت خداس��ت و تکلیف ش��رعی اش بود را 

می گفت؛ ولو اینکه به مذاق یک عده خوش نمی آمد.

حجت  ااس��ام و المسلمین علی تهرانی دومین پسر 
آیت الّل�ه مجتبی تهرانی، ایشان را فردی زاهد و ساده 
زیست معرفی می کند که نسبت به هدایت و راهنمایی 
جوان��ان احس��اس مس��ئولیت می ک��رد و باور داش��ت 
جامعه ای درست ساخته می شود که جوانان آن درست 
تربیت شوند. فرزند آیت الّل�ه تهرانی می گوید که حاج 
آقا اصرار داشتند، هم بنده هم اخوی اول وارد دانشگاه 
شویم و بعد س��راغ حوزه برویم. ایشان باور داشتند در 
ای��ن دوره و زمان��ه چماق بی اطاعی نس��بت به علوم 

جدید را بر سر روحانیت می زنند که شما چیزی از دانش 
و علم نمی دانید. گاهی هم به دلیل مدرک گرایی ای که 
باب شده و می گویند اگر فان مدرک را نداشته باشید، 
هیچ چیز نمی دانید، باید اول دانش��گاه بروید و دروس 
دانش��گاهی را بخوانید. دروس ح��وزوی خواندن دیر 

نمی شود.
حج��ت ااس��ام پ��ور محم��دی از ش��اگردان آیت 
الّل���ه تهران��ی وی را از ن��وادر روزگار معرفی می کند 
و می گوی��د زندگی و تاش علمی و اخاقی ایش��ان 
در راه امام حس��ین صرف شد. وی آخرین توان 
جس��می خود را در راه امام حس��ین گذاشتند و با 
نیمه جانی سه شب اول محرم را منبر رفتند و پس از 
آن به بیمارستان بازگشتند که به رحلت ایشان منجر 

شد.
این مرجع عالی قدر پس از چهل سال تاش صادقانه 
در نش��ر معارف اسامی و ترویج مکتب حقه اهل بیت 
عصم��ت و طه��ارت در دی  ماه س��ال 1391 بعد از 
گذران��دن یک دوره طوانی بیم��اری و پس از تحمل 
فشارها و صدمات ناشی از آن، در آستانه اربعین ساار 
شهیدان به  سوی موای خویش سفر کرد و در صحن و 

سرای حضرت عبدالعظیم حسنی آرام گرفت.
آش��نایانش می گویند آن ق��در خود را از نامدار ش��دن و 
رس��انه ای ش��دن روزگار رس��انه ای روحانی ه��ا پرهیز 
داده ب��ود ک��ه خیل��ی از مردم همی��ن تهران ه��م او را 
نمی شناختند. او از خود می گذشت و چه حالی می آفرید 
در اخ��اق ف��ردی و جمعی این ش��هر بی اخاق. پای 
منبرش که می نشستی، سخنانش ناب و راستین بود. 
از آلودگی ها و حرف های زائد سیاسی که در این سه دهه 
اخیر در منبرها رایج شده بود، خبری نبود. منبر پیامبر 
را به جان سخن پیامبر آراسته بود. حرف سیاسی اش را 
هم جانانه از کام رسول و اهل بیت می گذاشت توی 
دلت. آن قدر ساده و صمیمی برخورد می کرد که همه او 
را »آقا مجتب��ی« می نامیدند؛ نه یک کلمه کم، نه یک 

 .کلمه زیاد
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تاریخ دیانت مس��یحیت، سرگذشتی اس��ت که به عقیده تجسم الهی در جسد انسان 
ختم ش��ده اس��ت. هرچند در ادیان دیگر نیز کم و بیش این عقیده آشکار 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 عیس��ی معنا پیدا می کند؛ تا جایی که متون مقدس ایشان هم حول 
همین محور � تأمات خاص در مورد زندگی حضرت عیس��ی، مرگ و رستاخیز وی � 

در گردش است. 
از س��ویی 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 فاس��د این دیدگاه، برای اندیش��مندان دینی کامًا روش��ن است، اما 
شناس��اندن آن به زبان س��اده ب��رای مردمی ک��ه اطاعات دینی کمت��ری دارند، 

ضرورتی انکارناپذیر است. 
امروزه حضور شوم، اما فعال مسیحیت تبلیغی و تبشیری در ایران اسامی، که دل در 
گرو جذب قش��ر تحصیل کرده دارد، یکی از دغدغه های اصلی دلسوزان اسام است. 
این مسئله ما را بر آن داشت تا در این شماره سعی کنیم فارغ از عقاید ویترینی و زیبای 
تبلیغی ایش��ان، نمایی کلی از ای��ن آیین و تضادهای درون��ی آن، ارائه کنیم؛ هرچند 
مسیحیت تبشیری خود فصلی جداگانه می طلبد که به فضل الهی در شماره های بعد 

به آن، خواهیم پرداخت.



وهابیسممسیحیدرپوستینمبشر
مصاحبهباحجتاالسالمطباطبایی

مرتضی ناصحی )کارشناس علوم سیاسی(

تحلیل و نقد

و مطالب ضد اس��امی در راس��تای تبش��یر و تنصیر 
اس��ت، که هم از طریق بلوتوث ب��رای تلفن همراه و 
هم در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، وی چت 

و... به کار گرفته می شوند.
کتاب ه��ای گویا را می ت��وان یکی دیگ��ر از ابزارهای 
تبش��یر مدرن نام برد که از ظرفی��ت باایی برخوردار 
اس��ت. تمام اناجی��ل به زبان ک��ردی، لری، گیلکی، 
آذری و غیره که به صورت صوتی و هم مکتوب مورد 
تبشیر قرار می گیرد. مثا برخی زنان مسلمان گیلکی 
با این تصور که دارند به داستان حضرت عیسی گوش 
می دهن��د، کتاب مقدس گویا را به زبان گیلکی گوش 
می دهند، ولی در حقیقت و به تدریج بر عقاید آنان اثر 

سوء میگذارد، درحالی که خود مطلع نیستند.
اب��زار دیگ��ر ک��ه مس��یحیان ب��ه ش��دت در آن فعال 
هستند، مجات است. یکی از فرقه های مسیحیت 
ب��ه نام »ش��اهدان َیُه��وه« که قائل به تثلیث نیس��تند 
و گرایش ه��ای بس��یار زیادی به صهیونیس��م دارند، 
مجاتی مختصر حدود 20 ال��ی 30 صفحه طراحی 
کرده و با تیراژ بس��یار باا به 300 زبان ترجمه کرده و 
منتشر می کنند. بیشترین مخاطب آنان در تبشیرهای 
حضوری نیز، دانش��جویان مس��لمان خارج از کشور 
هستند. این فرقه در ایران، با تیزهوشی فهمیده اند که 
ایرانیان بسیار عقل گرا هستند و با تثلیث مشکل دارند، 
لذا در ایران خصوصا در استان فارس و گیان، فعالیت 

تبلیغی خود را بر مبنای توحید گذاشته اند.
از دیگر ابزارهای برجس��ته تبش��یری ها، فعالیت ها و 
 ،NA خدم��ات اجتماعی مانند گروه های ت��رک اعتیاد
یا گروه های ترک الکل می باش��د. هر 12مرحله ترک 
اعتیاد در این گروه ها، توس��ط برنامه ریزان مس��یحی 
طراحی ش��ده اس��ت. معتادان��ی که از نظ��ر اعتقادی 
ضعیفن��د و توانای��ی ازم را ندارن��د، هر چن��د در این 
گروه ها موفق به ترک اعتیاد خود می ش��ود، اما برخی 
ناخواسته گرایش های مسیحی پیدا کرده و به تدریج 
نماز، روزه و... را نیز ترک می کند. مدل دیگر خدمات 
اجتماعی ایشان، گروه های کمک به معلوان است؛ 
که بر این روش تبلیغی سرمایه گذاری زیادی میکنند.

اب��زار دیگر تبش��یر، اس��تفاده از رس��انه های مکتوب 
اس��ت مثل کتاب ها و نش��ریات. کت��اب مانند اهدای 
رای��گان کت��اب مقدس به مس��لمانان، البته نس��خه 
ترجمه تفسیری. ترجمه تفسیری بسیاری از مواضع 
و س��خنان زش��ت انجیل را، یا توجیه ی��ا تزیین کرده 
اس��ت. این کتاب ها مخصوص مس��لمانان اس��ت تا 
به مس��یحیت عاقه مند ش��وند و نیز مسیحیانی که 
همجوار مسلمانان هستند، تا از دین خود برنگردند. 

حجت ااس��ام س��ید محمدرضا طباطبایی سال ها 
اس��ت که در مس��ئله ادیان مخصوصا مس��یحیت به 
فعالیت پرداخته اس��ت. بررسی مسئله تبشیر در این 
ش��ماره، ما را بر آن داشت تا برای غور در اطراف این 
مسئله، س��اعتی را در محضر ایش��ان باشیم. ایشان 
فارغ التحصیل سطوح عالی حوزه علمیه قم، مدرس 
تاریخ ادیان در حوزه و دانش��گاه، عضو هیئت مدیره 
برخی از مراکز فعال در عرصه ادیان بوده و تالیف چند 

عنوان کتاب از دیگر فعالیت های علمی ایشان است.

معنا و جایگاه تبشیر در مسیحیت چیست؟
برای بررسی و درک تبشیر مسیحیت در دوره مدرن، 
ابتدا باید دو اصطاح تبشیر و تنصیر را تعریف نمود؛ 
تبش��یر یعنی بشارت دادن به یک س��ری آموزه های 

دینی، و تنصیر به معنای نصرانی سازی است.
مسیحیت اصطاح تبش��یر را، در فضاهای اسامی 
و عرب��ی خیلی به کار می برد و کمت��ر از از واژه تنصیر 
اس��تفاده می کنند، زیرا اساس تبشیر در کتاب مقدس 
آماده اس��ت. انجیل یعنی بشارت. اما این بشارت در 
 برداش��ت اسامی آن، بش��ارت به حضرت خاتم
اس��ت، اما یک کشیش مسیحی که به ایران یا کشور 
مس��لمان دیگری وارد می ش��ود، از واژه تبشیر برای 
بشارت به حضرت مسیح استفاده می کند. امروزه 
از بین فرقه های مختلف مس��یحی، بیشترین حجم 
تبشیر از سوی پروتستان ها است که به ترویج و تبلیغ 

عقاید خود می پردازند.

ابزارها و تکنیک های مورد اس�تفاده تبشیری ها 
چیست؟

ابزارهای مس��یحیان در خصوص تبشیر و تنصیر در 
دوران مدرن، متعدد و پیشرفته است. به طور خاصه 
در ابزارها، ابزارهای تبش��یری چند رسانه ای)صوت، 
فیلم، رادیو و ماهواره ها، اینترنت(، ابزارهای تبشیری 
نوش��تاری)مجات، کتابها ( و خدم��ات اجتماعی را 
می ت��وان از مهمترین ابزارهای مدرن تبش��یر قلمداد 

کرد.
اب��زار چن��د رس��انه ای مثل ش��بکه های ماه��واره ای 
ش��بانه روزی ک��ه ش��بهات گوناگ��ون در عرصه های 
مختلف را مط��رح می کنند، یا اینترن��ت که، بیش از 
دو هزار س��ایت فارس��ی زبان مسیحی، علیه اسام، 
مش��غول فعالیت هستند. در ایران هم گاهی مراکزی 
کش��ف می ش��ود که رایگان در اختیار تبشیری ها قرار 
گرفته تا وب س��ایت های خ��ود علیه اس��ام را به روز 
رسانی کنند. از دیگر ابزارهای چند رسانه ای، کلیپ ها 

مثا در ترجمه قدیمی انجیل )یوحنا، فصل2، آیه۴( 
آمده است که، حضرت عیسی به مادرش می گوید: 
»ای زن مرا با توچه کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده 
است!«، این تعبیر نامناسب مسیح خطاب به مادرش 
که حتی او را در حد مادر خود نیز نمیداند، به تعبیر ای 

بانو... تغییر کرده است. 
جریان افراطی درون فرقه پروتس��تان در مسیحیت، 
همانند وهابیت در اس��ام هستند. مهد این جریان و 
به طور کلی پروتستانها، امریکا و انگلستان است. از 
فرقه های مس��یحی، افراطیون پروتستان در عرصه 
سیاس��ی بس��یار فعال هس��تند و صد البت��ه همچون 
وهابیون بسیار غیرمنطقی، و به شدت به دنبال سلطه 
بر دیگران هس��تند. لذا جامعه سنتی مسیحی هم از 
این دست تبلیغات، به شدت احساس خطر می کند. 
فرقه های اصیل مس��یحی در خاورمیانه، ارمنستان، 
روس��یه، ایران و ش��مال آفریقا، بیش��تر »ارتدوکس« 

)راست کیش( هستند.

تاریخچه تبشیر در میان مسیحیان و ارتباط آن 
با ایرانیان چیست؟

مس��یحیان اعتقاد دارند تبشیر در ایران، از آغاز میاد 
حضرت مسیح شروع می شود. اولین کسانی که تولد 
عیس��ی را تبریک گفتند، س��ه ایرانی )مجوسی( 
بودند که کتاب مقدس می گوید آمدند و به مادر مسیح، 
هدایایی نیز بخشیدند. لذا ایرانی ها را از همان آغاز، به 

مسیحیت پیوند می دهند. 
روز دیگری که به رابطه تبش��یر مسیحیت با ایرانیان 
ربط می دهند، »پنطیکاس��ت« اس��ت. ادعا می کنند 
روحالق��دس ۵0 روز بعد از عید فص��ح یا عید پاک بر 
حواریون نازل شده است. در هنگام نزول روح القدس 
بر ایشان، جمعیت زیاد دیگری هم بودند که ایرانیان 
)پارتی��ان، عیامی ه��ا، ماده��ا و...( ه��م از جمل��ه 
حاضران بودند. )اعمال رسوان، فصل دوم، آیه8(. 
در این مجل��س حواریون از روح القدس پر و بهره مند 
ش��دند و همگی قدرت سخن گفتن به زبان هایی که 
تا کنون یاد نگرفته بودند را نیز پیدا کردند که به »تکلم 
به زبان ها« معروف است. جریان مسیحی افراطی که 
نسبت به سایر جریانهای مسیحی، حمات بیشتری 
را علیه اس��ام دارد، مانند کشتار مسلمانان، حمات 
سیاس��ی، قرآن س��وزی، س��اخت فیل��م و کاریکاتور 
علیه پیامبر اسام، حمایت همه جانبه از صهیونیسم 
و ... عمدتا از همین پنطیکاستی ها هستند و ادعای 
کشیش��ان آنها مبنی بر داشتن قدرت تکلم به زبان ها 
یکی از نشانه هایشان اس��ت. اینها با ادعای تکلم به 
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فرقه پروتستان در مسیحیت، همانند 
وهابیت در اسالم هستند که مهد آن امریكا 
و انگلستان است. پروتستان ها در عرصه 
سیاسی بسیار فعال هستند و صد البته 
همچون وهابیون بسیار غیرمنطقی، و به 
شدت به دنبال سلطه بر دیگران هستند و 
لذا جامعه سنتی مسیحی هم از این دست 
تبلیغات به شدت احساس خطر می کند، 

زبان ها، واژه های نامفهومی را به زبان می رانند و بعد 
میگویند روح القدس از درون ما سخن گفت.

خاصه منشا ورود تبشیر را از همین روز پنطیکاست 
ذ کر می کنند که قطعا صحیح نیس��ت. چرا که به نظر 
خ��ود محققین مس��یحی اصل این ماجرا س��اختگی 
اس��ت. در زمان های گذشته امکانات ارتباطی کنونی 
مانن��د تلفن همراه و ماهواره و ... نبوده اس��ت. پس 
چط��ور در یک واقعه ناگهانی مث��ل نزول روح القدس 
جمعیتی چند هزار نفری حتی از مکان هایی که چندین 
ماه فاصله دارند، به طور ناگهانی جمع می ش��وند و به 
عنوان شاهدان ماجرا معرفی می شوند؟! لذا محققین 
مسیحیت این شاخ و برگ دادن »پنطیکاست« را قبول 
ندارد، و اعتقاد دارند که »پنطیکاست« ناگهانی اتفاق 
افت��اده و این تعداد که در کتاب مقدس نام برده ش��ده 
است، محال است. در فصل 2 آیه۴1، تعداد حاضران 

در »پنطیکاست« سه هزار نفر ذکر شده است.

رویکرد به تبش�یر در تاریخ مس�یحیت در ادوار 
مختلف تاریخ چگونه بوده است؟

در طول تاریخ مس��یحیت، تبشیر عموما تحت تاثیر 
رهب��ر دینی عصر خود بوده اس��ت و در واقع  هر پاپ 
رویکرد متفاوتی به این مسئله داشته است، اما غالب 
تفکر مسیحی، تفکر سیاه و سفید، و یا صفر و صدی 
اس��ت، به این معنی که اگر شخصی با ما همراه نبود 
پ��س بر ضد ما خواهد ب��ود. پاپ هایی ک��ه در دوران 
متفاوت مس��یحیت آمدند، عاوه ب��ر رهبری دینی، 
رهبر سیاس��ی نیز بودند و حتی اگ��ر رهبر ظاهری در 
سیاست نبودند، حاکم سیاسی را  انتخاب می کردند، 

لذا تاثیر و نفوذ بسیار باایی بر جامعه داشتند.
در زمان جنگ های صلیبی، پاپ ها رفتار خشونت بار 
تکفیری علیه مسلمانان نش��ان می دادند، در واقع در 
آن زمان نه تنها نس��بت به مس��لمانان، بلکه با خود 
مسیحیان هم با خشونت برخورد می کردند، که کاما 
خ��اف روش مس��لمانان ب��وده اس��ت. وقتی صاح 
الدین ایوبی، بیت المقدس را تصرف می کند به تمام 
مس��یحیان امان می دهد و انصافا هیچ خونی ریخته 
نمی ش��ود، هرچند ما ش��یعیان صاح الدین را قبول 
نداریم و او را از حکام سفاک و قاتل شیعیان می دانیم، 
اما با این حال حتی یک حاکم سفاک مسلمان نیز در 
آن زم��ان به عهد خود پایبند بود. اما در طرف دیگر، 
مسیحیانی که برای بازپس گیری بیت المقدس به آنجا 
لشکرکشی می کنند و به مسلمانان وعده امان می دهند 
اما به نقل خودشان، آنقدر مردم مسلمان را کشتند که 
خودشان گزارش دادند در بیت المقدس، خون تا زانوی 
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جالب اینكه این نوع کلیساها، در انظار 
مسیحیت سنتی هم انحراف شمرده 
می شود. اداره کنندگان این نوع کلیسا 
برای پیشبرد اهداف خود، از ابزارها و 
روش های جنسی نیز استفاده می کنند و 
فرایند جذبشان بیشتر با تكیه بر جنس 
مخالف صورت می پذیرد. 

اسب ها باا آمده بود.
نکت��ه مهم همین جنگی��دن بی رحمان��ه علیه دیگر 
فرق مسیحیت اس��ت، مثا فرقه کاتولیک عاوه بر 
مبارزه علی��ه دیگر فرق با  ادیان دیگر مانند یهودیت 
هم مبارزه می کردند. دلیل این مبارزه هم این بود که 
یهودیان را قاتل اصلی حضرت مسیح می دانستند، لذا 

هرجا می توانستند آنان را قتل و عام می کردند.
اما در زمان پیامبر اس��ام اتفاق دیگری می افتد، 
عده ای از مسیحیان منتظر بعثت پیامبر بودند. به دلیل 
شهرتی که پیامبر در جهان پیدا کرد، ترس عجیبی در 
میان مسیحیان شکل گرفت. لذا آنها با این بهانه به 
سمت مباهله رفتند اما در مباهله نیز اسام بر آنها غلبه 
کرد. در گام بعدی مناظرات علمی را پیش گرفتند، که 
باز شکست خوردند مانند زمان امام رضا، در فصل 
دوم کتاب ااحتجاج طبرسی اشاره به مناظرات پیامبر 

با یهودیان دارد.
مطمئنا اگر اس��ام نبود مسیحیت بر خاورمیانه چیره 
می گش��ت و اسام هراسی غالب مسیحیان امروز نیز 
نشئت گرفته از همین موضع است. بزرگان مسیحیت 
ادع��ای گفتگو با ادی��ان را دارند، اما چ��ون در مقابل 
آموزه های متقن و محکم اسام، تاب مقاومت ندارند، 
سعی می کنند تا ارکان دین اسام را مورد هجمه قرار 
دهن��د. بنابراین حمله به ش��خص پیامب��ر، تخریب 
آموزه های اس��ام، قرآن س��وزی و ... از روش های 

مسیحیان تبشیری است.

چرا تبشیر به ش�کل زیرزمینی در ایران صورت 
می گیرد؟

همان طور که در ابتدا گفته ش��د، تبش��یر م��درن، به 
چند شکل صورت می گیرد مانند کلیسای اینترنتی و 
ماهواره ای و غیره. کلیسای خانگی نیز با همین هدف 
و در همین راستا است، چراکه وقتی در یک کشوری 
ب��ا موانع و محدودیت های تبلیغی مواجه می ش��وند، 
بااجبار این نوع کلیساها و روش های تبلیغی را فراهم 

می کنند.
جال��ب اینکه این نوع کلیس��اها، در انظار مس��یحیت 
س��نتی هم انحراف ش��مرده می ش��ود. اداره کنندگان 
این نوع کلیس��ا برای پیش��برد اهداف خود، از ابزارها 
و روش های جنس��ی نیز اس��تفاده می کنن��د و فرایند 
جذبش��ان به صورت رایج با تکی��ه بر جنس مخالف 
ص��ورت می پذیرد. حت��ی در کش��ورهای غربی نیز، 
کلیساهای خانگی شبیه فعالیتهای از نوع فعالیتهای 
زیرزمین��ی »جنبش ه��ای معن��وی نو پدی��د« فعال 
هس��تند، و برای فرار از پاسخگویی به همان معدود 
ماک ها و مبانی محکم مسیحیت، استفاده می کنند.

این گروه ها ساختار پیچیده ای دارند، و سعی می کنند 
از راه ه��ای مختلف به هدف خود دس��ت یابند، مثا 
ترغیب افراد معتاد به حض��ور در جنبش های NA، یا 
گرفتن پناهندگی از کشورهای غربی به شرط مسیحی 
کردن عده ای زیاد و... اما دس��ت آخر دیده می ش��ود 
ک��ه با ش��روع گرفتاری ب��رای فرد، کام��ا وی را تنها 

می گذارند.

در ایران کدام فرقه و با چه ابزاری بیشتر فعالیت 
می کند؟

جریان اصلی که در ایران فعالیت می کند پروتس��تان 
است، اما فرق مختلف دیگری هم هستند که منشعب 
از پروتستان اند مثل جماعت ربانی در تهران، که هم 

کلیسای رسمی و هم کلیسای خانگی دارند. 
از فرقه دیگری که در ایران فعال اس��ت، »ش��اهدان 
َیُه��َوه« و »جی��زز اونلی« ه��ا )Jesus only( خاصه در 
شمال و جنوب غرب، می باشند. اکثر این فرق، بدون 
پرچ��م و هویت، و اصطاحا چ��راغ خاموش فعالیت 
می کنند، به طوری که با افراد مختلف، طرح دوستی 
ریخته به گونه ای که اش��خاص، تا مدتها متوجه دین 
و مس��یحی بودن او نمی شوند. فرد با گذشت زمان و 
با ش��نیدن حرف های جدید از سوی ایشان، کم کم به 
اخاق و رفتار مسیحی گرایش پیدا می کند و به مرور 
نیز به مبانی وی هم احترام می گذارد و ش��اید پس از 
گذش��ت یک س��ال تازه متوجه بش��ود که دوستش، 

مسیحی است.

نحوه مواجهه علمای اسالم با تبشیر چگونه بوده 
است؟

در مورد محتوا، علمای اسام صحبت های بسیاری 
کرده اند. یکی از برجسته ترین شخصیت هایی که در 
شیعه، در این رابطه کار کرده است، عامه محمدجواد 
باغی اس��ت. ایش��ان عاوه بر صاحب نظر بودن در 
عل��وم فقه و اصول، کتب دقیقی در رابطه با اندیش��ه 
مسیحیت نیز نگاشته است. ایشان در کتاب »الهدی 
الی دین المصطفی« بسیاری از شبهات مسیحیت که 
در ارتباط با اسام مطرح شده است را پاسخ داده و در 
مقابل شبهات بس��یاری را راجع به مسیحیت در این 

کتاب مطرح می کند.
یک��ی دیگر از الگوهای مواجهه با تبش��یر در علمای 
اس��ام، امام موسی صدر است. ایش��ان در تعامل با 
مس��یحیت نکات بس��یار زیادی را دارد. به طور مثال 
یکی از مهمترین راه هایی که مبلغان مسیحی دارند این 
است که مانع ارتباط مسیحیان و مسلمانان می شوند. 
این که مس��یحیان در نظر مسلمانان نجس هستند، 
را خیل��ی مورد تبلیغ قرار می دهند تا مس��یحیان را از 
مس��لمانان دور کنند. در حالی که مقام معظم رهبری 
و نظر مش��هور مراجع بر پاک بودن اهل کتاب است. 
امام موس��ی صدر نیز اهل کتاب را پاک می دانس��ت. 
شما به نحوه برخورد مقام معظم رهبری با ارامنه دقت 
کنید. خاطره حضور ایش��ان در منزل شهید مانوکیان 
از شهدای ارمنی که خلبانی زبده و رشادت آفرین بود، 
بسیار معروف است. س��یره امام موسی صدر و رهبر 
گرانقدر انقاب، از ابزارهای س��نتی و چهره به چهره 
تعام��ل با اهل کت��اب و تبلیغ در بین آن��ان، می تواند 
یکی از راه کاره��ای ارتباطی میان ائمه جماعات ما با 
مسیحیان باشد. ما خانواده شهدای مسیحی زیادی 

داریم که می توانند مورد تفقد قرار بگیرند.
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پرتومحبتدر
اسالمومسیحیت

محمدصادق احمدی)دانشجوی دکتری دین پژوهی(

در نوش��ته پیش رو برآنیم تا گون��ه ای خاص از رابطه 
میان خدا و انسان را در پرتو تعالیم مسیحیت بررسی 
کنیم. آنچه در این نگاره مطمح نظر قرار گرفته، بحث 
و بررسی مسئله محبت به عنوان رابطه ای ویژه میان 
خدا و انسان است. در این مسیر نخست به چگونگی 
این رابطه و نقد بررسی آن در مسیحیت پرداخته ایم و 
در ادامه نگاه اسام را به این رابطه دنبال خواهیم کرد. 

 انسان و خدا در پرتو محبت در مسیحیت
با بررس��ی کتاب مقدس به ویژه عهد جدید که شامل 
کتب خاص مسیحیان اس��ت، گونه ای از رابطه میان 
انسان و خدا دیده می شود که در پرتو عشق و محبت 
تبیین شده است. در این رابطه خدا به دلیل محبتی که 
نسبت به انسان ها داشت فرزند خود را فرو فرستاد تا با 
قربانی شدن برای گناهان نوع بشر، ایشان را از مرگ 
رها سازد. در تبیین و تفسیر چرایی این کار دلسوزانه 
خدا، در سنت مسیحی تفسیرهای متفاوتی ارائه شده 
است؛ اما بنابر نص عهد جدید این فعل خدا ریشه در 

محبت او نسبت به نوع انسانی دارد. 
صرف نظر از انتقاداتی که به این آموزه ش��ده اس��ت، 
اش��اره به دو مس��ئله در این زمینه از اولویت بیشتری 
برخوردار اس��ت. یک��ی اینکه این کار خ��دا با عدل او 
ناسازگار است و دیگر اینکه در ترویج این آموزه شکلی 
از ناهماهنگ��ی و عدم انس��جام به چش��م می خورد. 
درباره مس��ئله نخس��ت اش��اره به این نکته ضروری 
است که در طول تاریخ نه تنها از سوی غیرمسیحیان، 
بلکه از س��وی مسیحیان نیز این آموزه و این شکل از 
محبت زیر سؤال رفته است. با این نوع از محبت ظلم 

و جفای خدا نس��بت به بندگان ش��اید بیش از محبت 
او باشد؛ چه آنکه بس��یاری از مردم پیش از فدا شدن 
مس��یح از دنیا رفته اند و از این فرصت بزرگ بی بهره 
مانده اند؛ از س��وی دیگر عیسی خود مرتکب گناهی 
نش��ده بود و در ازای گناهان بش��ر ب��ه صلیب رفت و 

قربانی شد، به قول شاعر:
 گنه کرد در بلخ آهنگری

 به شوشتر زدند گردن مسگری
برخی از بزرگان مس��یحیت نی��ز از دیرباز با این آموزه 
مخالف بوده اند و آن را خاف محبت خدا می دانستند. 

در ادامه به برخی از ایشان اشاره می شود: 
پیتر آب��ار در این زمینه می گوی��د: »حقیقتًا ضرورت 
ریخته شدن خون فردی بی گناه به عنوان بهای یک 
چیز و اینکه قربانی شدن فرد بی گناهی باعث رضایت 
خاطر گ��ردد، چق��در بی رحمان��ه و ش��ریرانه به نظر 
می رس��د. چقدر تصور این امر مشکل است که خدا با 
مرگ فرزند خود آن قدر موافق باشد که به  واسطه آن با 
کل جهان مصالحه کند. این سؤال و سؤال های مشابه 
آن، مسئله ای اساسی را در مورد رستگاری به واسطه 

مرگ مسیح، در برابر ما قرار می دهد«.1 
توماس میش��ل ژزوئیت این باور که مسیح در عوض 
انس��ان ها، مصلوب گردید و کش��ته ش��د، را نقد کرده 
اس��ت: »متکلمان مس��یحی عصر م��ا نظریه جبران 
]جبران گناهان به واس��طه قربانی ش��دن مس��یح[ را 
نمی پذیرن��د؛ زی��را این نظریه به مفهوم شایس��تگی 
و عدال��ت خدا آس��یب می زند؛ چون ف��رض را بر آن 
می گذارد که خدا خون مس��یحی را می طلبد که از هر 
جه��ت بی گناه بود، تا ب��ا روش نابهنجاری که مبتنی 

بر شکنجه مرگ سرخ اس��ت، گناه دیگران را جبران 
کند. هیچ انس��انی نمی تواند چنی��ن روش ظالمانه و 
وحش��یانه ای را بپذیرد. پس چگون��ه می توانیم آن را 
به خدا نسبت دهیم؟«.2 آلبرت ریچل اسقف کلیسای 
لوت��ری و ااهی��دان قرن نوزده��م و همچنین چارلز 
فینی، دیگر ااهیدان ق��رن نوزدهم نیز این آموزه را 

زیر سؤال برده اند.3

آنچ��ه درباره ناهماهنگی گفته ش��د، به این مس��ئله 
بازمی گردد که مبش��ران مس��یحی در ط��ول تاریخ با 
نادیده انگاش��تن قهر و غضب خدا در س��نت و متون 
مقدس، برای تبش��یر مس��یحیت صرف��ًا بر محبت 
خ��دا تکیه کرده و وعیده��ای او را نادیده می انگارند. 
وعیدهایی چون پست بودن در صورت ترک شریعت 
موس��وی،4 مخالفت با ح��کام ظلم و ج��ور5 و... که 
همگی توسط مسیح در عهدجدید طرح شده اند. این 
آموزه ها در بیان مبشرین مسیحی نمی آیند تا به اصل 

تبشیر خللی وارد نسازند. 

 انسان و خدا در پرتو محبت در اسالم
آنچه در بیان این رابطه در اسام وجود دارد بر خاف 
سنت مسیحی، با نوعی از اعتدال همراه بوده است. 
خداوند در قرآن مجید بارها صراحتًا این وعده را طرح 
کرده که او خدایی رحمان اس��ت و علی رغم اینکه در 
او دو اراده غض��ب و رحم��ت وجود دارد؛ اما رحمت او 
بر غضبش پیشی گرفته است. خداوند رحمتش عام 
اس��ت و شامل همه چیز می ش��ود؛ اما غضبش برای 
افراد خاصی اس��ت. خداوند در آیه 156 سوره اعراف 

p
حقیقتًا ضرورت ریخته شدن خون فردی 

بی گناه به عنوان بهای یک چیز و اینكه 
قربانی شدن فرد بیگناهی باعث رضایت 
خاطر گردد، چقدر بی رحمانه و شریرانه 

به نظر می رسد. چقدر تصور این امر 
مشكل است که خدا با مرگ فرزند خود 

آنقدر موافق باشد که به واسطه آن با کل 
جهان مصالحه کند

خدا و انسان در آیینه ادیان
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می فرمای��د: »َعَذاِبی ُأِصیُب ِب��ِه َمْن أََش��اء َوَرْحَمِتی 
َوِسَعْت ُکلَّ َش��ْیٍء«. عاوه بر این در ادعیه و احادیث 
زیادی از س��بقت رحمت خدا بر غضب س��خن رفته 

است. 
تمامی سوره های قرآن جز س��وره توبه با »بسم الّل�ه 
الرحم��ن الرحی��م« که دو وصف رحمت خدا هس��تند 
آغاز می شوند و روایات بسیاری وجود دارند که نشان 
می دهند خدا در روز جزا با بسیاری از بندگان با رحمت 
خویش برخورد خواهد کرد. شیخ حر عاملی در کتاب 
»جهادالنف��س« روایتی را ذکر کرده ک��ه در آن خداوند 
درباره بنده ای که عصیان کرده و راهی جهنم می شود 
را ب��ه دلیل حس��ن ظنش ب��ه رحمت خ��دا، قضاوت 
دیگ��ری می کند: »بنده گنه��کار می گوید: ای خدای 
م��ن! گمان من به تو چنین نبود. خداوند می فرماید: 
مگر چه گمانی به من داشتی؟ می گوید: خدایا من به 
تو نیکوترین گمان را داشتم. پس خداوند امر می کند 
که او را به س��وی بهش��ت برن��د و می فرماید: حقا که 

گمان نیکوی تو به من امروز به تو سود بخشید«.6
البت��ه از آنجا که اس��ام دی��ن اعتدال اس��ت، در کنار 
این رحمت خداوند غضب او و هش��دارش نس��بت به 
سرکشان و مشرکان نیز دیده می شود؛ چنان که حتی 
در برخی از روایات و آیات، کسانی که به بهانه رحمت 
خدا از فرامین وی سرپیچی و گردنکشی کرده  ، آشکارا 
ح��ق را پایمال نمایند به ع��ذاب و دوزخ حتمی وعده 

 .داده شده اند

پی نوشت: 
1. لی��ن، تون��ی؛ تاری��خ تفکر مس��یحی؛ ترجم��ه روبرت 

آسریان؛ انتشارات فرزان)1380(؛ ص184. 
2. میشل، توماس؛ کام مسیحی؛ ترجمه حسین توفیقی؛ 

قم: دانشگاه ادیان و مذاهب )1387(؛ ص82. 
3. لین، تونی؛ پیشین؛ ص386 � 393. 

4. انجیل متی؛ 5: 17. 
5. انجیل لوقا؛ 13: 32. 

6. حرعامل��ی؛ جه��اد النفس؛ باب وجوب حس��ن ظن به 
خداوند و ترحیم بدگمانی نسبت به خدا، حدیث 148. 

p
از آنجا که اسالم دین اعتدال است، 
در کنار این رحمت خداوند غضب او 
و هشدارش نسبت به سرکشان و 
مشرکان نیز دیده می شود؛ 

مس��یحیت در طول تاریخ، فراز و نشیب های زیادی 
را ب��ه خود دیده اس��ت. در دوره هایی از تاریخ، تحت 
ستم حکومت ها قرار داشت و در برهه های دیگری، 
خود به نماد ظلم و ستم تبدیل شده بود. از همین رو 
محبوبیت این دین گاهی افزایش یافته و گاه، متوقف 
شده اس��ت. پس از ظهور کلیس��ای پروتستان، این 
مع��ادات تا ح��دود زیادی دس��تخوش تغییر گردید. 
کلیس��ای کاتولیک قدرت خود را از دس��ت داد و دیگر 
به عنوان نماینده  جهان مسیحیت نبود. از این زمان 
به بعد، کلیساهای پروتستان که فعالیت های تبشیری 
گس��ترده ای را آغاز کرده بودن��د، مهم ترین تأثیر را در 
گسترش مسیحیت ایفا  کردند. کلیساهای پروتستان 
توانستند مسیحیت را در نقاط مختلف جهان گسترش 

دهند. 
در پ��س این موفقیت نس��بی، عوام��ل مختلفی قرار 
داش��ته که از مهم ترین آنها تکثر گونه های اعتقادی، 
آیین های کلیس��ایی و نیز ش��یوه های تبشیری بوده 
اس��ت. از قرن ش��انزدهم میادی به بعد، کلیساهای 
پروتستان تأسیس شدند و هر کدام، رویکردهایی را که 
گاه در تقابل با دیگر کلیساها بود، در پیش گرفتند. این 
مسئله سبب شد تا کلیسا بتواند ذائقه ها و سلیقه های 
مختلف را تحت پوش��ش ق��رار داده و از این طریق، 

موفقیت بیشتری را کسب کند. 
یکی از کلیساهای پروتستان که با ارائه  رویکردی نوین 
در زمینه  اصول عقیدتی و آداب و مراس��م کلیس��ایی 
توانست موفقیت قابل توجهی را تجربه کند، کلیسای 
پنطیکاستی1 یا "پنجاهه گرا" بود. توجه به تجربه های 
روحانی در قرن بیس��تم، زمینه س��از شکل گیری این 

کلیسا گردید.
در س��ال 1906 می��ادی، ای��ن ش��ایعه در سرتاس��ر 
ایاات متحده رواج یافت که کودکی موفق به دریافت 
عطیه ای الهی و تجربه ای روحانی ش��ده اس��ت. این 

عطیه »سخن گفتن به زبان ها« بود.2
»س��خن گفتن ب��ه زبان ه��ا« ک��ه از جمل��ه عطایای 
روح القدس است که ریشه در کتاب مقدس مسیحیان 
دارد. در عهد جدید آمده اس��ت مس��یحیان کلیسای 
نخس��تین، گاهی عطیه  مذکور را دریافت می کردند و 
به زبانی نامفهوم س��خن می گفتند.3 این نوع سخن 
گفتن که متش��کل از جماتی بی معنی بود به سرعت 
در سراسر کلیسا رواج یافت و کار بدانجا رسید که پولس 
مردم را از »سخن گفتن به زبان ها« نهی کرد و خواستار 

توقف آن شد.4
ادعای دریافت عطیه مذک��ور رنگ باخت تا اینکه در 

پنطیکاستی
محمد توحیدی)کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی(

اوایل قرن بیستم، این ادعاها دوباره به کلیسا بازگشت 
و در قال��ب نهضت��ی جدید با عنوان پنطیکاس��تی در 

ایاات متحده آمریکا شکوفا شد. 
این کلیس��ا5 چندی بعد در اروپ��ا و بین بومیان پیروان 
زی��ادی ب��ه دس��ت آورد.6 مهم  ترین دلیل رش��د این 
مذهب در میان بومیان، تأکید این کلیسا بر تجربه های 
روحانی و حاات خاص خلس��ه ای دانسته می شود. 
همچنین تأکید این مذهب بر ش��فای بیم��اران و نیز 
اعتقاد به ارواح خبیث که جزئی از باورهای ادیان بومی 
اس��ت، از جمله عوامل اقبال به این مذهب ش��مرده 
شده است.7 سخن گفتن به زبان های غیرقابل مفهوم 
در کلیساهای پنطیکاستی، عادی و رایج است که به 
معنی حضور روح القدس در کلیسا و دریافت عطایای 

روحانی توسط حاضران است.8
شفابخش��یدن مریضان نیز از دیگر ادعاهای ویژه ای 
است که همواره از سوی رهبران و اعضای این کلیسا 

تبلیغ می شود.9
رویکردهای خاص این کلیس��ا که همراه با رفتارهای 
عوام فریبانه اس��ت، سبب موفقیت و رشد سرسام آور 
آن شده است. در سال 2002 میادی، تعداد پیروان 
این نهضت بالغ بر 543 میلیون نفر برآورد شده است. 
بنابرای��ن می ت��وان 26 درصد کل مس��یحیان جهان 
را پنطیکاس��تی دانس��ت. برخی بر این باورند که این 
کلیسا، پس از مس��یحیت کاتولیک، بیش ترین پیرو 
را در سراس��ر جهان داراست.10 برنامه های تبشیری 
کلیسای پنطیکاستی در  آسیا به شکلی گسترده دنبال 
می شود. بر اساس آمار این فرقه در آسیا بیش از دیگر 
فرقه های مسیحیت موفق بوده است و بیشترین رشد 

را به خود اختصاص داده است.11 
این کلیسا در ایران نیز فعال است. کلیسای »جماعت 
ربانی« که از زیرشاخه های معروف این فرقه است، با 
پشتیبانی مالی گروه های تبشیری فعالیتی چشمگیر 
دارد. این کلیساها، هم به شکل رسمی و هم در قالب 
کلیساهای خانگی مشغول تبشیر مسیحیت هستند و 
با هدف گرفت��ن جوانانی که دارای بحران های روحی 
و اجتماعی هس��تند و استفاده از فنون روان شناسانه، 

سعی در جذب آنان دارند.12
کلیسای پنطیکاستی در زمینه رسانه  بسیار فعال است. 
این کلیس��ا اف��زون بر س��ایت ها، وباگ ها و مجات 
پرشمار تبشیری، شبکه های ماهواره ای فراوانی نیز 
دارد که در سراس��ر دنیا به تبلیغ این فرقه می پردازند. 
از فعالیت های این کلیسا در ایران می توان به تأسیس 

فرقه شناسی
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در سال 2002 میالدی، تعداد پیروان این 
نهضت بالغ بر 543 میلیون نفر برآورد 
شده است. بنابراین می توان 26 درصد 

کل مسیحیان جهان را پنطیكاستی 
دانست. 

چهار شبکه  ماهواره ای تمام وقت اشاره کرد که پخش 
برنامه های تبش��یری به زبان فارسی را در دستور کار 
خود ق��رار داده اند. از این چهار ش��بکه، ش��بکه های  
»محبت«، »ست سون پارس«13 و »هفت« رویکردی 
محتاطانه را اخذ کرده اند و ضمن تأکید بر آموزه هایی 
نظیر محبت، گاه به پخش برنامه های ش��فادهی در 
کلیساهای پنطیکاستی می پردازند. شبکه ماهواره ای 
»نجات« رویکردی متفاوت و مبتنی بر شفابخشی و 
سخن گفتن به زبان ها را در پیش گرفته است. مجریان 
این شبکه، در برنامه های مختلف به سخن گفتن های 
این چنین��ی مبادرت می ورزند. آن��ان ادعا می کنند که 
بیماران بسیاری را در پای گیرنده های تلویزیونی شفا 
بخشیده اند و از همین رو در برنامه های زنده تلویزیونی 

به خواندن اوراد شفابخش اقدام می کنند!
متأس��فانه با وجود فعالیت های گسترده این کلیسا در 
عرصه های مختلف، هنوز اقدامی جدی برای بررسی 
تهدیدهای این کلیس��ا بر قشر جوان جامعه، و میزان 
نفوذ و تأثیرات مخرب آن بر عقاید و باورهای اسامی 
جوانان صورت نپذیرفته است و مبشران پنطیکاستی 
با خیالی آس��وده از هرگونه تقابل تبلیغ��ی، به ترویج 

 .باورهای خرافی خویش می پردازند

پی نوشت: 
 .Pentecostal Church .1

2. مولن��د، این��ار؛ جهان مس��یحیت؛ ترجم��ه محمد باقر 
انصاری و مسیح مهاجری؛ تهران)1381(: انتشارات امیر 

کبیر؛ ص411. 
3. اعمال رسوان 2: 6؛ رساله اول پولس به قرنتیان 13: 

 .1
4. رساله اول پولس به قرنتیان 14: 1 � 19.

5. اصط��اح کلیس��ا، دارای کاربرده��ا و معان��ی متفاوت��ی 
اس��ت. استفاده از آن برای اش��اره به مفهوم فرقه، از جمله 
کاربردهای رایج آن است. بنابراین کلیساهای پروتستان به 
معنی فرقه های پروتستان و کلیسای پنطیکاستی به معنی 

فرقه  پنطیکاستی است. 
6.مولند، اینار؛ پیشین؛ صص 412�414.  

7. ویلس��ون، برایان؛ دین مس��یح؛ ترجمه حس��ن افشار؛ 
تهران)1381(: نشر مرکز؛ ص119. 

8. ویور، مری جو؛ درآمدی به مس��یحیت؛ ترجمه حسن 
قنب��ری؛ ق��م)1381(: مرکز مطالع��ات ادی��ان و مذاهب؛ 

ص287. 
9. مولند، اینار؛ پیشین؛ ص412. 

 McGrath, Alister E. and Marks, Darren C , The  .10
 ,Blackwell Companion to Protestantism, )Blackwell

.439 1st ed. (, P ,2004
.440 .Ibid, P .11

12. گروه نویس��ندگان؛ جس��تارهایی درباره  مس��یحیت؛ 
)1390(: انتشارات تا ظهور؛ ص187. 
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محمد ادهمی)کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی(

دینیاایدئولوژی

از ق��رن ش��انزدهم می��ادی، تفکری بر پایه س��نت 
پروتس��تان در انگلس��تان باب ش��د. ای��ن جریان در 
واق��ع رویکردی ب��ود به گرایش های��ی فرافرقه ای در 
الهی��ات پروتس��تان که ب��ر جایگاه کت��اب مقدس در 
زندگی فرد مسیحی تأکیدی خاص داشت. اصطاح 
»انجیل گرایی« ابتدا در آثار نویسندگان کاتولیک قرن 
پانزده اس��تفاده می ش��د و پس از آن در اندیش��ه های 
پروتس��تان ها در ای��ن قرن برای تمایز پروتس��تان ها 
از کاتولیک ها توس��ط مارتین لوتر اس��تفاده شد. این 
تفک��ر همچنی��ن در س��ال 1730 می��ادی در میان 
متودیست های انگلستان و باپتیست های آلمان ظهور 

کرد. 
فض��ای آمریکا در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم 
فضای پرشوری بود که مسیحیت آمریکایی منعکس 
کنن��ده این فضا اس��ت. در قرن نوزده��م تکثر دینی 
گسترده ای به وجود آمد که تا قرن بیستم ادامه داشت 

و دین موضوعی صرفًا دلخواهی شده بود. 
جمعیت ایاات متحده، که در س��ال 1776 دو و نیم 
میلیون نفر بود تا س��ال 1845 به بیس��ت میلیون نفر 
رس��ید. در قرن نوزدهم موج تازه ای از احیاگرایی، که 
گاهی اوقات »دومین بیداری عظیم« نامیده می شد، 
آغاز شد و نهضت انجیل گرایی آمریکا را قّوت تازه ای 
بخشید. واژه »انجیلی« به معنای »بشارت انجیل« بر 
همه سنت ها، فرقه ها و مؤسسات پروتستانی اطاق 
می شد که ریشه در واژه آلمانی»euangelion« دارد؛ که 
هنوز هم به کلیسای لوتری در آلمان اطاق می شود.1
در ح��ال و ه��وای آزادی دین��ی در آغاز ق��رن جدید، 
چند گروه اشتراکی و بعضی از کلیساهای نوین شکل 

گرفتند که در انتظار »رجعت مسیح« بودند. 
در ده��ه 1920 بنیادگرایی2 مس��یحی، در گروه های 
پروتس��تان آمریکا که از اندیشه های انجیلی حمایت 

نگاهیبهمسیحیتصهیونیست

می کردند، در تقابل با مس��یحیت لیب��رال، مدرنیته و 
سکواریسم شکل گرفت. آموزه هایی همچون تولد 
مسیح از باکره، بازگشت مجدد مسیح، خطاناپذیری 
کت��اب مق��دس و عدم قب��ول هرگونه تفس��یر از متن 
مق��دس، رد نظری��ه داروین، تأکید ش��دید بر تحقق 
پیشگویی های کتاب مقدس و اعتقاد به هزاره گرایی 
و پای��ان دوران از ویژگی ه��ای آنه��ا اس��ت. در واقع 
بستر زایش این نهضت، آیین انجیلی است که شعار 
بازگشت به متن مقدس را می داد. رهبران این جنبش 
از دهه چهل خ��ود را به جای بنیادگ��را، »انجیل گرا«3 
نامیدن��د؛ چراکه واژه بنیادگرا معنای ضد عقل گرایی، 
س��تیزه جویی و افراط گرای��ی را در ذهن مردم آمریکا 
تداعی می کرد. از آن زمان به بنیادگراهای امریکایی 
»اوانجلیک« می گویند و نیز به عناوینی چون مسیحیت 
تبشیری، مسیحیت صهیونیستی، مسیحیت یهودی 
و مسیحیت انجیلی ملقب شده اند؛ چرا که به بازگشت 
یهودیان ب��ه ارض موعود و تش��کیل دولتی یهودی 

برای ظهور مجدد مسیح اعتقاد راسخ دارند.4
پیروان کلیس��ای انجیلی ح��دود یک چهارم جمعیت 
آمریکا5 را ش��امل می ش��وند و تعدادش��ان رو به رشد 
است. ایشان مهم ترین خاستگاه نظری راست گرایان 
مسیحی هستند. هسته مرکزی پیروان این جریان، 
مطلق گرا و معتقد به نبرد دائم بین خیر و شّر هستند. 
»بازگشت دوم حضرت مسیح« در »آخر الزمان« بعد از 
طی مراحلی که نهایت آن به »جنگ و ویرانی بزرگ« 
ختم می ش��ود، از جمله مبانی اعتق��ادی این جریان 

است. 
ب��ر مبنای چنین اعتقاداتی حضرت مس��یح روزی به 
زمی��ن باز خواهد گش��ت و برای هزار س��ال حکومت 
خواهد کرد. اقدامات مسیح طی هفت مرحله صورت 
می گی��رد که اکنون مرحله شش��م، یا مرحله کلیس��ا، 

اس��ت. مرحله بع��د، »آخر الزمان« اس��ت که طی آن 
حضرت مس��یح به س��وی زمین رو می کند و مؤمنان 
مس��یحی را حیاتی دوباره می بخش��د. س��پس »ضد 
مس��یح« در زمین ظاهر خواهد ش��د و خود را به دروغ 
منجی یهودیان خواه��د خواند. برخی معتقدند آنچه 
موجب باور برخی به ضد مس��یح می ش��ود این است 
ک��ه او ق��ادر به اع��اده صلحی ظاه��ری در خاورمیانه 
خواهد شد. حکومت ضد مسیح، هفت سال به طول 
می انجام��د و دوره »رن��ج یا آزمایش ب��زرگ« خوانده 
خواهد شد. آنها معتقدند تاریخ بشر در طی نبردی در 
آخرالزمان به نام »آرماگدون« به پایان می رسد و نقطه 
اوج آن ظهور دوباره مس��یح است. پس از آن، داوری 

نهایی برای همه مردگان و زندگان انجام می شود. 
اصول آموزش هواخواهان »مش��یت الهی« این است 
که قبل از اس��تقرار پادش��اهی جهانی مسیح، مطابق 
پیش��گویی های کتاب مقدس، ابتدا باید یهودیان به 
اسرائیل بازگردند. سپس دولت یهود تأسیس و کام 
خدا برای همه امت ها تبلیغ ش��ود. آنها معتقدند یک 
روز، ی��ک یهودی افراطی، ق��دس را منفجر خواهد 
کرد. س��پس در ج��ای آن معبد س��لیمان بازس��ازی 
می ش��ود و مراس��م قربانی یهود از نو آغاز می ش��ود و 

 6.سپس نوبت به آرماگدون خواهد رسید

پی نوشت: 
 .52 page ,5 Encyclopedia of religion, eliade, vol .1
2. بنیادگرایی به معنای سرسختی در مذهب و جهان بینی 
است که هدف آن پیشبرد تفکر و اندیشه بر بنیاد ریشه های 

اولیه دین و ایدئولوژی است. 
3. اوانجلیک.

4. رابرت ای، وان ووریست؛ مسیحیت از ابه ای متون؛ 
ترجمه جواد باغبانی.

5. در حدود هفتاد میلیون نفر. 
6. فهیم دانش، علی؛ »مس��یحیان صهیونیس��ت را بهتر 

masaf. ir :بشناسیم«؛ سایت مصاف
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محسن گلپایگانی)دانشجوی دکتری ادیان ابراهیمی(

تأثیرادیانباستانیدوگانه
وسهگانهپرستبرمسیحیت

 تأثیر دوگانه پرستی آیین گنوسی بر مسیحیت
آیین گنوسی را گاهی گنوستیسیسم )Gnosticism( نیز 
می نامند. تا اواخر قرن نوزدهم، عقیده حاکم این بود که 
گنوستیسیسم منشأ مسیحی دارد؛ اما امروزه با کشف 
متون جدید و مطالعه آنها، این عقیده به وجود آمد که 
نظریات گنوسی در جهان مسیحی شکل نگرفته است 
و مسیحیان تنها یك نوع از انواع گنوسیس را در تاریخ 
ارائه داده اند.1 درس��ت اس��ت که از ق��رن دوم به بعد، 
گنوسیس ها برای تأیید افکار خویش به کتب مقدس 
عیسوی استناد می جستند؛2 ولی در حقیقت، نظریات 
گنوس��ی از یك قرن قبل از ظهور مسیحیت در تاریخ 
وجود داشته اس��ت.3 اعتقادات گنوسیسی در ادیان و 
مکاتب فلسفی پیش از مسیحیت مانند ایران، یونان، 

مصر، روم و برخی فرقه های یهودی ریشه دارد. 
گنوس��یس نوعی معرفت و شناخت باطنی است که � 
طبق ادعا � از طریق آن می توان از جهان مادی و شّر 
نج��ات یافت و به عالم معنوی و خیر نایل آمد. آیین 
گنوسی به ثنویت اعتقاد دارد و خدای واقعی و متعالی 
را از خدای خالق این جهان متفاوت می داند. به اعتقاد 
گنوسی ها، جهان مادی، شّر، فاسد و مخلوق خدای 

خودخواه و نادان است. 
گنوسی های مس��یحی، خدای یهود )یهوه( را خالق 
این دنی��ای مادی می دانند و ش��ریعت ت��ورات را نیز 
مطابق خواس��ت این خدا می دانند. آنان معتقدند که 
روح از خدای خیر اس��ت و بای��د از عالم مادی نجات 
یاب��د. خدای خیر و متعالی برای نجات روح انس��ان، 
فرزند خود عیسی مسیح را به یاری اش فرستاد تا او را 
به یاد خدای خیر و جایگاه اصلی اش بیندازد. 
 آموزه های گنوسی درباره انسان، نجات و 
عیسی مسیح در تعالیم عهد جدید � به 
خصوص در رس��اله ها و نامه های 
پول��س و یوحنا نویس��نده انجیل 
چه��ارم � به خوبی نمایانده ش��ده 
اس��ت که بیانگر تأثیرپذیری آن دو 
از آیین گنوس��ی است. لقب هایی 
مانند گوسفند خدا، فرزند خدا، 
بردارنده گناهان، فدا ش��ونده، 
خ��دای نجات بخ��ش، کلمه و 
لوگوس، هم��ه اینه��ا القاب و 
الفاظی اس��ت که از قبل در 
میان بت پرستان، فاسفه 
یون��ان قدی��م و... وج��ود 
داش��ت و پولس با آگاهی از 

آنها استفاده کرده است.4

 تأثیر آیین میتراییسم بر مسیحیت
میتراییس��م یا آیین مهرپرس��تی یکی از بزرگ  ترین 
و قوی  تری��ن ادیان رایج در دنی��ا و رقیبی جدی برای 
مس��یحیت بود. میتراییس��م از دو هزار س��ال قبل از 
میاد مس��یح بین آریایی ها به عن��وان خداوند پیمان 
رواج داش��ته اس��ت و در قرن یکم میادی، در زمان 
امپراتوری اشکانی از طریق ارمنستان به اروپا رفت و با 
اندیشه های افاطون در هم آمیخت. این آیین بیش 
از سیصد سال در ممالك روم دوام داشت؛ ولی با ظهور 
و رسمیت یافتن مسیحیت، کم کم از میان رفت؛ اما 

بسیاری از اصول آن در دین عیسی باقی ماند. 

در میتراییسم هفت درجه و مقام تقدس قائل بودند که 
برای وارد ش��دن به هر یك از درجات، شست وشوی 
مخصوص��ی ازم ب��وده اس��ت؛ غس��ل تعمی��د در 
مسیحیت برگرفته از همین آموزه است. مهرپرستان 
در روزهای هفته از س��تاره خاص همان روز اس��تغاثه 
می کردند و روز یکش��نبه را مخص��وص به خود مهر 
می دانستند و مقدس می شمردند. بزرگ ترین جشن 
مهر در روز 25 دس��امبر بوده اس��ت که آن را روز تولد 
مهر می دانستند و در بین مسیحیان این روز عید فصح 
و روز صعود عیس��ی تصور می ش��ود. در مس��یحیت 
مراسم عش��ای ربانی که عبارت است از شراب و نان 
و آن را خون و گوش��ت مس��یح می نامند، همان هوم 
و روان آیین مهر است که فقط نامش تغییر پیدا کرده 
اس��ت. از ناقوس و ارغنون کلیسا گرفته تا این عقیده 
که مسیح خود را برای نجات دنیا فدا کرد، از آیین مهر 

گرفته شده است.5

 تأثیر آیین های سه گانه پرست بر مسیحیت
آم��وزه تثلی��ث یک��ی از اساس��ی  ترین و بنیادی  ترین 
اعتقادات مسیحیان است. آنان اعتقاد به سه اقنوم را 
جزو اعتقادات اصلی خود به شمار می آورند و به شدت 
از آن دفاع می کنند. اعتقادنامه های مسیحی هم تأکید 
بسیاری بر این مسئله دارند.6 به نظر می رسد تثلیث بر 
اثر تحریف، وارد دین مس��یحی شده است و در دین 
مسیحیت فقط اسامی خدایان سه گانه، تغییر پیدا کرد. 
با رجوع به تاریخ، انطباق این افکار با افکار مشرکین 

به خوبی آشکار می گردد. 
تثلیث در بین النهرین

قرن ها پیش از مس��یح تثلیث هایی از خدایان در بابل 

p
بزرگ ترین جشن مهر در روز 25 دسامبر 

بوده است که آن را روز تولد مهر 
می دانستند و در بین مسیحیان این روز 
عید فصح و روز صعود عیسی تصور 

می شود.

تحقیقات تاریخی مؤید این است که بسیاری از 
آموزه های مسیحیت، از جمله تثلیث، تجسم، فدا و 
رستاخیز، در ادیان باستانی و آیین بت پرستان سابق 
مانند میتراییسم، گنوسیسم، مانویت، هندوییسم 
و بودیسم وجود داشته است و از طریق آنان به 
صورت ظاهری و مخفیانه در طول زمان به کلیسا 
راه یافته است. در این مقاله بر آن هستیم تا تأثیرات 
آیین  های مهم آن دوران را بر مسیحیت به صورت 
گذرا مورد بررسی قرار دهیم: 

تعامل ادیان
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و آش��ور قدیم وجود داشت. در این ادیان عالم به سه 
ناحیه تقسیم ش��ده بود و هر ناحیه به قلمرو یک خدا 
تعلق داشت. آنها با یکدیگر مجموعه سه گانه خدایان 

اعظم را تشکیل داده بودند. 
تثلیث مصری

مصر یکی از خواس��تگاه های تثلیث در ادیان ابتدایی 
است. تثلیث مصری این گونه است: اوزیریس)پدر( 
ایزیس)مادر( و هروس)پس��ر(. مصریان اوزیریس، 
آیس��یس و هورس را به مقام الوهیت رسانده بودند. 
این س��ه، خانواده ای در پنتئ��ون یا مجموعه خدایان 

مصری هستند. 
تثلیث هندو

تثلی��ث هندو قرن ه��ا پیش از مس��یح وجود داش��ته 
اس��ت. در این آیی��ن براهما، ایزد آفرین��ش، در کنار 
ویش��نو)خدای محافظ( و ش��یوا)خدای هاکت(، از 
ایزدان تریموتی است. تریمورتی به برخی از تفاسیر 
 )Sabellianism(تثلیث مسیحیان چون ساِبلَینیس��م
شباهت دارد و تعبیر »س��ه در یک« موجود در تثلیث 

مسیحیت در تریموتی نیز وجود دارد. 
اِدوارد گیبون در کتاب »تاریخ مسیحیت« می نویسد: 
»اگر بت پرستی مغلوب مسیحیت شد، مسیحیت نیز 
به همان میزان به بت پرس��تی آلوده گشت. کلیسای 
روم خداگرایی محض مس��یحیان اولی��ه را به عقیده 
خش��ک و غیرقاب��ل درک تثلیث مبدل ک��رد«. کتاب 
»بت پرس��تی در مسیحیت ما« اذعان می کند: »منشأ 

 7.»تثلیث[ کامًا بت پرستانه است[

پی نوشت: 
1. ایلخان��ی، محم��د؛ »مذهب گنوس��ی«؛ مع��ارف؛ دوره 
دوازده��م، ش 1و 2، فروردی��ن � آب��ان، س��ال 1374؛ 

ص16�17.  
2. میرچا الیاده؛ آیین گنوسی و مانوی؛ ص 18.

3. ایلخانی، محمد؛ پیشین؛ ص 17. 
4. آزادیان، مصطفی؛ »ثنوی گری در آیین گنوس��ی و نقد 
آن«؛ معرفت ادیان؛ سال اول، شماره چهارم، پاییز 1389؛ 

ص57 �82. 
5. عطاءالهی؛ زرتشت، تأثیر میتراییسم بر مسیحیت. 

6. رک به اعتقادنامه نیقیه، قسطنطنیه و... .
7. »ریشه های تثلیث مسیحی در ادیان باستانی و قدیم«؛ 

http: //www. tahoordanesh. com :دایره المعارف طهور

p
تثلیث بر اثر تحریف، وارد دین مسیحی 
شده است و در دین مسیحیت فقط 
اسامی خدایان سه گانه، تغییر پیدا کرد. با 
رجوع به تاریخ، انطباق این افكار با افكار 
مشرکین به خوبی آشكار می گردد. 

دینوکارزار
سمحهوسهله

محمدصادق احمدی
دانشجوی دکتری دین پژوهی

تس��اهل و تسامح از مصدر باب تفاعل اند و معنای نزدیکی با هم دارند. برخی از معانی ای که برای این 
عبارت به کار رفته است از این قرار است: آسان گیری، مدارا کردن، کوتاهی کردن، فروگذار کردن، سعه 

صدر، مایمت و ارفاق.1
اسام تساهل و تسامح صحیح را تحمل عقاید مخالف می داند، آن هم در حالی که باورهای خویش را 
کنار نگذاشته و حقانیت آن را مسلم بداند. در این مرحله اسام دو گونه تساهل و تسامح را طرح می کند: 
یکی با مخالفان و دیگری با موافقان و مؤمنان. تساهل با مخالفان به معنای سعه صدر و گشودن باب 
گفتگوی علمی در عین توانمندی فائق آمدن بر ایشان است؛ اما تساهل و تسامح با مؤمنان بدین معناست 
که اسام در امور دینی از مکلفان توقع انجام تکلیفی بیش از آنچه در توانشان است، ندارد و به ظرفیت ها 

و محدودیت های بشری توجه می کند.2
اسام در سومین سوره قرآن نظر خویش را در مورد این مسئله به شکلی بدیع مطرح کرده است، آنجا 
می فرماید: »ا اکراه فی الدین«.3 این آیه به صراحت عدم وجود اکراه در مورد انتخاب دین را به پیروان 
دین اسام آموزش می دهد؛ زیرا حکمت آفرینش انسان، کمال انسان بر مبنای آزادی و اختیار اوست؛ 
البته این بدان معنا نیست که اسام با کفر و شرک کنار بیاید. از دیگر آیاتی که بر این مطلب دالت دارند 
این موارد اس��ت: »ما جعل علیکم فی الدین من حرج«4 یا »ما یرید الّل�ه لیجعل علیکم من حرج«5 و یا 

»یرید الّل�ه بکم الیسر و ایرید بکم العسر«.6
روایات اسامی نیز مملو از مفاهیمی است که در برخی از آنها صراحتًا به سهل گیری در اسام تصریح شده 

است؛ مانند آنجا که پیامبر اسام می فرمایند: »بعثت بالحنیفیة السمحه«.7
البته باید توجه داشت که درباره تساهل و تسامح در اسام دو رویکرد عمده میان مسلمانان معاصر 
وجود دارد. یکی رویکردی است که تأکید و اصرار بر آن گاه ممکن است تا مرز بی هویتی و ضربه 
زدن به باورها و اعتقادات کشیده شود. این رویکرد، تساهل را ذاتی دین دانسته، معتقد است دین 
با سخت گیری س��ازگاری ندارد؛ زیرا همان گونه که جان اک استدال کرده با سخت گیری و عدم 

تساهل ریاکاری و ناخالصی وارد دین می شود.8
اما رویکرد دیگر که پشتوانه قرآنی و روایی دارد و سنت صحیح اسامی نیز آن را تأیید می کند، این تفسیر 
است که احکام اسامی در قیاس با دیگر ادیان از سهولت بیشتری برخوردار است و عاوه بر این، اسام 

در اصل انتخاب دین نیز با تساهل و آسان گیری برخورد کرده است. 

 تساهل و تسامح در غرب
آنچه امروزه برخی از محققان و مترجمان س��هواً در برابر تس��اهل و تس��امح قرار می دهند، واژه تولرنس 
)tolerance( است. این در حالی است که تولرنس به معنای تحمل کردن و مدارا نمودن است و کمی تفاوت 
معنایی با تساهل و تسامح دارد. مهم تر از این تفاوت، اختاف کاربردی این دو واژه است. تولرنس بیشتر 
برای امور سیاس��ی و مدیریتی استفاده می ش��ود؛ در حالی که تساهل و تسامح در اسام مسئله ای اخاقی 

است.9
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مسیحیان با استناد به برخی از سخنان 

پولس شریعت را به طور کامل کنار نهادند. 
باور ایشان این بود که با مرگ عیسی 

ایشان نیز نجات یافته و دیگر نیازی به 
رعایت شریعت ندارند؛ بنابراین با آسان 

گرفتن در شریعت به تدریج تمامی مظاهر 
شریعت از میان مسیحیان رخت بر بست 

و کلیسا ناگزیر به وارد کردن شعائر 
هفت گانه12 برای التزام عملی مسیحیان به 

دین شد. 

در تمدن غربی تاریخچ��ه ورود این بحث را گاهی تا 
دوران سال های آغازین شکل گیری کلیسای مسیحی 
پیش می برند و گاهی آن را ناش��ی از تمدن فلس��فی 
یونان باستان می دانند؛ اما از زمانی که کلیسا قدرت را 
در دستان خود دید، وجود مخالفان خویش را برنتافت 
و اهتم��ام خویش را در محو فیزیکی مخالفانش قرار 
داد. این رویه در کام بزرگانی چون قدیس آگوستین 
که مج��ازات مرتدان و مخالفان را مرگ می دانس��ت 
به خوب��ی هویدا می ش��ود.10 ع��اوه بر آگوس��تین در 
س��ال های نهضت اصاح دینی نیز مؤمنان مسیحی 
مخالفان خویش را شکنجه می کردند و گاهی ایشان را 
به جرم داشتن باوری بر خاف باور رایج، زنده زنده در 

آتش می سوزاندند.11
باید خاطرنشان کرد که در مسیحیت تسامح و تساهل 
در امور ش��رعی به گونه ای متفاوت وارد ش��ده است. 
مسیحیان با استناد به برخی از سخنان پولس شریعت 
را به طور کامل کنار نهادند. باور ایش��ان این بود که با 
مرگ عیس��ی ایش��ان نیز نجات یافته و دیگر نیازی 
به رعایت ش��ریعت ندارند؛ بنابراین با آس��ان گرفتن 
در ش��ریعت به تدریج تمامی مظاهر شریعت از میان 
مسیحیان رخت بر بست و کلیسا ناگزیر به وارد کردن 
شعائر هفت گانه12 برای التزام عملی مسیحیان به دین 

شد. 
ام��ا در دوران رنس��انس و نهض��ت اص��اح دین��ی، 
اصاح طلبان همین شعائر را نیز حذف کردند و فقط دو 
مورد )عش��ای ربانی، تعمید( از آن هفت مورد را نگاه 
داش��تند. امروزه در بیشتر کلیساهای پروتستان فقط 

همین دو مورد وجود دارد.13 

 تأثیر و تأثر اس�الم و غرب در بحث تساهل 
و تسامح

با توج��ه به آنچه در تاریخ بحث تس��اهل و تس��امح 

در غ��رب مطرح ش��د، بدون هرگونه غ��رض ورزی و 
تعصب، باید اذعان کرد که به گواه تاریخ، رفتار و تعامل 
پیامبر اسام و ائمه طاهرین در برخورد با مسلمانان 
و نیز غیرمس��لمانان همواره با آس��ان گیری و تساهل 
هم��راه بوده اس��ت. هرچن��د ممکن اس��ت در قرون 
بعدی مسلمانان در دوره هایی متأثر از فرهنگ غرب، 
اندیشه و یا ایده ای مبتنی بر رواداری و آسان گیری در 
برخورد با مخالف را وارد جامعه اسامی کرده باشند، 
در وهله نخست این حکومت و جامعه اسامی بود که 
در تعاماتی که با مس��یحیان و غربیان داشت، شیوه 

مدارا و تساهل را به ایشان آموخت.14
نخستین تأثیری که جامعه اسامی در این رویکرد بر 
مسیحیان نهاد، در همان سال های پس از جنگ های 
صلیبی بود. مسیحیان با ورود به اورشلیم و مشاهده 
زندگ��ی راحت و بی دغدغه یهودیان و مس��یحیان در 
حکومت اسامی از این شیوه استفاده کرده، نهایتًا تا 
چند قرن بعد اصول این شیوه را میان جوامع مسیحی 
پیاده کردند. این تغییر رویکرد مشخصًا از قرن هفدم 
و با اندیشمندانی چون جان اک شروع شد و به تدریج 

گام در مسیر تکامل نهاد.15
اما آنچه تأثیر جامعه اس��امی از فرهنگ تس��اهل 
و تس��امح در غرب خوانده می ش��ود، بیش��تر همان 
رویک��ردی اس��ت که از نظر ش��رع اس��ام و س��یره 
مس��لمانان نوعی وادادگی تلقی می شود و در جامعه 

اسامی پذیرفتنی نیست.
 تس��اهل به معنای ولنگاری و کوتاه آم��دن از اجرای 
حدود و احکام الهی که منجر به دس��ت برداش��تن از 
برخ��ی باورهای دینی می ش��ود، بنابر نظر ش��ریعت 
اس��امی مذموم بوده و مؤمنان از آن نهی ش��ده اند. 
این گون��ه نرمش در اس��ام با نام مداهن��ه و مصانعه 

 16.شناخته می شود

پی نوشت: 
1.فرهنگ معین؛ ج1، ص1078؛ ر.ک: المنجد و لس��ان 

العرب.
2. نهج الباغه؛ خطبه 105. ر.ک: بقره: 286. 

3. بقره: 256.
4. حج: 78.
5. مائده: 6.
6. بقره: 85.

7.شیخ کلینی؛ کافی؛ ج2، ص17.
8. کدیور، محس��ن؛ »تس��امح و تس��اهل دینی، پویایی و 
بالندگ��ی یا التقاط و انحراف«؛ کیه��ان فرهنگی، ش135، 

ص4. 
9. داوری، محس��ن؛» تساهل و تس��امح«؛ نامه فرهنگ؛ 

ش28، ص4. 
10. بش��یریه، حس��ین؛ دولت عقل: ده گفتار در فلسفه و 
جامعه شناس��ی سیاس��ی؛ چ1، تهران: مؤسسه نشر علوم 

نوین، 1374، ص 71�110. 
11. مک گراث، آلیستر؛ مقدمه ای بر تفکر نهضت اصاح 
دین��ی؛ ترجمه بهروز ح��دادی؛چ2، قم: دانش��گاه ادیان، 

1387، ص214. 
12. ازدواج، تعمید، تأیید، توبه، عشای ربانی، دستگذاری، 

تدهین.
13ماتزراث، آر. و پی. س��ورگل؛ »آیی��ن کالونی«؛ ترجمه 

محمد حقانی فضل؛ دانشنامه ادیان.
14. نیکزاد، عباس؛ »تسامح و تساهل در آموزه  های پیامبر 
اعظم و تفاوت های آن با تس��امح و تساهل در لیبرالیسم«، 

اندیشه تقریب؛ س3، ش9 )زمستان 1385(. 
15. اصفهانی، س��جاد؛ »تساهل و تسامح در دین«، مجله 

نور علم؛ ش10، دوره سوم )1364(.
16.نور: 2.
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دینورزیبه
شرطفقدان

شریعت
محسن گلپایگانی

دانشجوی دکتری ادیان ابراهیمی

واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچك ترین را 
بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان 
کمترین شمرده ش��ود؛ اما هر که به عمل آورد و تعلیم 
نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد«.5
»آنگاه عیس��ی آن جماعت و ش��اگردان خود را خطاب 
ک��رده گف��ت: کاتبان و فریس��یان بر کرس��ی موس��ی 
نشس��ته اند؛ پس آنچه به شما گویند نگاه دارید و به جا 
آورید، لیکن مثل اعمال ایشان مکنید؛ زیرا می گویند 

و نمی کنند...«.6
قرآن کریم نیز ضمن آنکه برای حضرت عیسی کتاب 
آس��مانی جدیدی معرفی می کند،7 بر تأیی��د تورات از 
س��وی عیس��ی  همراه با پدید آم��دن اصاحاتی در 
شریعت موسوی برای آسان تر ساختن  شریعت  قبلی، 

تأکید کرده  است.8
شریعت ایمان: در دیدگاه دیگر که در آموزه های پولس 
و انجیل یوحنا وجود دارد، عیس��ی صاحب ش��ریعتی 
جدید اس��ت. در این نظام الهیاتی، ش��ریعت موسوی 
نفی می شود و شریعتی جدیدی به نام »شریعت ایمان« 
جای آن را می گیرد که بر ایمان به جای انجام تکالیف 

شرعی تکیه می کند. 
نظریه پولس در مورد شریعت، مبتنی بر دیدگاه الهیاتی 
خاص اوست که به مباحثی مانند ایمان، فداء و نجات 
ربطی وثیق دارد. پولس ش��ریعت را برای دوره قبل از 
آمدن مسیح می دانست که با فدا شدن عیسی مسیح، 
دوره کارآمدی شریعت )اعمال( به پایان رسیده است. 
پولس معتقد بود وجود شریعت دیگر ازم نیست، بلکه 
مضر اس��ت: »اما ش��ریعت در میان آمد ت��ا خطا زیاده 

شود«.9
پولس اعام کرد ختنه )نماد ش��ریعت( واجب نیست و 
رعایت حال و حرام در طعام و شراب ضرورت نخواهد 
داشت.10 او عمل به شریعت را غیرضروری معرفی کرد 
و در نهایت با حمله به حواریون که عمل به شریعت را 
ازم می دانستند، پیروی از شریعت را غیرمجاز اعام 

کرد.11
بنابر الهیات پولس��ی، مؤمنان به فیض مجانی خدا از 
طریق کفاره مس��یح، عادل ش��مرده می ش��وند: »و به 
فیض او مّجاناً عادل شمرده می شوند، به وساطت آن 

فدیه که در عیسی مسیح است...«.12
توجی��ه او این بود که همچنان که به گناه آدم بس��یاری 
مردند و روح انس��ان ها اسیر گناه ش��د، با فدیه و مرگ 
مسیح، بسیاری زنده و از اس��ارت گناه آزاد شدند.13 او 
در واقع، با این اندیشه، شریعت جدیدی پدید آورد که 
آن را شریعت ایمان نام نهاد: »به کدام شریعت؟ آیا به 

شریعت اعمال؟ نی بلکه به شریعت ایمان«.14
در عین حال که پولس ش��ریعت را نفی کرد، اما خود او 
و پیروانش متوجه شدند که دین بدون داشتن اعمال، 
نمی تواند هویت اجتماعی خود را حفظ کند؛ به همین 
دلیل، اعمالی جدید ایجاد کردند. از میان دس��تورهای 
فقه��ی و اخاقی، تنه��ا بر دس��تورهای اخاقی مانند 
مهرورزی، انفاق و مانند آن تأکید شد. عاوه بر احکام 
اخاقی، به مرور، مراسم هایی نیز به عنوان مراسم های 
رس��می مسیحیت پذیرفته ش��د، مانند مراسم عشای 
ربانی، تعمید، تدهین و به مرور، شوراهای کلیسایی و 

 15.مقام هایی مانند پاپ، اسقف و... پدید آمد

پی نوشت: 
1. پیدایش 9.

2. پیدایش 17: 1�14.
3. خروج 20: 1�17.

4. متی 23.
5. متی 5.

6. متی 23: 1�.7.
7. مائده: 46. 

8. آل عمران: 50. 
9. رومیان 5: 20.

10. ناس، ج��ان بایر؛ تاریخ جامع ادیان؛ ترجمه علی اصغر 
حکمت؛چ13، تهران:  انتش��ارات علمی فرهنگی، 1382، 

ص616.
11. اعمال رسوان: 15 و رومیان: 2�4.

12. رومیان 3: 24�.26. 
13. رومیان 5: 15�19.
14. رومیان 3: 27�31.

15. وورست، رابرت ای. وان؛ مسیحیت از ابه ای متون؛ 
ترجمه جواد باغبانی و عباس رسول زاده، ص483. 

تحلیل و نقد

p
پولس شریعت را برای دوره قبل از آمدن 

مسیح می دانست که با فدا شدن عیسی 
مسیح، دوره کارآمدی شریعت )اعمال( به 

پایان رسیده است. پولس معتقد بود وجود 
شریعت دیگر الزم نیست، بلكه مضر است

یکی از مسائل بحث برانگیز در الهیات مسیحی بحث 
»ش��ریعت« اس��ت. ش��ریعت دو معنا دارد: شریعت در 
معن��ای عام، مت��رادف کلم��ه دین اس��ت و در معنای 
خاص، احکام و دس��تورها و عبادات و اخاقیاتی است 
که هر پیغمبر می آورد. در این مقاله مقصود از شریعت، 
معنای خ��اص آن، یعنی احکام و دس��تورهای فقهی 

است. 
 

 شریعت یهودی
یهودیان معتقدند که ش��ریعت از زمان نوح بر انسان ها 
واجب شده است و با رعایت آن می توان به رستگاری 
رسید. شریعت نوح، هفت فرمان است که خدا به نوح 
داد.1 ش��ریعت نوح تا زمان ابراهیم ادامه داشت و بنا به 
روایت کتاب مقدس، در زمان ابراهیم، ختنه که نشانگر 
عه��د بین او و خدا بود، به فرمان های پیش��ین افزوده 

شد.2
پ��س از ظهور موس��ی و خروج بنی اس��رائیل به همراه 
او از مص��ر، موس��ی ده فرمان را بر دو ل��وح برای قوم 
ب��ه ارمغان آورد. از این ب��ه بعد این ده فرمان به همراه 
س��ایر محرمات و و اجباتی که خدا به موس��ی داده بود 
که مجموعًا شامل 613 حکم می  شدند، شریعت فقهی 

بنی اسرائیل را تشکیل دادند.3

 شریعت عیسوی
شریعت و احکام یهودی تا زمان عیسی رسمیت داشت 
و بس��یار خشک و ظاهرگرایانه اجرا می شد؛ اما عیسی 

 ظهور کرد و از این رویه انتقاد کرد.4
با بررسی عهد جدید می توان گفت در مسیحیت دو نوع 

شریعت وجود دارد: 
ش��ریعت عمل: شریعت عیس��وی مبتنی بر شریعت 
یهود. در اناجیل همنوا )متی، مرقس و لوقا(، حضرت 
عیسی فردی است که درصدد اصاح شریعت موسوی 

است. 
عهد جدید نشان می دهد حضرت عیسی رعایت تعالیم 
شریعت موسوی را ازم می دانست و در صدد نفی آن 

نبود: 
»گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل 
س��ازم. نیامده ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم؛ زیرا 
هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین زایل نشود، 
همزه یا نقطه از تورات هرگز زایل نخواهد ش��د تا همه 
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وج��ود روزه��ای برگزی��ده دین��ی و مذهب��ی یکی از 
مش��ترکات ادیان بزرگ جهان اس��ت. در همه ادیان 
الهی روزها و یا ایامی  هس��تند که از آنها به عنوان ایام 
ویژه مذهبی یاد می ش��ود. این ای��ام ویژه مذهبی در 
فرهنگ ه��ای دینی از تقدس فراوان��ی برخوردارند و 
متدّینان به ادیان ش��ادی و یا غم را جزئی از مناسک 
و ع��ادات دینی می ش��مارند و با ه��دف اجر گرفتن از 

خداوند به آن مبادرت می ورزند.2 
مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی را به صلیب 
کشیدند و به دست و پای ایشان میخ کوبیدند. برخی 
از گروه های آنان از جمله جامعه مسیحی در ایامی که 
معتقدن��د ای��ن اتف��اق رخ داده اس��ت گ��رد هم جمع 
می ش��وند و به ع��زاداری می پردازند. در مس��یحیت 
چله ای بنام چله  »لنت« وجود دارد که مسیحیان در آن 
روزه می گیرند. هفته  آخر این چله هفته  مقدس3 است 
و عزاداری مسیحیان برای شخص عیسی مسیح در 
این هفته صورت می گیرد. این آیین نخست صرفًا در 
دیرها و صومعه ها مرسوم بوده و سپس مؤمنان عادی 

نیز آن را انجام می دادند. 
در اروپ��ای قرون وس��طی دس��ته های ش��اق زنان 
مس��یحی رواج داشته اس��ت. اولین سند تاریخی که 
ای��ن س��ّنت را نقل می کند ب��ه س��ال 1260 میادی 
برمی گردد. در آن سند گفته می شود که راهبی به نام 
رانئری فازنی ملبس به لباده ای از گونی، با شاقی از 
رشته های چرمی در خیابان های شهر پروچیا راه افتاده 
ب��ود و مردم را به تقلید از خود دع��وت می کرد. مردم 
زیادی همان لباس را پوش��یدند و با ش��اق خودزنی 
کردند. خیلی زود این آیین در روس��تاهای اطراف آن 
ش��هر گسترش یافت و بعد به شهرهای دیگر کشیده 
شد. در کمتر از دو ماه، در خیابان های اغلب شهرهای 
ایتالیا دس��ته هایی مشاهده می ش��د از مردهای نیمه 
برهنه ای که خود را ش��اق می زدند. در این مراس��م 
ضمن اجرای شاق زنی اشعاری به زبان اتینی خیلی 
ساده و دارای قافیه خوانده می شد. از همه مشهورتر 
ش��عر »اس��تاباتماتر« بود که هن��وز در کلیس��ا خوانده 
می ش��ود و بیانگر غ��م و غصه مریم، مادر عیس��ی، 
اس��ت؛ وقتی به یاد صلیب ایس��تاده ب��ود در حالی که 
فرزندش بر روی آن میخکوب شده بود. شب ها زنان 
در خانه ها یا نمازخانه ها جمع می شدند و به شاق زنی 

می پرداختند.  

ای��ن عادت از مرز ایتالیا فراتر رفت و فرانس��ه، آلمان 
و لهس��تان را ف��را گرفت. به مرور زم��ان فعالیت این 
دسته ها صورت منظمی به خود گرفت و انجمن هایی 
پدید آمد با آیین نامه ها و قوانین مش��خص که عاوه 
بر شاق زدن خود، اعمال خیر نیز انجام می دادند. از 

محمد ادهمی)کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی(

سوگواریدرناصرّیه1
»درنگیدرآیینسوگوارِیمسیحیت«

قرن سیزدهم تا چهاردهم این انجمن ها اصلی ترین 
عوامل انجام کارهای خیر بودند. در بعضی از شهرها 
مانن��د رم، هن��وز بیمارس��تان هایی از آن دوران باقی 
مانده است که در آرم آنها تصویر یک شاق به چشم 
می خ��ورد. هن��وز در بعض��ی از اس��تان های ایتالیای 
جنوب��ی و اس��پانیا انجمن هایی از ش��اق زنان وجود 
دارد که اعضای آن با شاق چرمی یا با چند دسته نی 

خود را می زنند. در هفته مقدس اعضای آن انجمن ها 
لباده های س��فید بلند بر تن می کنند که پش��ت آن باز 

است تا شاق به پوست بدن اصابت کند. 
مقامات کلیس��ا فعالیت های آن انجمن ها را رسمیت 
بخش��ید و قوانینی وضع کرد تا کسانی که به این مرام 
ملحق می شدند، زندگی ساده ای را در پیش بگیرند. 
قوانی��ن از این قرار بود: افراد عضو باید لباس هایی از 
پشم زمخت و به رنگ تیره به تن کنند، موهای خود را 
بتراشند و صورت اصاح نکنند و ریش مرتب نکنند. 
مهم ترین دستورشان پرهیز از ثروت و تجمات بود. 
اعض��ای آن انجمن ها چه��ار روز در هفت��ه در طول 
تمام س��ال روزه کامل می گرفتند و بعضی ها از روابط 

زناشویی نیز خودداری می کردند. 
شکل دیگر عزاداری مسیحیت، تعزیه خوانی بر مسیح 
است. گاهی حمل صلیب در این تعزیه خوانی ها نمود 
پی��دا می کند. در تعزیه مس��یحیت، »مریم خوانی« از 
جای��گاه خاصی برخوردار اس��ت. در ای��ن برنامه ذکر 
مصیبت از زبان مریم در شرایطی که فرزندش باای 

صلیب است، صورت می گیرد. 

از اش��کال دیگر عزاداری در مس��یحیت حمل نمادین 
تابوت است. گذاشتن تاج خار بر سر از نمودهای دیگر 
عزاداری مس��یحیت است. مس��یحیان برای تشبه به 
عیس��ی، خود را مامت می کنند؛ که چرا وقتی عیسی 
ش��اق خورد یا مصلوب شد او را همراهی نکردیم. در 
مس��یحیت عزاداری برای عیس��ی مغفرت الهی برای 

خود است. 

امروزه این ن��وع عزاداری ها در بعض��ی نقاط ایتالیا و 
اس��پانیا برقرار اس��ت؛ ولی محتوای کهن خ��ود را از 
دس��ت داده اس��ت و صرفًا صورت ظاه��ری آن باقی 
مانده است. در مسیحیت فلسفه عزاداری در حقیقت 
سوگواری کردن و گریستن بر کسی نیست. عزاداری 
در مسیحیت نوعی همانند سازی است. در مسیحیت 
غایت اخاقی »تشبه به مسیح« است؛ به همین دلیل 
اس��ت که آنان در همه چیز حتی در زجر کشیدن و بر 
 .صلیب شدن هم مایل اند این تشابه را نشان دهند

پی نوشت: 
1. برگرفته از نامه ارسالی پرفسور فرانکو امّتو، شرق شناس 
ایتالیای��ی ب��ه مجل��ه فلس��فه و کام؛ ضمیم��ه خردنام��ه 

همشهری؛ شماره 18 )19 فروردین 1383(. 
2. ابطحی، محمد علی؛ عزاداری، اصل مش��ترک ادیان؛ 
http: //jamaran. ir/fa/ پایگاه اط��اع رس��انی جم��اران؛

aspx .23838_NewsContent-id
3. هفته ای که به اعتقادمسیحیان، مسیح دستگیر، محاکمه 

و به صلیب کشیده شده است.

مناسبت  ادیانی
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»َو َفَدْیناُه ِبِذْبٍح َعظیٍم«1 هرچند امتحانی سخت برای 
ابراهیم ب��ود، اما خبری آمد مس��رت بخش برای 
ابراهیم حنی��ف. ای ابراهیم، فدی��ه ای عظیم به 

جای نازنین پسرت دادیم، رها کن نازدانه ات را.
هرچند ارباب تفاسیر، فدیه  عظیم را به همان قربانی 
بهش��تی اعطایی خداوند، تفس��یر کرده اند، اما ثامن 
الحجج در روایتی می فرماید: »خداوند از گوسفندی 
بهشتی به عنوان ذبح عظیم یاد نمی کند؛ بلکه مشیت 
الهی بر آن بود که اسماعیل قربانی نشود؛ ولی در 
امت خاتم اانبیاء ذبح بزرگی انجام شود که همانا 
آن، حسین بن علی است«.2 این قربانی عظیم در 
محرم سال 61 هجری اتفاق افتاد و حسین زندگی 
دنیوی اش را فدا کرد. مسئله اساسی این است که این 

ذبح شدن، این فدا شدن چرا و برای چه بود؟
دلیل این فدا را امام صادق در زیارت اربعین چنین 
بی��ان فرموده اس��ت: »َو َبذَل ُمْهَجَتُه ِفیَك لَِیْس��َتْنِقَذ 
الَِة«. عرب زمانی کلمه  ِعَباَدَك ِمَن الَْجَهالَِة َو َحْیَرِة الضَّ
بذل را به کار می برد که ش��خص هیچ چشم داشت و 
 طمعی، در بخش��ش خود نداش��ته باشد. حسین
ب��رای رهایی انس��ان ها از ضال��ت و گمراهی، تمام 

هستی خود را بخشید.
مس��ئله رهایی انس��ان ها، از دیرباز یکی چالش های 
پی��ش  روی ادی��ان بوده اس��ت. نظیر ای��ن مطلب را 
می توان در آیین مس��یحیت، به وضوح دید. هرچند 
این نگاه، از همان نافرمان��ی حضرت آدم به صورت 
ی��ک نگرش اعتق��ادی در غالب ادیان ش��کل گرفته 
است، ولی بیشترین تأثیر را در آیین مسیحیت داشته 
است. بر اساس دیدگاه مسیحی، معصیت آدم، دامن 
تمام انس��ان ها را به لکه ننگ گناه آغش��ته و موجب 
هبوط انس��ان از آن جایگاه رفیع و گرفتاری در دنیای 
خاکی شده است. بدتر اینکه نسل آدم هم به این گناه 
ذاتی مبتا ش��ده اس��ت. بنابراین نیاز به مطِهر گناه، 
س��اده ترین راه حل ش��مرده می ش��ود.3 در این مقال 
برآنیم مقایسه ای کوتاه میان مسئله فدا در مسیحیت 

سید محسن باقی زاده)طلبه سطح عالی حوزه(

کدامفدا،
کدام

بخشایش

و ش��باهت آن با رویکرد برخی از مس��لمانان در مورد 
قربانی شدن حسین داشته باشیم.

بر اس��اس تفس��یر پولس از جریان به صلیب کشیده 
شدن حضرت عیسی، مسیحیان معتقدند که وی 
با تن دادن به صلیب، بخش��ش گناهان، پاک شدن، 
رستگاری و سعادت پیروان را به ارمغان آورده است. 
در این نوع نگرش، مسیحیان معتقدند که برای جبران 
گن��اه موجود در ذات انس��ان، نه توبه کفایت می کند و 
ن��ه عمل خ��وب. بنابراین برای جب��ران مافات، باید 
کفاره ای اساس��ی و فدیه ای ن��اب پرداخت؛ فدیه ای 
سالم برای قربانی به درگاه خداوند؛ نه انسان های ذاتًا 
معیوب. بنابراین خداوند یگانه پس��رش را در عوض 
گناهان انسان، فدا کرده است تا همه  انسان ها رستگار 
ش��وند. ایش��ان معتقدند پ��س از این قربان��ی، پاکی 
انسان ها را فراگرفت و دیگر نیازی به شریعت احساس 

نخواهد شد.
در می��ان مس��لمانان هم ع��ده ای معتقدند ک��ه امام 
حسین به استقبال شهادت رفت تا گناهان فساق 
و فجار امت، بخش��یده و اسباب نجات ایشان فراهم 
گردد. این امر را هم با استناد به تعابیری همچون »یا 
ِة« ذکر می کنند. ش��یعیان با عزاداری  باَب ِنج��اِة اُامَّ
برای امام حسین، در مقابل فداکاری وی، مراتب 

سپاسگذاری خود را اعام می دارند.4 
آیا واقعًا امام حسین خود را فدا کرد تا امت اسامی 
بخشیده شوند؟ آیا خون او کفاره تمام گناهان شیعیان 
اس��ت؟ ای��ن تحلیل ب��ا اصول مس��لم مذه��ب حقه 
جعفری ناس��ازگار اس��ت و این گمان که شهادت امام 
و فرزندانش، س��پر بای معصی��ت کاران را در مقابل 
عذاب خداوند خواهد بود، نادرس��ت است. این پندار 
غلط که هر کس بر مصائب آن حضرت بگرید، حتی 
اگ��ر پایبند به ضروریات دین نباش��د و غرق در گناه و 
فس��اد باش��د، اهل نجات اس��ت، بی تأثیر از رویکرد 

پولسی در مسیحیت نیست. 
مگر نه اینک��ه در روایت از امام صادق نقل ش��ده 

َاِة: شفاعت  است: »إِنَّ َشَفاَعَتَنا َا َتَناُل ُمْسَتِخّفًا ِبالصَّ
ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نخواهد رسید«5 یا 
اینکه خوِد امام حسین فرمود: »انما خرجت لطلب 
ااصاح فی أمه جدی و أن آمر بالمعروف و أنهی عن 
المنکر«.6 تعبیر امر به معروف و نهی از منکر اشاره به 
این مطلب دارد که قیام عاش��ورا برای امر به معروف 
بود. امام در گرماگرم کارزار جنگ با یزیدیان، با اعطای 
چند ش��هید، نماز اول وقت ظهر را به جا می آورد؛ آن 
ه��م به جماع��ت. در حالی که حضرت می توانس��ت 
دستور دهد یارانش هرکدام به تنهایی و در زمان های 
مختلف نماز بخوانند تا کس��ی از لش��گر به ش��هادت 
نرس��د. خواندن نماز واجب بود؛ اما برگزاری جماعت 
در آن شرایط سخت چه؟ همه  این توصیفات، نشان 
 )می دهد که چقدر فدایی عظیم)حس��ین بن علی

خود پایبند به شرع مقدس بوده است.
اگر ام��ام رضا در آن روایت معروف به ابن ش��بیب 
می فرماید: »یا ابن شبیب، ان کنت باکیا لشیء فابک 
للحس��ین بن علی بن ابی طالب... یا ابن ش��بیب! 
ان بکیت علی الحس��ین حتی تصی��ر دموعک علی 
خدی��ک، غفرالّل�ه لک کل ذنب اذنبته، صغیرا کان او 
کبیرا، قلیا کان او کثیرا، یا ابن شبیب ان سرک ان تلقی 
الّل�ه عزوجل واذنب علیک فزر الحسین: ای پسر 
شبیب! اگر برای حسین چنان گریه کنی که اشك هایت 
بر گونه هایت جاری شود خداوند همه گناهان کوچك 
و بزرگ ترا می آمرزد؛ اندك باش��د یا بس��یار. ای پسر 
شبیب! اگر تو را خوشحال می کند که به  هنگام ماقات 
با خدا گناهی نداشته باشی، پس حسین را زیارت 
کن«7 بدان معنا نیست که شیعیان هر گناه و معصیتی 
خواستند انجام دهند و فقط با ریختن قطره ای اشک 
خود را از عذاب الهی برهانند؛ بلکه اش��اره به عظمت 
شأن حضرت حسین بن علی و ثواب گریه کردن بر 

مصیبت های وارده بر آن حضرت است. 
آیا آیات توبه در قرآن به معنای مجوز گناه برای بندگان 
اس��ت؟ مسلمًا آیات توبه از آن جهت نازل شده اند که 

تعامل ادیان
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اخبارادیان p این پندار غلط که هر کس بر مصائب
آن حضرت بگرید، حتی اگر پایبند به 
ضروریات دین نباشد و غرق در گناه و 
فساد باشد، اهل نجات است، بی تأثیر از 
رویكرد پولسی در مسیحیت نیست.

مؤمنان با انجام گناه یا گناهانی از بخش��ایش خداوند 
رحمان ناامید نگردند. هیچ مؤمن��ی با خواندن آیات 

مذکور تأکید بر گناه نخواهد کرد.
درک صحیح قیام عاش��ورا و فهم فلس��فه این حادثه 
عظیم که با هدف هدایت امت صورت گرفت، نیازمند 
به مداقه ای س��خت و پیچیده نیس��ت؛ چراکه توجه 
 ب��ه منش و الگ��وی رفتاری حض��رات معصومین
مخصوصًا سید الشهدا، آن را کامًا مشخص می کند. 
حتی بس��یاری از غیرمس��لمانان هم وقتی تکه های 
تصویر تاریخ اسام و زندگی ائمه اطهار را کنار هم 
قرار می دهند، حادثه  عاشورا را به معنای قربانی شدن 
یک نفر برای انس��ان های بی قید تفس��یر نمی کنند. 
فریشلر، مورخ بزرگ آلمانی در این باره معتقد است که 
»امام حسین در فداکاری قدم را از حدود فدا کردن 
خود فراتر نهاد و فرزندانش را هم فدا کرد... تصمیم 
ثابت حس��ین برای فداکاری مطلق، نه ناش��ی از 
لجاج��ت بود و نه معلول ه��وی و هوس. او با پیروی 
از عقل، مصمم شده بود که به طور کامل فداکاری کند 
تا اینکه مجبور نش��ود بر خاف آرمان واای خود به 
وسیله سازش کاری با یزید بن معاویه، به زندگی ادامه 

 8.»دهد

پی نوشت:
1. صافات: 5.

2. عامه مجلس��ی؛ بحارالنوار؛ ج12، ص124؛ همان؛ 
ج۴۴، ص22۵.

3. ریچارد بوش و دیگران؛ جهان مذهبی: ادیان در جوامع 
امروز؛ ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی؛ تهران: دفتر نش��ر 

فرهنگ اسامی)1374(؛ ج2، ص738. 
4. عاشورا ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها؛ زیر نظر 

آیت الّل�ه مکارم شیرازی؛ ص69.
5. وسائل الشیعه، ج4، ص25.

6. عامه مجلسی؛ بحاراانوار؛ ج44، ص329.
7. همان؛ ص285.

8. فریشلر، کورت؛ امام حسین و ایران؛ ترجمه ذبیح الّل�ه 
منصوری؛ تهران: جاودان)1355(؛ ص444.

 برای دریافت تابعیت اسپانیا باید مرتد شوید! 
به گزارش شیعه آناین، اخیراً قانونی در کشور اسپانیا 
تصویب شده است که بر اساس آن هر فرد مسلمانی 
که می خواهد تابعیت این کشور را دریافت کند، باید از 

دین اسام خارج و مرتد شود.
در همین راستا خبرگزاری اروپایی RNW اعام کرد: بر 
اساس توافق انجام شده میان کابینه "ماریانو راخوی" 
نخست وزیر اسپانیا با "آنتونیا ماریا" اسقف اعظم این 
کش��ور، مقرر گردید که ش��رط دریاف��ت تابعیت برای 
مس��لمانان، خارج ش��دن از دین مبین اسام و مرتد 

شدن باشد.

گفتنی اس��ت ای��ن توافق زیر نظر و ب��ا تاش "آلبرتو 
رویس گی��اردون" وزیر دادگس��تری اس��پانیا صورت 
گرفت. بر اس��اس این توافق مسلمانانی که از اسام 
خارج می شوند و تابعیت اسپانیایی را دریافت می کنند، 

باید پیرو "مسیحیت کاتولیک" شوند!

 مسیح خالکوبی کرده
به گزارش ادیان نیوز، در سطح شهر تگزاس ایاات 
متح��ده آمری��کا بیلبورده��ای متع��ددی از ش��مایل 
مس��یح وج��ود دارد که ب��ا خالکوبی های مختلفی 
پوش��انده ش��ده اس��ت. خالکوبی های این بیلبوردها 
گاهی شامل عباراتی توهین آمیز هستند. به گزارش 
این س��ایت، نوع جدی��دی از مبلغان مس��یحیت در 

تگزاس در حال ظهور است.
وب سایت مسئوان این تبلیغات می نویسد: عده ای 
از مسیحیان عاشق عیسایی هستند که کلیسا ندارند 

و خواستار تصحیح روابط خلق با این پیامبر هستند.
در خالکوبی های��ی که در این تصاویر منتش��ر ش��ده 
اس��ت کلماتی نظیر معتاد، ترس��و و ب��ه درد نخور نیز 

آمده است. به نظر می رسد تگزاس شاهد ظهور نوع 
جدیدی از اوانجلیس��ت ها � مبلغان مسیح � است که 
این نوع تبلیغات را برای نشر چیزی که بدان معتقدند 

انتخاب کرده اند.
براساس نظرسنجی مؤسسه پیو در سال 2007 بیش 
از یک سوم از جوانان هجده تا 25 سال خالکوبی دارند 
و بس��یاری از آمریکایی های مسن تر نیز خالکوبی را 
زمینه ساز تخریب روحیه انسان می دانند. این درحالی 
اس��ت که بس��یاری از مردم تگزاس این بیلبوردها را 

نوعی توهین به این پیامبر می دانند.

 انزجار شدید مردم لهستان از اظهارات اخیر 
اسقف اعظم کلیس�ای کاتولیک درباره قربانیان 

کودک آزاری 
شفقنا )پایگاه بین المللی  همکاری های خبری شیعه(: 
اس��قف اعظم کلیس��ای کاتولیک لهس��تان به دلیل 
اظهارات اخیرش درباره کودکانی که مورد آزار جنسی 
کشیش ها قرار می گیرند، زیر هجمه ای از انتقادها قرار 

گرفته است.
به گزارش آسوشیتدپرس، جوزف میکالیک، چندی 
پیش گفت کودکان��ی که از خانواده های مس��ئله دار و 
بحران��ی برخوردارند، خود جویای نزدیک ش��دن به 
دیگران هستند و مقصر پیشامدهایی هستند که از این 

نزدیکی حاصل می شود.
انتقادهای عموم��ی از این اظهارات چنان باا گرفت 
ک��ه وی مجبور به عذرخواهی ش��د و گف��ت در درک 
اظهارات او، س��وء تفاهم پیش آمده است. او تصریح 
کرد منظورش این نبوده که مسوئولیت آزار جنسی، بر 

دوش خود قربانیان است.
بی��ش از دو هفت��ه اس��ت که ش��هروندان لهس��تان، 
دوش��ادوش سیاس��تمداران این کش��ور به انتقادهای 
شدید خود از اسقف اعظم کلیسای کاتولیک لهستان 
ادامه می دهند. گزارش رسانه های لهستان نیز حاکی 
از این است که اسقف میکالیک در سال 2004 از یک 
کشیش که به سوء استفاده جنسی از یک کودک متهم 

شده بود، حمایت کرده است.
سخنگوی کلیسای کاتولیک لهستان جوزف کاچ نیز 
در پاس��خ به انتقادهای عمومی گفته است: کلیسای 
لهس��تان در برابر مسئله کودک آزادی هیچ مماشاتی 
از خود نشان نخواهد داد، اما همه ما نیاز داریم که یاد 

بگیریم چطور باید درباره این مسئله صحبت کنیم.

اخبار ادیان

محمدحسن جاویدی
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 اولین مسجد در اسلونی
مسلمانان اسلوونی با بی صبری تمام منتظر آغاز ماه 
نوامبر هس��تند تا بعد از مراس��م کلنگ زنی، عملیات 

ساخت اولین مسجد در کشور آغاز شود.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا )پایگاه بین المللی 
همکاری های خبری شیعه( به نقل از آی نیوز عربیه، 
مسلمانان اسلوونی چهار دهه منتظر ساخت مسجدی 
بودند که قرار اس��ت همزمان با روزه��ای ابتدایی ماه 
نوامبر کار س��اخت آن آغاز ش��ود. انتظ��ار می رود این 

مسجد در سال 2016 به بهره برداری برسد.
»الینکا پراستوک« رییس جمهوری اسلوونی در مراسم 
کلنگ زنی مس��جد مذکور که در یک منطقه صنعتی 
احداث می ش��ود، گفت: س��اخت مس��جد، پیروزی 
بزرگی بر تمام تعصب های دینی اس��ت و اروپا بدون 
وجود اس��ام، نمی توانس��ت ب��ه چنین درج��ه ای از 

فرهنگ برسد.
در مراس��م گذاش��تن س��نگ بنای مس��جد برخی از 
وزیران، مفتی اسلوونی و برخی از شهروندان شرکت 
کردند. گفتنی است در این مراسم زنان شرکت کننده با 

حجاب حضور یافتند.
مسلمانان که حدود 47 هزار نفر از دو میلیون جمعیت 
کشور اس��لوونی را به خود اختصاص می دهند، اولین 
تقاضای رس��می برای س��اخت مس��جد را ح��دود 4 
ده��ه قبل به دولت داده بودند که به دایلی از س��وی 
مسئوان کشور به تعویق افتاد. مسجد مذکور دارای 
تاار و مدرسه اسامی خواهد بود و برای آن بودجه ای 

به میزان 15.9 میلیون دار تعیین شده است.

 دوستانه با مسلمان
مذهب نیوز به نقل از ایکنا بیان کرد با افزایش رش��د 
اس��ام در اروپا، هتل داران سوئیسی تصمیم گرفتند، 
به ارائه خدمات و وس��ایل رفاهی ویژه مس��لمانان در 
اقامتگاه های خود بپردازند. بر همین اس��اس، بسته 
ویژه »دوستانه با مسلمان« )muslim friendly( شامل 
قرآن، جانماز و قطب نم��ا برای تعیین جهت قبله در 

اقامتگاه های س��وئیس، به گردشگران مسلمان ارائه 
می شود. در این اقامتگاه ها همچنین نوشیدنی های 
بدون الکل در قسمتی جداگانه از هتل ارائه می شود. 
هتل داران سوئیس��ی هدف خ��ود را از این طرح جلب 
رضایت گردشگران مس��لمان اعام و ابراز امیدواری 
کردند که ارائه این امکانات در سوئیس بتواند رضایت 
مس��لمانان را جلب کند و موجب سفر هرچه بیشتر و 

آسوده تر آنان به این کشور شود. 

 دو سوم از نسل سومی ها بی دین هستند
کلیساهای پروتست در انقاب علیه نظام آلمان شرقی 
نقش عم��ده ای ایفا کردن��د. امروزه و بعد از گذش��ت 
س��ال ها، روز ب��ه روز از تعداد مس��یحیانی که به این 
کلیس��اها تردد می کنند کاسته شده است و این مسئله 
نش��ان می دهد که میزان تدی��ن در میان آنها کاهش 

یافته است.
ب��ه گزارش ادیان نیوز به نقل از دویچه وله، کش��یش 
»اولریش کاسپاریک« مسئول یازده کلیسا در قسمت 
ش��رقی آلمان تأکید کرد: دو س��وم از نس��ل سومی ها 
بی دین هستند و نسبت به اجداد خود و دین مسیحیت 

هیچ شناختی ندارند.
کلیس��ای پروتس��ت آلم��ان ش��رقی بی��ش از س��ایر 
کلیساهای این کشور شاهد بی دینی پیروان خود بوده 
است؛ اکس��ل نوواک از اسقف های س��ابق پروتست 
و اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: در طول بیست سال 
اخیر بس��یاری از کلیس��اها مرمت ش��دند و برای آنها 
کاس هایی گذاش��ته شد تا شاید این مسئله به نوعی 

تشویق کننده حضور مردم در کلیسا باشد.

وی با اش��اره به اهمیت ک��ودکان تأکید کرد: ضروری 
است که مس��ائل دینی در مهد کودک ها و دبستان ها 
به کودکان آموزش داده شود تا آنان نیز با مطرح کردن 
پرس��ش ها و بحث های دین��ی، در خانه و نزد والدین 

خود، برخی از مشکات موجود را از میان بردارند.
اولریش کاس��پاریک برای جذب کردن مسیحیان به 
کلیس��ای خود اقدام به تأسیس مزرعه ای پر از گل در 
قسمت پشتی کلیسا کرده است که برخی از گیاهان آن 

 !!دارای عمری 1000 ساله هستند

همراز، ویدا؛ مبلغان مس��یحی در ای��ران؛ از صفویه 
ت��ا انق��اب اس��امی؛ ته��ران)1391(: انتش��ارات 

پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی.
این اثر در سه فصل به نگارش درآمده است. نویسنده 
در فصل ابتدایی به بیان تاریخچه ای از فعالیت  مبلغان 
مس��یحیت در ایران پرداخته اس��ت. سپس در فصل 
دوم روش های تبلیغ آیین مسیحیت در کشور ایران را 
توصیف و تبیین نموده و در فصل انتهایی واکنش های 
جامعه ایران از دیرباز تا کنون به تبلیغ مس��یحیت را، 

بررسی کرده است.
نویسنده در این مجموعه کوشیده است تا تاش های 
اجتماعی، فرهنگی و خصوصًا مذهبِی مسیونرهای 
مس��یحی در ای��ران را با ذکر دایل حض��ور آنها و نیز 
تأثیرات ایش��ان بر جامعه مذهبی ایران، تبیین کند. 
مؤلف ب��ا این رویکرد که حضور فرهنگ مس��یحی � 
غربی در ایران در سایه تبشیر و تبلیغ آیین مسیحیت 
شکل گرفته است، سعی دارد برگی از تاریخ فرهنگ 
ایران را نشان دهد که دستخوش تغییر شده است که 
بازیگران اصلی عرصه  آن مبلغان مذهبی مسیحیت 

هستند. 
مؤل��ف با بهره گیری از اس��ناد تاریخ��ی وزارت امور 
خارج��ه، وزارت ارش��اد اس��امی، مرک��ز مطالعات 
تاریخ معاصر، س��ازمان اس��ناد ملی و حتی انجمن 
مبلغان آمریکا نشان داده است که چرا و چگونه ِفرق 
مختلف مس��یحیت از جمله کاتولیک و پروتستان، 
در منطقه خاورمیانه، کشور ایران را به عنوان هدف 
تبلیغی و ترویج��ی آیین خود انتخ��اب کرده اند و با 
اتخاذ روش های مختلف در ابعادی گوناگون، سعی 
در گسترش عقاید خود داشته اند. این کتاب به همت 
پژوهش��گاه فرهنگ و اندیش��ه اس��امی، در 340 
صفحه و قطع رقعی به زیور طبع آراسته شده است. 



محمدحسن جاویدی 

کتابخانه ادیان

مبلغانمسیحیدر
ایران؛ازصفویهتا

انقالباسالمی
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حرکت در یک مسیر
تنوع هیئت ها در اس��تفاده از امکانات و تجهی��زات مدرن و همچنین وجود مداح های 
جوان و س��بک های جدید و متفاوت باعث شده تا مخاطبان هیئت گزینه های زیادی 
برای انتخاب هیئت مطابق با سلیقه خود داشته باشند و بتوانند قسمتی از برنامه زندگی 

خود را به حضور در آن هیئت اختصاص دهند.
این حضور در هیئت به مرور زمان نوع نگرش و رفتار فردی و اجتماعی او را نیز تحت 
تأثیر قرار می دهد. این روند به تدریج یک اجتماع عظیم از جوانان را به وجود می آورد 
که در بعضی مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی با هم هماهنگ هستند. در 
نتیجه هر هیئت مطابق با ذوق و سلیقه گردانندگان و محتوای ارائه شده توسط آنان به 

سمت و سویی خاص می رود.
استفاده درست و بجا از این پایگاه اجتماعی که هم ظرفیت نیروی انسانی بسیار عظیم 
و هم ظرفیت محتوایی بس��یار غنیای را به خود اختصاص داده است می تواند در ارائه 
س��بک زندگی دینی جامعه � به خصوص جوانان � بس��یار کارس��از باشد. هیئت ها چه 

مداح محور باشند و چه سخنران محور، یک هدف مشترک دارند. 
این حضور پرش��ور فرصت مناسبی است تا با برنامه ریزی اصولی، نیاز مخاطبان خود 
را از جهت معنوی، اخاقی، فکری و آموزش مهارت های زندگی با اس��تفاده از متون 

دینی تأمین کنیم. 



مسجدباید
محوراداره
مملکتباشد
در دی��داری ک��ه ب��ا حجت ااس��ام و 
المسلمین صفری داشتیم، ایشان درباره 
مسجد و نحوه ارتباط حکومت با مسجد 
سخنان گهرباری ایراد کردند که در ادامه 

گوشه ای از آنها را می خوانیم.

مسجد طراز
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 رابطه هیئت امنا با دیگر تشکل های موجود در 
مسجد و اهمیت طرح جدول سازمانی در مسجد
هیئت امنای مس��جد مس��ئولیتی فرهنگی را دنبال 
می کن��د ک��ه ماهی��ت اصل��ی و کارک��رد اصل��ی یک 
مس��جد است. مس��ئول امور فرهنگی مسجد باید با 
تشکل های فرهنگی داخل مسجد مثل بسیج، کانون 
فرهنگی مساجد، هیئت، و کتابخانه کمیته فرهنگی 
تش��کیل بدهد. در این جلس��ات باید تقسیم وظایف 
ص��ورت بگیرد. در همین جلس��ات تقس��یم وظایف 

می  تواند این گونه باشد: 
1.  گ��روه برنامه ری��زی؛ ک��ه برای تبلیغات مس��جد،  
اذان، تکبیر، قرآن، صوت و مراس��مات برنامه ریزی 

می کنند.
2.  گ��روه پیگیری ام��ور عمرانی، فنی و مهندس��ی 
مس��جد؛ حضور ی��ک تیم مهندس��ی در نگهداری و 

استمرار مدیریت ازم است. 
3. روابط عمومی؛  یکی از هیئت امنا به عنوان مسئول 
روابط عمومی بای��د به امور نمازگزاران و مش��کات 
اهالی محله رسیدگی کند. مردم یک محله باید بدانند 
که تمام مشکاتش��ان، چه مشکات اجتماعی، چه 
مش��کات عمرانی و شهرسازی و بهداشتی، باید در 
مسجد حل شود. این مسجدی ها هستند که دغدغه 
رون��ق و بهبود وضع زندگی مردم مح��ل را دارند. در 
محله باید اگر کسی هم می خواهد پیشنهادی بدهد یا 
انتقادی کند مرجع و پناهگاهش مسجد و مسجدی ها 
باشند. تشکیل مرکز مشاوره ای، درمانگاه یا هر مرکز 

دیگری بر عهده روابط عمومی است.
4. تشکیل صندوق قرض الحسنه یا انجمن خیریه. 

5. دبی��ر اجرای��ی هیئت امن��ا؛ دبیر اجرای��ی در عین 
اینکه مس��ئولیت گرد هم آوردن اعضای هیئت امنا و 
اس��تفاده از تجارب و تخصص های آنان را دارد، باید 
صورت جلس��ات را به طور منظم ثبت کند و وضعیت 
امور مال��ی، نظاف��ت و خادمان افتخاری مس��اجد را 

پیگیری کند.
6. ام��ام جماعت؛  امام جماع��ت در رأس همه اینها 
اس��ت. اگر امام جماعت قدرت و خاقیت مدیریت را 
داشته باشد، بهتر است او رئیس هیئت امنا باشد. اگر 
این طور نیست، دست کم عضوی از هیئت امنا باشد. 

امام جماعت باید بیشترین وقت خود را صرف مطالعه 
و ارتقا س��طح علمی خود کند تا بتوان��د در حوزه های 
مختلف، جنب��ه تبلیغی و تعلیمی را از دس��ت ندهد. 
نباید امام جماعت تمام مسئولیت را بر عهده بگیرد.  
متأسفانه مس��اجد ما فاقد این الگو و جدول مدیریتی 

هستند. 

 فضاهای مورد نیاز یك مسجد در دوران کنونی
فضاهای جانبی یک مس��جد هم مهم اس��ت؛ مثل 
حس��ینیه، کتابخانه، خانه خ��ادم، خان��ه عالم، مهد 

کودک، اتاقی برای تش��کل های فرهنگی، بس��یج، 
کانون، هیئت، امور خواهران، درمانگاه، آش��پزخانه، 
آبدارخانه، انبار، اتاق ه��ای اداری که برای واحدهای 
اداری هیئ��ت امنا در نظر گرفته می ش��ود و اتاق امام 
جماعت که در دس��ترس مأموان باشد، برای سؤال ها 
و مشاوره ها. حتی اگر بشود باید سالن همایش، سالن 
ورزش��ی، پارکینگ، چند کاس آموزشی را نیز در آن 
مستقر کرد. اینها چیزهایی است که امروزه باید برای 
ساخت یک مسجد در نظر گرفته شود. البته ضرورتی 
ن��دارد که مس��جد با یک معماری مس��تقل همه این 
کاربری ها را داشته باشد. می شود خانه های اطراف را 
خریداری کرد و بخش��ی را ب��ه این فضاها تبدیل کرد 
و بخش��ی را از بین برد و تغییراتی ایج��اد کرد تا یک 

مجموعه فرهنگی در نزدیکی مسجد داشته باشیم. 

 نق�ش حکوم�ت اس�المی در مس�جدداری 
)ایش�ان در این بخش به توضیح مقاله  ای که در 

حال نگارش آن هستند پرداختند(
نقش حکومت اسامی در فضای مسجد محور اصلی 
بحث ماس��ت. ما در وظای��ف و اختیارات حکومت به 
ویژه حکومت اس��امی در اداره مساجد چند فصل را 
در نظر گرفتیم. در ابتدا جایگاه قدس��ی و کارکردهای 
اجتماعی مس��جد را از منظر قرآن و س��نت بررس��ی 
کردیم و یک تحلیل فرهنگی سیاسی از نماز جماعت  
ارائه دادیم. مسجد اولین و مهم ترین کارکردش اقامه 
نماز جماعت اس��ت. ما درباره نماز کتاب های زیادی 
نوش��تیم؛ ام��ا در باره اس��رار نماز جماع��ت و تحلیل 
فرهنگی � سیاس��ی نم��از جماعت کتابی ت��ا به حال 
ندی��ده ام. در حالی که اگر منابع دینی مان را بررس��ی 
کنیم، این چنین احس��اس می شود که اصل در نماز، 
اقامه آن به جماعت است و نماز فرادا یک نوع تخفیف 

در نماز است. 
ما در بحث نقش دولت به این می رسیم که حکومت 
اس��امی باید بستر و س��اختاری را ایجاد کند که همه 
م��ردم بتوانن��د نماز خودش��ان را با کمتری��ن هزینه و 
زحمت به جماعت برگزار کنند. ما حتی فتوا هم داریم 
اُهْم  نَّ که اصل در نماز، جماعت اس��ت. »الَّذیَن إِْن َمکَّ
��اَة«؛ اولین وظیفه حکومت  ِف��ی اْلَْرِض أَقاُموا الصَّ
اقامه نماز اس��ت. باید دید که نق��ش دولت در تحقق 

هرچه بهتر کارکردهای مسجد چیست؟ 
درباره وضعیت کنونی مس��اجد ایران اول باید اوضاع 
کنونی را آسیب شناسی کنیم. بعد بین جایگاه مساجد 
ای��ران و جای��گاه مس��جد در تاریخ و تمدن اس��امی 
مقایس��ه کنیم. در این مقایسه می بینیم از این جهت 
انحطاط و عقبگرد به قبل از اس��ام داشته ایم؛ چون 
از صدر اسام تاکنون در هیچ دوره ای مسجد این قدر 
مظلوم نبوده اس��ت. بحث دیگر هم بررسی جایگاه 
مس��اجد ایران با جایگاه مسجد در س��ایر دولت های 

اسامی در عصر حاضر است. 
درباره دخالت دولت در مس��اجد یک نظریه این است 
که یک عده  می گوین��د دولت دینی آری، دین دولتی 
خی��ر. از طرف دیگ��ر می گویند انگیزه ه��ای مردمی 
برای اداره امور مس��اجد بس��یار خالص تر و قوی تر از 
انگیزه های کارمندی در اداره مس��جد است. ما پاسخ 
می دهی��م که منظور م��ا این نیس��ت که ب��رای اداره 
مس��جد کارمن��د بگیریم؛ منظور ما تولی��ت و دخالت 

دولت در مس��جد این نیست. ممکن است گفته شود 
ک��ه توده های م��ردم وقت��ی می بینند دول��ت در امور 
مس��جد دخالت زیادی می کند از حضور در مس��جد و 
مراس��م هایی که در مس��جد برگزار می شود استقبال 
نمی کنند؛ چون فکر می کنند آنان برای منافع دنیوی 
خودش��ان می خواهند مس��جد رونق بگیرد. یا اینکه 
احساس می کنند که در اداره مسجد هیچ نقشی ندارند 
و برنامه  ها به شکل بخشنامه ای و خشک از باا اعام 
می شود. این موضوع برای مردم خوشایند نیست؛ لذا 
بهتر است که کار را دست مردم بدهیم. دخالت دولت 
هزینه های سنگینی را به دوش دولت می گذارد. غیر 
از حقوق کارمندان، هزینه های ساخت و نگهداری و 
سایر هزینه های جاری و هزینه های برگزاری مراسم 

نیز هست. 
علمکردهای مراکز و نهادهای متکفل مسجد از قبیل 
سازمان اوقاف، ستاد اقامه نماز و مرکز رسیدگی به امور 
مساجد نیز باید بررسی شود. ما در این دولت و قانون 
اساس��ی طرح وزارت امور مس��اجد را با این کارکردها 

پیش��نهاد می دهیم. اصل این اس��ت که مسجد باید 
محور تمام فعالیت ها و تمام اداره امور مملکت باشد. 
مس��جد وزارتخانه ای می خواهد که ده وزارتخانه باید 
با او هماهنگ باشند. مس��کن و شهرسازی، ارشاد، 

سازمان تبلیغات، حوزه های علمیه و... .
در آرمان شهر مهدوی که مد نظر ماست، هیچ اداره ای 
جز مس��جد نداریم. قوه قضاییه ما در مسجد است، 
تمام امور اجرایی ما در مس��جد هس��ت.  این چیزی 
است که از سیره پیامبر و امیرالمؤمنین به  دست می آید 
و آنچ��ه در روایات و منابع ما درب��اره دولت امام زمان 
دیده می شود این است که هیچ نهاد و اداره فرهنگی، 
هیچ ساختمان و بنای فرهنگی و هیچ محل تجمعی 
غیر از مسجد وجود ندارد. تمام مسائل در مسجد حل 
می شود. اینکه این طرح چه آثار و برکاتی دارد خودش 
یک کتاب مستقلی می خواهد. با این طرح می خواهیم 
به مدلی برسیم که تمام مشکات را با کمترین هزینه 
و بیشترین خدمت در راستای رسیدن به اهداف بلند 

اسام حل کنیم. 
در تربیت انسان تراز اسامی بهترین و کم هزینه ترین 
راه مشارکت مردمی و اس��تقبال مردم است. در واقع 
می خواهیم بگوییم که تنها سیس��تمی که دین برای 

اداره مملکت در نظر گرفته است نظام وایی است. 
من وقتی دو � س��ه س��ال پی��ش، این موض��وع را در 
دانش��گاه ش��یراز تبیین می کردم، یکی از دانشجوها 
گفت: اخیراً اس��تاد ما مقاله ای از یک جامعه ش��ناس 
انگلیس��ی گرفته بود که این نظری��ه را داده بود؛ یعنی 
 آنها محله های کلیس��ا محور را تأسیس کردند و تمام 

شئون مدیریت را به کلیسا سپرده اند. 

p
امام جماعت باید بیشترین وقت خود را 
صرف مطالعه و ارتقا سطح علمی خود 

کند تا بتواند در حوزه های مختلف، جنبه 
تبلیغی و تعلیمی را از دست ندهد. نباید 

امام جماعت تمام مسئولیت را بر عهده بگیر

p
اصل این است که مسجد باید محور تمام 

فعالیت ها و تمام اداره امور مملكت باشد. 
مسجد وزارتخانه ای می خواهد که ده 

وزارتخانه باید با او هماهنگ باشند. مسكن 
و شهرسازی، ارشاد، سازمان تبلیغات، 

حوزه های علمیه و... .
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کفشهاییکه...!!!بانواناسوه
رابطهامنیتوحضوراجتماعی

بررسیجایگاهکفشداریدرمسجد علی بانشی

سید محمد امین حسینیان 

در فرآیند زندگی اجتماعی است که استعدادها و توانمندی های نهفته در درون هر 
فرد ش��کل گرفته، شکوفا می شود. زنان نیز به عنوان بخش عظیمی از ظرفیت 
اجتماعی هر جامعه، نیاز به حضور در اجتماع جهت بهره گیری از برنامه ها و بروز 
توانمندی های خود دارند. حضور این قش��ر عظیم نیازمند این اس��ت که جامعه 
آمادگی ازم را جهت پذیرفتن آنها داشته باشد. طوری که بانوان هم از آرامش و 

احساس امنیت کامل برخوردار باشند.
دین اسام موضوع زیست اجتماعی را در تمام بخش های احکام از قبیل نماز، 
حج، جهاد، خمس، زکات و... لحاظ کرده و خود را آئینی اجتماعی معرفی کرده 
اس��ت. حضرت امام صادق می فرمایند: »واقعًا برای شما چاره ای از ]زندگی 
با[ مردم نیس��ت؛ هیچ کس در دوران زندگی خودش، از دیگران بی نیاز نیست و 
م��ردم نیز ]از نظر برقراری روابط[ بعضی از آنان ناگزیر ]از ارتباط[ با برخی دیگر 

هستند«.1
مسجد می تواند در تأمین امنیت این قشر، جهت حضور حداکثری در برنامه های 
مسجد مؤثر باشد. امنیت اجتماعی زنان یعنی اینکه جامعه به گونه ای باشد که 
بانوان، هم از جهت س��کونت و هم از جهت معاش��رت و حض��ور بی دغدغه در 
اجتماع در امنیت روحی و روانی به سر ببرند. برنامه های مسجد را در سه حوزه 

می توان بیان کرد:
الف(  فعالیت مسجد در جهت پایبندی اعضای محله به مسائل دینی؛ مهم ترین 
کاری که مسجد باید انجام دهد زمینه سازی ایجاد فرهنگ دینی در محله است. 
ب.( یاری طلبیدن از کس��انی که در یک محل��ه زندگی می کنند؛ به کمک خود 
اعضای محله می توان یک محله امن را تش��کیل داد. وقتی که مدیریت تأمین 
امنیت محل به خود مردم واگذار شود، آسیب های کمتری به همراه دارد و تمام 

افراد برای آن تاش می کنند.
ج.( م��ورد حمایت ق��رار دادن بانوان و دختران؛ خانواده ها و س��اکنان محله باید 
بانوان را در هر جایگاهی که هس��تند مورد تکریم، احت��رام و حمایت کامل قرار 
دهند. باید فضایی را مهیا کنند که خود را نسبت به یکدیگر مسئول بدانند تا در آن 

 .همه افراد به راحتی بتوانند فعالیت اجتماعی داشته باشند

پی نوشت:
1. کلینی؛ اصول کافی؛ ج 2، ص 635. 

مسجد همچون نگینی بر انگشتر محل می درخشد. این درخشندگی تنها در همدلی 
و یک پارچگی در انجام فرایض نیست، بلکه فضای معطر، فرش تمیز، وضوخانه ای 
نظیف، مهرهایی در شأن سجده بر در گاه الهی، قرآن ها و مفاتیح هایی مرتب و... بر 

درخشش این مکان مقدس می افزاید.
کفشداری جلوی ورودی مسجد است و در دید عموم. اولین مشاهدات و قضاوت ها در 

مورد نظم عمومی مسجد از درگاه آن شروع می شود.
اگر شخصی غریبه وارد مسجد شود و به ناگاه تصویری از کفش های نامرتب و روی 
هم انباشته بر ذهنش حک گردد، ایا می تواند قضاوتی صحیح در مورد مسجد به عنوان 

کانون وحدت و یک پارچگی مسلمین داشته باشد؟
کفشداری نیاز به مهارت آموزی دارد. 

از جمله نکات قابل توجه در کفشداری عبارت اند از:
1. تعبیه مکانی مناسب و ایمن جهت نصب قفسه های جاکفشی.

2. استفاده از نوجوانان مسجد به عنوان کفشدار.
3. قرار دادن کیس��ه های پاس��تیکی یا برزنتی جهت استفاده کسانی که قصد بردن 

کفش به داخل مسجد دارند.
4. نصب پیام فرهنگی در کفش��داری با هدف آگاهی بخش��ی نماز گزاران نس��بت به 

رعایت نظم عمومی در درگاه و داخل مساجد.
5. گاهی مشاهده می شودکه نماز گزاران پس از خروج از وضوخانه کفش های خود را 
بدون پوشش مناسب در کنار ستونها و یا بین صفوف قرار می دهند. پیام های فرهنگی 

با چنین موضوعی می تواند اهمیت نظافت عمومی مسجد را گوشزد کند. 
رسول اکرم می فرماید: »َتَعاَهُدوا ِنَعالَکْم ِعْنَد أَْبَواِب َمَساِجِدکم: کفش هایتان را در 

 1.»آستانه در مسجد وارسی کنید

پی نوشت:
1. تهذیب ااحکام؛ ج3، ص256.

مسجد طراز

مسجد طراز
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برابرنه!دوبرادردینی
نگاهیبهرفتارمسجددربرابرهیئتهایخارجازمسجد

محمدرضا آل غفور

مساجد همواره یکی از تأثیرگذارترین نهادها در طول 
دوره اس��امی بوده اند. مسجد در تمدن اسامی تنها 
مح��ل برگزاری عبادات نبوده؛ بلکه محوریت جامعه 
اس��امی بر مدار مساجد بوده است. متأسفانه امروزه 
اهمیت مس��اجد مورد غفلت واقع شده و کارکردهای 
متنوع مسجد در نهادهای دیگر گنجانده شده است. 
پرداختن به عوامل و علت های این موضوع از حوصله 

این نوشتار بیرون است. 
یک��ی از نهادهایی که امروزه به عنوان س��مبلی برای 
دینداری افراد محس��وب می ش��ود، هیئت است. اگر 
قبول کنی��م در تمدن اس��امی محوریت با مس��جد 
باش��د، تمامی تاش این نوش��ته این است با نگاهی 
آسیب شناسانه رفتار مسجد در برابر هیئت را بررسی 
کند. شایان ذکر است که بسیاری از هیئت ها در بستر 
مساجد نضج گرفته اند و برنامه های خود را در مساجد 
اج��را می کنن��د. بنابراین در این نوش��ته ب��ه موضوع 
آسیب شناسی رفتار مساجد در برابر هیئت های خارج 
از مس��جد می پردازی��م و از پرداختن ب��ه هیئت های 

مسجدی صرف نظر می کنیم.
در تقسیمی کلی می توان آسیب شناسی ارتباط مسجد 
با هیئت را به س��ه محور عوام��ل درونی، زمینه های 

اجتماعی و عوامل سیاست گذار تقسیم کرد. 
در زمینه عوامل درونی باید گفت مسجدی ها عمومًا 
نس��بت به هیئات خارج از مس��جد موضعی انتقادی 
دارن��د. بیگان��ه ب��ودن، خ��ود را بر حق دانس��تن، به 
هیئتی ها به چش��م عیاش نگاه کردن، و بی خاصیت 
دانستن هیئت همگی آسیب هایی است که برخاسته 
از نوع نگاه منفی به هیئت ها است. اگر قرار بر تعامل 

میان مسجد و هیئت باش��د باید نوع نگاه انتقادی به 
هیئت ه��ا برداش��ته ش��ود و به هیئ��ت همچون یک 
فرصت نگریسته شود. یکی دیگر از آسیب ها اختاف 
در ابزارها و روش ها اس��ت. هیئت ها بر اساس رابطه 
محبتی شکل می گیرند. دینمداران مسجدی در این 
ن��گاه خطر محدودس��ازی دین به مراس��م مذهبی را 
مشاهده می کنند و این امر باعث می شود که موضعی 

انتقادی در برابر هیئت ها داشته باشند. 
آس��یب دیگر در تعامل مس��جد و هیئت ها فراموش 
کردن رسالت اصلی مسجد و رقیب انگاشتن هیئت ها 
است. جایگاه مسجد و رسالت آن، رهبری نهادهای 
دینی است و به نظر می رسد خل مباحث تئوریک در 
این زمینه باعث شده تا مس��اجد به جزئی گرایی وارد 
ش��وند و نه تنه��ا در برابر هیئت ها ک��ه در برابر دیگر 

نهادهای دینی نیز حس رقابت داشته باشند. 
آسیب مهم دیگر، جدایی محراب و منبر از هئیت ها 
اس��ت. ائمه جماعت نق��ش پررنگ��ی در این تعامل 
خواهند داش��ت. متأس��فانه هیئت های زیادی وجود 
دارند که خود را بی نیاز از سخنرانی می بینند. مشکل 
دیگ��ر در زمینه عدم تناس��ب برنامه های مس��جد با 
پدیده هیئت ها و مخصوصًا هیئت های نوپدید است. 
بی ش��ک در سالیان اخیر هیئت هایی پدید آمده اند که 
سنخیت میان آنها با آموزه های دینی و دستورات اهل 
بیت مشخص نیست. با این حال تعمیم دادن این 
موضوع به بقیه هیئت ها خود یکی از آسیب های مهم 

بر سر راه تعامل این دو نهاد دینی است. 
در م��ورد وجود عوامل و زمینه های اجتماعی نیز باید 
یادآوری شد که جامعه س��یال است و برنامه های آن 

روز به روز نو می شوند. مسجد نباید از این نو شدن ها 
احس��اس خطر کند؛ بلکه باید ب��ا تدبیری عاقانه به 
تحلی��ل هر پدیده پرداخته، موارد مفید را برگیرد و آن 
دس��ته که قابل اصاح اس��ت را اصاح کند و مابقی را 
دور بیندازد. هیئت های نوپدید یکی از همین جریانات 
جامعه اس��ت. اگر بخواهیم این هیئت های نوپدید را 
در بستر جامعه تحلیل کنیم، باید عوامل و زمینه های 
اجتماع��ی در تصمیم گی��ری درب��اره همراهی و عدم 

همراهی با این هیئت ها را لحاظ کنیم. 
بی تردید چگونگی تعامل بین مسجد و هیئت  وابسته 
به ش��رایط است و ما نمی توانیم نسخه ای واحد برای 
تعامل مسجد و هیئت تجویز کنیم. با این توضیح یکی 
از مهم ترین آسیب هایی که در چگونگی رفتار مسجد 
در برابر هیئت ها مؤث��ر خواهد بود، درک ویژگی های 
اجتماعی و ش��رایطی اس��ت که هیئت ها در آن رشد 

کرده اند و مراسم خود را در آن فضا برگزار می کنند. 
به نظر می رس��د یکی دیگر آسیب های موجود که به 
ارتباط میان مس��جد و هیئت خدشه وارد کرده است، 
نبود سیاس��ت گذاری کان و جامع در مورد مس��جد و 
هیئت است. به نظر می رسد هنوز در میان مسئوان 
برای چگونگی تعریف و ارتباط این دو نهاد دینی توافق 
عملی به وجود نیامده است. به نظر می آید مسئوان 
درگیر با این موضوع می توانند با سیاست گذاری درست 
و بهینه راه را برای تعامل هرچه بهتر نهادهای دینی با 
یکدیگر و خصوصًا نهادهای حساسی چون مسجد و 
هیئت فراهم سازند. به امید آن روز که مسجد و هیئت 
بتوانند با تعامل هرچه بیشتر، سعادت جامعه دینی را 

 .رقم بزنند
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 حجت االسالم بصیر سلحشور
اگرچه پیش��نیه و سابقه مسجد بسیار طوانی اس��ت و در برخی 

مس��اجد این س��ابقه حتی به زمان آدم)علیه السام( می رسد و اگرچه 
پس از ظهور امام زمان)عج( بنابر روایات، یک مسجد به عنوان پایگاه 

حضرت اتخاب می شود، با این حال در اسام مکان های دیگری به جز مسجد وجود داشته که 
به عنوان محلی برای اجتماعات و عزاداری مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است. بنابراین برگزاری 

مجالس در جایی غیر از مساجد قبح ذاتی ندارد؛ بلکه بهتر است که مسجد به عنوان پایگاه فرهنگی محل 
رفت و آمد و عبور و مرور مؤمنان باشد. 

پیش از پرداختن به سؤال اصلی باید نیم نگاهی به سیر احداث غالب مسجدها داشته باشیم. در ساخت غالب 
مساجد افراد ساکن در یک محل به مرور زمان و پس از باا رفتن سن و سال و افزایش مال تصمیم می گیرند 
برای محله مسجدی احداث کنند. همین احداث مسجد برای آنها یک تولیت و حق اولویتی را نسبت به مسجد 
به وجود می آورد. عاوه بر اینکه با دخالت اوقاف و انتخاب هیئت امنایی متش��کل از همین افراد، نس��بت به 
این اولویت تأکید بیشتری می شود. در مقابل جوان ها از این سطح از درآمد برخوردار نیستند و بالطبع قدرت 
احداث یک مسجد را ندراند. همچنین غالبًا به دلیل عدم رعایت آداب برخورد با پیشکسوتان و یا عدم آشنایی 
با روحیات آنها برخی برخوردهای نسنجیده را انجام می دهند. همه این عوامل منجر به این می شود که هیئت 
امنا با جوانان و نوجوانانی که می خواهند تحت عنوان هیئت یا بسیج فعالیت هایی را در مسجد صورت دهند 
درگیر شوند که نتیجه اش متأسفانه به سود دشمنان اسام است. در یکی از مساجد قم که محل برگزاری هیئت 
ما بود یکی از بزرگان مسجد به ما گفت »ما مسجد درست کرده ایم که در آن راحت باشیم و نمی خواهیم در آن 
هیئت برگزار شود«. متأسفانه این سخن نشان می دهد که ساخت مسجد از سوی ایشان برای خدا نبوده، بلکه 
مکانی برای رفاه حال شخصی است. یا سخنی که بسیار شنیده ایم که می گویند »تا دیر وقت عزاداری می کنید 
و نماز صبح تان قضا می شود«. در حالی که باید بگویند عزاداریتان را انجام دهید و مراقب نماز صبح تان هم 
باشید؛ سخن آنها نوعی تقابل و تضاد میان عبادت و عزاداری را می رساند. بنابراین مسجد باید محل رجوع 
عموم مردم باشد؛ نه متعلق به قشر و گروهی خاص. همچنین نوع برخورد بزرگترها باید کمی حلیمانه تر باشد. 
مسجد اگر بخواهد فقط به کارهای عبادی � به معنای خاص آن، یعنی نماز و دعا و... � اختصاص داده شود،  
چیزی شبیه کلیسا می شود که فقط برای نیاز عبادی محل رجوع مردم است. البته در کلیسا این مسئله برای 
توجیه آزادی های نفس��انی مطرح شده اس��ت، اما به هرحال مسجد نباید فقط برای نوبت های کوتاه نماز باز 
باشد؛ بلکه باید جوابگوی تمام نیازهای مردم باشد. البته مساجدی هم هستند که این اتفاق در آنها افتاده است؛ 

یعنی کتابخانه، حسینیه، صندوق قرض الحسنه و حتی آشپزخانه هم در آنها مهیاست. 
نکته دیگری که باید به آن توجه شود محدودیت مساجد است؛ چه از حیث شرعی و چه از حیث مادی؛ یعنی 
حرمت مساجد اجازه برگزاری بعضی از جلسات جشن را نمی دهد و بهتر است این جلسات در حسینیه ها و تکایا 
و به طور کلی مکان هایی غیر از مسجد برگزار شود. ضمنًا برخی از هیئت ها به دلیل جمعیت زیادی که دارند 

نمی توانند در مساجد برنامه اجرا کنند؛ زیرا اغلب مساجد محدودیت گنجایش دارند. 
به نظر من مهم ترین اقدام باید از س��وی اداره اوقاف و مسئوان و سیاستگذاران مساجد اعمال شود. به این 

صورت که با انتخاب ائمه جماعات جوان، باسواد و مدیر پیوند و ارتباط این دو رکن را برقرار کنند.

1. معروف است که می گویند نیمی از جواب در سؤال پنهان 
اس��ت؛ زیرا وقتی می توانیم به یک س��ؤال جواب درس��تی 
بدهیم که سؤال را فهمیده باشیم و از همه جوانب آن مطلع 

باشیم. 
2. برای حل یک مشکل فرهنگی و اجتماعی، می شود رفت 
سراِغ اساتید، محققان، پژوهشگران و... و از آنها خواست 
که برای حل آن مشکل راهکار ارائه دهند. البته می شود قبل 
از پرداختن به نگاه کارشناسی و از باا به پایین با یک تحقیق 
میدانی از افرادی که به طور مس��تقیم با مس��ئله در ارتباط اند 
خواست تا با توصیف مسئله و مشکل، راهکارهایی را برای 
حل آن پیش��نهاد دهند؛ زیرا بدنه ای که بی واسطه با مسئله 
مرتبط هستند راحت تر می توانند حدود و ثغور آن را توصیف 

کنند. 
3. نشریه مسجد برای حل مشکل فاصله گرفتن هیئت های 
عزاداری از خاستگاه اصلی شان، یعنی مسجد، اقدام به طرح 
سؤااتی کرده است و از مخاطبان که از بدنه اصلی این دو رکن 
� هیئت و مسجد� انتخاب شده اند خواسته است به آنها پاسخ 
دهند. در ش��ماره قبل مخاطب گفت وگوی ما ائمه جماعات 
نمونه استان تهران بودند. در این شماره با برخی از مسئوان 
هیئات، مادحین و ذاکرین اهل بیت به گفت وگو نشسته ایم تا 
از نگاه ایشان این مسئله را بررسی کنیم. مهم ترین سؤاات 

ما عبارت بودند از:
آیاجداییهیئاتازمسجد

آسیبزاست؟
مقصردراینجداییچه

کسیاست؟
راهحلاینمشکلچیست؟
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 سید محمدرضا  هاشمی
دور ش��دن هیئ��ت از مس��جد آس��یب های 

فراوانی را به دنبال دارد که بزرگ ترین آسیب آن 
این اس��ت که هیئت در صورت عدم نظارت، به 
مکانی در مقابل مس��جد تبدیل می شوند. عدم 
نظارت بر س��بک ها و ش��عرها نیز اتفاق دیگری 
اس��ت که در دوری هیئت ها از مس��اجد می تواند 
مشکل زا باشد. شاید نوع نامناسب فضاسازی، 
برخورد های ناس��الم، نصب عکس ها، استفاده 
از تماثیل غیرواقعی ائمه و اس��تفاده از ش��عرها و 
س��بک های نامناسب را بتوان از آسیب های این 
جدای��ی به حس��اب آورد. در ای��ن جدایی اگرچه 
مس��ئوان دو طرف را باید مقصر دانس��ت؛ اما 
مس��ئوان مس��جد وظیف��ه س��نگین تری را به 
دوش داش��ته و دارند؛ زیرا آنان به عنوان متولی 
باید به جای برخورد قهری با س��بک های جدید 
و ش��یوه های تازه ع��زاداری، به کنترل و نظارت 

عالمانه و دوستانه با آن بپردازند. 

 سیدرضا محبوبی
این طور نیس��ت که جدایی هیئت از مسجد 

همیشه آسیب زا باشد؛ زیرا این دو نهاد در عین 
جدای��ی می توانن��د با یکدیگر هماهنگ باش��ند 
و دو رک��ن جامعه اس��امی  قرار گیرند. مش��کل 
زمانی پیش می آید ک��ه بی اخاقی، این جدایی 
و فاصله طبیعی را به تفرقه تبدیل کند. علت این 
اتفاق را هم می توان در بی اخاقی خاصه کرد. 
بداخاقی هم در مس��ئوان هیئت ها وجود دارد 
و هم در مسئوان مساجد. نمی توان فقط یک 
طرف را مقصر دانس��ت. به نظر می رسد راه حل 
این مس��ئله ریش س��فیدی و پا درمیانی کسانی 
اس��ت که مورد قب��ول هر دو ط��رف این جریان 
باش��ند. در مواردی که در هر دو طرف هم افراد 
مس��ن و هم افراد جوان وجود دارد این مش��کل 
زودتر حل می ش��ود؛ زیرا حرف ج��وان را جوان 

می فهمد و حرف مسن را مسن. 

 علی زمانیان
ممکن اس��ت این جدایی آس��یب هایی هم 

داشته باشد؛ اما نمی شود کسی را مقصر دانست؛ 
زیرا دو گونه از عزاداری وجود دارد که عبارت است 
از عزاداری مس��جدی و هیئتی. البته هر طرف 
نسبت به طرف دیگر توقعات و انتظاراتی داشته 
اس��ت که برآورده نشده. مثًا مساجد معموًا به 
دنبال این هس��تند که رأس فان ساعت جلسه 
تمام شود؛ اما هیئتی ها می گویند زمانش بیشتر 
باش��د. در کنار این مسائل محدودیت مساجد از 
حیث فضا، عدم هماهنگی دو طرف با یکدیگر 

و... را نیز می توان اضافه کرد. 
مس��اجد به دلیل محدودیت هایی ک��ه دارند باید 
پیرو قاعده ها و چارچوب های موجود عمل کنند. 
غالب��ًا این چارچوب ه��ا با مراس��م و برنامه های 
هیئ��ات منطبق نیس��ت. ب��رای مثال ب��ه دلیل 
عمومی  بودن مس��اجد و برای رعایت حال همه 
اقش��ار و همچنی��ن برپایی نماز صب��ح در آنجا، 
مجال��س عزاداری در مس��اجد در ابتدای ش��ب 
تشکیل می شود و به سرعت به پایان می رسد. در 
حالی که هیئات غالبًا یک یا دو ساعت بعد از نماز 

برنامه هایشان را شروع می کنند. 

قانوننانوشته
آسیبشناسیجداییهیئتاز

مسجدازنگاهمداحان
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جملهعیبمیبگفتی،
هنرشنیزبگو

بررسیفرصتهاییکههیئتهایخارجازمسجد
برایمسجدایجادمیکنند.

جعفر مرّوجی

هیئت های  مذهب��ی،  حافظ ایمان  و ش��وق  مردم به  
اهل بیت پیامبر و انتقال دهنده  ارزش های حسینی  
از نس��لی به نسل دیگر هستند. هیئت ها،  بارقه های  
درخشان  حسینی  در فضای  جامعه  اسامی  و از برکات  

آن  نهضت  عظیم  الهی  محسوب می شوند.
دشمنان  اسام  نتوانس��ته اند این  عادت  دینی  و الهی  
را از شیعیان  سلب  کنند که این  امر، نشان دهنده  تأثیر 
جریان  ع��زاداری  مجالس  و هیئت ه��ای  مذهبی  در 

ایمان  و عقیده  شیعیان است .
حرکت  هیئت های حسینی  در ماه  محرم  همانند بارانی  
است  که  تمامی  پلیدی ها و برنامه های فاسد دشمنان  
را از فضای  جامعه  می زداید و به س��ان نسیم دلنوازی 

است که روح  الهی  را در کالبد جامعه می دمد.
پرچم عزای  حس��ینی  در دس��ت  هیئت های  مذهبی  
اس��ت  و این  مقام  و مرتبه  بزرگی در نهضت  عاش��ورا 
محس��وب  می ش��ود. پرچمداران  این  نهضت  کسانی  
هستند که  عزای  حس��ینی  را اقامه  می کنند. بنابراین  
هیئت ه��ای  مذهبی  باید این  فرص��ت را آن چنان  که  

شایسته  است  قدر بدانند. 
در سال های اخیر بحث های فراوانی درباره نهاد های 
موازی مسجد، همچون حسینیه ها و هیئت ها شکل 
گرفته اس��ت. برخی این نهاد ها را مانع کار مس��جد 
می دانن��د و برخ��ی دیگر ای��ن نهاد ه��ا را  کمک کار 

مسجد. 
در یک داوری بیطرفانه می  توان گفت که این نهاد ها به 
هیچ وجه مانع فعالیت های مسجد نیستند و افرادی که 
به این اماکن می  روند، هیچگاه ادعا نداشته اند که این 
مکان ها را به مساجد ترجیح می دهند. در این میان، 
هیئت های مذهبی که روح حاکم بر حیسینیه ها است،  
می توانن��د با ایفای نقش مثبت خ��ود �  البته با رعایت 
ش��روطی چند � بازوی کمکی مساجد باشند و اسباب 
رونق مساجد را فراهم آورند. تحقق این امر منوط به 
حفظ کارکرد اصلی هیئات است. هیئت های مذهبی 

می توانند به طرق زیر پویایی مساجد را رقم بزنند:

 1. هیئت ها و گسترش معارف دینی
هیچ  کس منکر کارکرد هیئت ها در گس��ترش معارف 
دینی نیس��ت. این کارک��رد خودبه خود باع��ث اقبال 
جوانان به مس��اجد می ش��ود. معموًا اف��رادی که به 
هیئت ها می روند، اهل مس��جد نیز هستند. چنانچه 
هیئات مذهبی برنامه های خود را در مس��اجد برگزار 

کنند، این خاصیت دوچندان خواهد شد. 

 2. هیئت ها و آموزش کار دسته جمعی
مسجدی شدن آدابی دارد که یکی از مهم ترین آنها،  
هماهنگی با جمع اس��ت. هماهنگ��ی و متحد بودن 
نمازگزاران، ضرورتی است که در صورت فقدان آن، 
نظم عمومی مس��جد به هم می خ��ورد و به پویایی و 
شادابی مسجد لطمه وارد می شود. متأسفانه معموًا در 
مراسم و اماکن مذهبی، نظم چندان رعایت نمی شود 
و افراد تصور می کنند که این بی نظمی، نش��ان دهنده 
ش��ور و احساسات پاک مذهبی اس��ت! در صورتی که 
پیامبر اکرم ش��خصًا پیش از نماز صف ها را منظم 
می کردند و توصیه ها و دستورالعمل های فراوانی برای 

رعایت این موضوع مهم صادر می فرمودند.
ابن مس��عود می گوی��د: پیامب��ر اک��رم ب��ا دس��تان 
مبارکش��ان، شانه های ما را در نماز منظم می کردند و 
می فرمودند: »استووا، و ا تختلفوا، فتختلف قلوبکم : 
مرتب بایستید، پراکنده نباشید؛ چون در میان قلب ها 

و دل های شما پراکندگی ایجاد می شود«.1 
هیئت ه��ا روحی��ه جمعی اف��راد را تقوی��ت می کنند و 
معم��وًا افراد ی��ک هیئ��ت، در جلس��ات مذهبی با 
همدیگ��ر هماهنگ ترند. هیئات مذهب��ی می توانند 
این هماهنگی را به مس��اجد نیز انتقال دهند تا شاهد 
مس��اجدی باش��یم که برنامه ه��ای خ��ود را در کمال 

هماهنگی انجام می دهند. 

 3. هیئت ها و برگزاری مراسم مختلف
برگزاری مراس��م مختلف توسط هیئت ها در مسجد،  
پویایی مس��اجد را به دنبال خواهد ش��د. پس از اقامة 

نم��از، برپای��ی مراس��م مذهب��ی، بارزتری��ن کارکرد 
مس��جد اس��ت. نقش هیئت ها در برپایی این مراسم 
انکارناشدنی است. ضمن اینکه جوانان هیئتی معموًا 
ب��دون هیچ گونه توقعی در مراس��م مذهبی به اجرای 
وظایف خ��ود می پردازند و به این ترتیب، بدون هیچ 

هزینه ای موجبات نشاط مساجد را فراهم می آورند.

 4. هیئت ها و زنده نگه داشتن شور نوجوانان 
و جوانان

نوجوانان و جوانان شور و حال معنوی خاصی دارند؛ به 
طوری که وجود آنان در مراسم مختلف باعث پرشور 
ش��دن آن مراسم می ش��ود. این حس و حال معنوی 
را باید قدر دانس��ت و زنده و پویا نگاه داشت. هیئت، 
بهترین مکان برای زنده نگه داش��تن این احس��اس 
است؛ احساسی که به هرچه معنوی تر شدن نوجوانان 
و جوانان کمک می کند. پ��رورش دادن و بارور کردن 
معنویت در قشر جوان، زمینة پیوند دائمی و مستحکم 

آنان با مساجد را فراهم می آورد. 
متأس��فانه برخی ش��ور را مغای��ر با ش��عور می دانند و 
معتقدند که بین شعور و آگاهی،  و شور و نشاط، یکی 
را بای��د انتخاب کرد؛ حال آنکه با عمق بخش��یدن به 
آگاهی های دینی،  می توان به ش��ور برخاسته از شعور 

دست یافت.

 سخن پایانی
در پایان باید این نکته را متذکر شد که تمام موارد فوق 
در صورتی محقق می شود که هیئت ها وظیفه خود را 
به نحو احس��ن انجام دهند و ب��ه دنبال ترقی و تعالی 
معنوی باشند. روشن است که چنانچه محافل مذهبی 
به دام افراط و تفریط و مسائل حاشیه ای بیفتند، دیگر 
نباید انتظار داشت که این کارکرد ها تحقق یابد. البته 
این تهدیدی اس��ت که متوجه مساجد ما نیز هست و 

 .فقط دامنگیر هیئت های مذهبی نیست

پی نوشت:
 . محدث نوری؛ مستدرک الوسائل؛ ج6، ص507.
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همهزیر
یکپرچم

نگاهیاجمالیبهموانع
ارتباطدوسویهمسجد

باهیئتهایمذهبی
جواد زمانی)فعال فرهنگی(

از آغازی��ن روز حرکت اجتماعی پیامبر اکرم تا زمان حاضر، هرگاه 
مس��لمین به صورت متحد و یکپارچه در کن��ار یکدیگر حاضر بودند 
حرکت ها قرین توفیق و موفقیت بوده و هرگاه اختاف و دودس��تگی 
پررنگ ش��ده موجب شکس��ت و خس��ران و زیان ش��ده است. ذات 
مس��جد و هیئت که هر کدام ش��اخه ای تنومند از ش��جره  طیبه الهی 
هستند، در تشکیل تعارض با یکدیگر ندارند. برای ایجاد اتحاد و هم 
افزایی بین نیروهای مذهبی و فعاان فرهنگی باید برای پیوند هرچه 
بیشتر این دو نهاد کوشید. برای بررسی موانع این پیوند باید به سراغ 
مؤلفه های انسانی و نیروهای مادی و اجرایی برخی اختافات برویم. 
بررسی ابتدایی اختافات موجود نشان از این دارد که غالبًا جدایی افراد 
از مسجد و هیئت به دلیل برخوردی فردی بر اساس سلیقه ای خاص 

بوده است. 
در ای��ام مح��رم و رمضان بی��ش از زمان های دیگر ش��اهد حضور 
مؤمنین در مکان های عمومی هستیم. در این مناسبت های خاص 
افراد انگیزه بیش��تری برای بی��رون آمدن و انجام ع��زاداری و امور 
معنوی دارند. برخی از ایشان فقط در همین ایام به مساجد می آیند 
و باقی س��ال به دلیل مشغله های جاری در منازل به انجام واجبات 
و مس��تحبات خود می پردازند. از مس��ئوان مسجد انتظار می رود 
که با برنامه ای مدون از این اقبال به اصطاح »فصلی« به مس��جد 
بهربرداری کنند و با تدابیری موجب نهادینه شدن این حرکت شوند و 
در جذب مؤمنان برای حضور دائمی در سال فکری بکنند. از سوی 
دیگر از فعاان هیئتی که متناسب با مناسبت های خاص در مسجد 
حضور پیدا کرده اند نیز انتظار می رود الزامات و شرایط مسجد را درک 
کنند و متناسب با ظرفیت های موجود رفتار کنند. در این موقعیت ها 
کنار گذاش��تن جنبه های شخصی و س��ایق فردی در برخوردها و 

برگزاری مراسم ضروری است. 
موانع پیش روی وحدت مسجد و هیئت را شاید بتوان موانع رفتاری 

و موانع مادی تقسیم کرد. 
موان��ع رفتاری؛ عبارت اس��ت از نوع تعامل و برخورده��ای افراد با 
یکدیگر. در این مورد نکته مهم این است که کسی انتظار ندارد همه 
به یک شیوه عمل کنند و مانند یکدیگر فکر کنند، ولی در این مسئله  
می توان با گذشت و همدلی به سوی یک هدف حرکت کرد. هوای 
نفس و عاقه طبیعی آدمی برای دیده شدن گاهی موجب پررنگتر 

شدن این اختافات و تفاوت هاست. 
برای ملموس تر شدن این نکته مثالی را در ادامه بیان  می کنیم. دو 
گروه سنی مختلف را فرض کنید؛ 1. جوانانی که در ایام محرم عاقه 
بیشتری برای حضور در مسجد دارند و می خواند در این ایام هیئتی 
داشته باشند و خودشان آن را اداره کنند و سهمی در عزاداری داشته 
باش��ند. 2. افراد مسنی که در ایام سال به صورت منظم در مسجد 

حضور دارند و برای برگزاری مراسم عزاداری عاقه به آرامش و 
شنیدن سخنرانی و در مسجد ماندن دارند. ممکن است جوانان 
عاقه مند باشند که با راه اندازی دسته  عزاداری به خیابان بروند یا 
با ش��ور بیشتری عزاداری کنند. معموًا اختافات در این مواقع 
بروز پیدا می کند. اضافه کنید به این اختاف سلیقه نکات اخاقی 

و قدری هم هوا های نفسانی را.
اینجا یکی از بزنگاه  های مدیریت مسجد است. امام جماعت یا 
دیگر برنامه ریزان باید سعی کنند طوری برنامه ریزی شود که هر 
دو طیف از مسجد استفاده کنند. مسجد برنامه خود را داشته باشد 
و همزمان فضای مناس��بی را ایجاد کن��د که جوانان نیز فرصت 
فعالیت داشته باشند. باید با خبرگی از دو طرف بخواهند که هر 
کدام ق��دری از مواضع خود کوتاه بیایند و دیگری را بپزیرند. در 
این صورت خواهیم دید که در کنار هم قرار گرفتن این گروه های 

سنی زیبایی و شکوه بیشتری به مراسم خواهد داد. 
موانع مادی؛ منظور از موانع مادی امکاناتی اس��ت که در اختیار 
مس��اجد و هیئات قرار دارد که هر ک��دام به منظور هدفی خاص 
تهیه ش��ده اند. مس��جد برای برگزاری نماز وقف شده است و از 
لحاظ احکام شرعی محدودیت هایی دارد. بیشتر اوقات مراسم 
مسجد آرامش و نظم خاصی را می طلبد که در زمان های خاص 
مانن��د ایام محرم و عزاداری ها ممکن نیس��ت.  ب��رای مثال در 
مسئله بانوانی که اجازه حضور در مسجد را ندارند و عاقه دارند از 
فرصت خاص روزهای محرم استفاده کنند، به حضور در هیئت 
توصیه شده است. مثال دیگر حضور کودکان و نوجوانان است که 
شور و عاقه ای خاص برای تحرک و هیجان دارند، چه بسا آنها 

در مسجد با محدودیت هایی مواجه شوند. 
در این مجال کوتاه فرصت بررس��ی همه موانع نیست؛ لیکن بر 
متولیان امر ازم است که در برگزاری مراسم و آیین های مذهبی 
غرور و خودبینی را کنار گذاشته، به حرمت مکان و زمانی که در 
آن قرار دارند همه چیز را فدای برگزاری مراسمی آبرومند برای 

زنده نگاه داشتن یاد و خاطره صاحب این ایام کنند. 
در پای��ان یادآوری این نکته ضروری اس��ت ک��ه در هر محله و 
ش��هری موانع خاصی موجود است که نمی توان برای آن حکم 
کل��ی صادر ک��رد و باید به ص��ورت خ��اص و در همان وضعیت 
مورد بررسی و گره گش��ایی قرار گیرد. در این گونه موارد فعاان 
فرهنگی به همراه امام جماعت و ریش سفیدان محل می توانند 
برای رفع مش��کل گام بردارند. همیشه در خاطرمان باشد که در 
اختافات و جدایی ها ش��یطان حاکم است و هرچه دل ها از هم 

 .دور باشد ما از هدف خود دور تر خواهیم بود
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ظرفیتنامرئی
توصیهایبرایتوشهگیریهیئتهاازمساجد

محمدرضا نظری

تمام مشکل از جایی شروع می شود که می خواهی از 
هیئت هایی بگویی که قرار است با نهاد دینی مهمی 
همچون مسجد، ارتباط داشته باشند و برای تعامل هر 
چه بیشترشان راهکار بدهی. قبل از شروع بحث باید 
این نکته را خاطرنشان کنم بسیاری از هیئت ها هستند 
که مرکز فعالیت خود را مسجد قرار داده اند، پس آنگاه 
که از دوری هئیت و مسجد سخن به میان می آوریم، 
باید بدانیم که این گزاره کاماًل نس��بی است و در همه 
موارد صادق نیست. نمی دانم آیا از ابتدایی که قرار شد 
هیئت هایی برای تشکیل حلقه اظهار محبت نسبت به 
اهل بیت شکل بگیرد بنای آن بر دوری از مسجد بود 
یا نه؛ اما معتقدم حداقل یک پیشینه تاریخی را برای 
این موضوع در زمان رضا خان می توان یافت. در آن 
 هنگام که ع��زاداری ممنوع بود و محبان اهل بیت
مجبور بودند مخفیانه علم عزای ساالر شهیدان را برپا 
کنند، کم کم س��نت دوری هئیت ها از ظرفیت بزرگی 
همچون مسجد ش��کل گرفت. این شاید سرآغازی 
ب��ر جدایی هیئت از مس��جد در دوران معاصر باش��د. 
اگر بخواهیم به علل دوری هئیت ها از مساجد سخن 
بگوییم و آن را آسیب شناس��ی کنی��م، باید به صورت 
عین��ی به تبیین این ماجرا پرداخ��ت؛ اما موضوع این 
نوشتار بررسی ظرفیت هایی است که مسجد می تواند 
برای هیئت فراهم کن��د. از این رو باید کمی انتزاعی 
و در فض��ای ذهن��ی ب��ه این بح��ث ورود پی��دا کرد و 

جنبه های مختلف آن را مرور کرد. 
وقتی می گوییم مسجد چه ظرفیت هایی دارد که یک 
هیئت می توان��د از آن به بهترین وجه اس��تفاده کند، 
در واقع می توانیم لیس��ت بلند باالیی از توانایی های 
مس��اجد را بنویس��م. همواره معتقد بوده و هستم که 
مس��جد نهادی است سرشار از توانایی؛ توانایی هایی 
که می توان خدمات س��ترگ آن را در گذشته مشاهده 
کرد و متأسفانه امروزه دیگر حتی نامی از آن خدمات 
نیست. توانایی هایی هم هست که به دلیل اقتضائات 

روز زمینه پرداختن به آنها در مسجد مهیا است و پیش 
از این س��راغی از آنه��ا را نمی توان در تاریخ مس��جد 

یافت، اما متأسفانه از آن غفلت شده است. 
این نوشته تالشی برای تبیین ظرفیت ناپرداخته ایی 
اس��ت که ب��ه صورت بالق��وه و به ص��ورت رایگان در 
مساجد وجود دارد و هیئت ها با استفاده از این ظرفیت 

می توانند رشد و شکوفایی خود را رقم بزنند. 
هیئ��ت گروهی متش��کل از اف��راد مذهب��ی و مؤمن 
اس��ت که پیرامون اظهار محبت ب��ه اهل بیت گرد 
هم آمده، ب��ه ابراز عالقه می پردازند. در نقطه مقابل 
مس��جد نیز گروهی متشکل از افراد مذهبی و متدین 
است که به اقامۀ شعایر دینی می پردازند. این برداشت 
می توان��د دو س��وی حداقلی و حداکثری هم داش��ته 
باش��د. یعنی می توان موارد بس��یاری را به آن اضافه 
کرد و موضوعاتی را نیز حذف نمود. به بیان دیگر هم 
هیئت یک نهاد دینی اس��ت و هم مس��جد؛ اما یکی 
ب��ر جنبه های عاطفی و محبتی تأکید دارد و یکی هم 
ظهور بروزش عرصه های گوناگونی را در بر می گیرد. 
از س��وی دیگر مسجد یک نهاد دینی پر قدرت است 
که به دلیل ویژگی های ذاتی اش و همچنین اتصال با 
منابع اصیل اسالمی می تواند قابلیت های متنوعی را 
در درون خود پرورش دهد؛ قابلیت مهمی که نباید از 
آن غافل بود و می تواند به عنوان برگ برنده ایی برای 
یک هیئت به ش��مار آید و آن همین نهاد دینی بودن 
مسجد است. دین به واس��طه معنادهی پر رنگی که 
در زندگی آدمیان دارد، می تواند به معنابخشی هیئت 
نیز کمک شایانی کند. این ظرفیت سترگ در مسجد 
وجود دارد و به نظر می رسد هیئت ها می توانند در بستر 
این ظرفیت مهم از تربیت دینی برخوردار شده، رشد 

خود و جامعه را به ارمغان آورند. 
وقت��ی می گویی��م »ظرفی��ت دین��ی« بودن مس��جد 
ذخیره ای ارزش��مند برای هیئت ها به ش��مار می آید، 
منظورمان این نیست که هیئت ها خالی از جنبه های 

دینی هستند؛ بلکه مرادمان پیوند وثیق دین با مسجد 
است. در مسجد امام جماعت نسبت به تمام مسائل 
دینی مس��ئول است و باید برای آن برنامه ریزی کند. 
امام جماعت با تبیین و تفسیر دین نظم مهم دینی را 
برقرار می کند. این موضوع را نباید دس��ت کم گرفت. 
فضای دینی مسجد و رفت و آمد مؤمنان هم دلیلی بر 
قدرتمندی این نهاد دینی در میان مردم است. خالصه 
آن که نمی توان مس��جدی خالی از جنبه های دینی را 
تصور کرد. »نهاد دینی بودن« یکی از ش��اخصه های 
اساسی مسجد به ش��مار می رود. حال باید دید که آیا 
امکان وقوع هیئت هایی وج��ود دارد که از ابعاد دینی 
فاصله گرفته باشند و فقط در یک یا چند محور خاص 
مشی نمایند؟ متأسفانه باید اذعان کرد هرچند امروزه 
چنین چیزی به صورت گس��ترده شایع نیست و یک 
تهدید بالقوه است؛ اما می توان در مواردی هئیت هایی 
را تصور کرد که تنها خود را به مثابه ابزاری برای تخلیه 
احساس��ات تعریف کرده ان��د و از جنبه ه��ای معارفی 
دینی غفل��ت کرده اند. به نظر می رس��د با نفوذ تفکر 
انسان مداری در الیه های هویتی جوانان، این آسیب 
بیش از پیش خود را نش��ان خواه��د داد. از این رو باید 
این تأمل به صورت دغدغه ایی همگانی وجود داشته 
باش��د که هیئت ها به پشتوانه هایی نیاز دارند تا از این 
آس��یب ها در امان باشند و بقای دینی خود را تضمین 
کنن��د. بهترین و در دس��ترس ترین الگو و س��از و کار 
اس��تفاده از ظرفیت دینی مس��جد است. بر هیئت ها 

 .الزم است از این ظرفیت مهم غافل نشوند
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رقیبیبرای
مسجد
راهکارهایپیشگیری
ازبهوجودآمدن
هیئتهایموازیبا
مسجد
علیرضا جمالی

یکی از مهم ترین کارکردهای مس��جد در طول تاریخ 
ش��یعه، مدیریت مراس��م مذهبی در طول سال بوده 
اس��ت. مراس��م های مختلف به علت ظرفیت باای 
فرهنگی و معنوی بهترین فرصت برای افزایش شور و 

شعور دینی مردم هستند. 
با گذش��ت زمان به تدریج غیر از مس��اجد مکان های 
دیگری چ��ون تکایا، حس��ینیه ها و حت��ی خانه های 
ش��خصی به برپایی عزای اباعبدالّل�ه اقدام کردند. 
وجود ای��ن مکان ها و برگزاری مجالس ع��زا در آنها، 
به خودی خود چیز بدی نیست؛ همان طور که در طی 
س��الیان دراز شکل گیری و فعالیت این مراکز، نه تنها 
با مخالفت فقهای دین ش��ناس روبه رو نبوده اند؛ بلکه 

مورد تشویق و حمایت آنها نیز قرار داشته اند. 
در ابتدای شکل گیری این حسینه ها و هیئات  � به علت 
ارتباط تنگاتنگ با علمای دی��ن و تأثیرپذیری آنها از 
مس��اجد � وجودشان در طول مساجد بود؛ به این معنا 
ک��ه برنامه های آنها با احترام و تکریم مس��اجد برگزار 
می شد. همچنین به علت نظارت عالمان دین شناس 
بر آنها عزای س��اار ش��هیدان در همه عرصه ها اعم 
از مرثیه خوان��ی، س��ینه زنی و پذیرای��ی از ع��زاداران، 
براس��اس مبانی اصیل فقهی برگزار می ش��د. چه بسا 
در مواردی اعمال س��لیقه های شخصی و انحرافاتی 
نیز در عزاداری ها به وجود می آمد؛ اما هرگز تبدیل به 
رویه ای عمومی نمی شد و با تذکر و برخورد دلسوزان و 

دین شناسان به سرعت اصاح می شد. 
متأس��فانه در دوره اخیر شاهد آن هستیم که هیئات و 
تکایا به تدریج تبدیل به رقیب برای مس��اجد شده اند 
و عاوه بر دوری از مساجد، انحرافات در عزاداری نیز 
به طور بسیار گس��ترده و در ابعاد مختلف در آنها رخنه 
کرده است. همه تکایا و هیئات این گونه نیستند؛ اما در 
بسیاری از آنها شاهد این چالش بزرگ هستیم. برای 
رفع این مش��کل فرهنگی � مذهبی در ابتدا باید علل 
بروز این چالش را بررسی کنیم تا بتوانیم راهکارهایی 

عملی و مناسب را توصیه کنیم. 

 تک محوری مدیریت مساجد
در برخی موارد دیده می شود گروهی از اهالی مسجد، 
از مسجد جدا می شوند و به تشکیل هیئتی جدید دست 

می زنند که بعد از بررسی مشخص می شود، دلیل این 
جدایی اختاف سلیقه آنها در طریقه برگزاری مجالس 
ب��وده و ب��ه علت ع��دم توجه ب��ه رأی آنه��ا و برخورد 
مستبدانه مدیریت مسجد، آنها تصمیم گرفتند تا آراء 
خود را در جایی غیر از مساجد عملی کنند. در بسیاری 
از موارد این س��لیقه ها مخالف با دین نیستند و رنگ و 
بوی انحراف ندارد؛ اما اگر در مسجد به آنها توجه نشود 
با جدایی از مس��جد و شکل گیری هیئت، زمینه برای 

بروز سلیقه های انحرافی شکل می گیرد. 
اگر مدیریت مس��جد یک مدیریت بسته و بی توجه به 
نظرات نخبگان پیرامون خود باشد، به تدریج تجزیه 
می ش��ود. با این رویه مسجدی که تا مدتی محوریت 
منطقه را برعهده داش��ته اس��ت، تبدیل به گروه های 
کوچک و جدا از هم می ش��ود ک��ه هر گروهی در جمع 
خود به دنبال عملی کردن آراء و سلیقه های خود است. 
مدیریت مسجد اعم از امام جماعت و هیئت امنا باید 
با سینه ای فراخ و سعه صدر سلیقه های مخالف خود را 

بشنوند و فضا را برای مشارکت نخبگان فراهم کنند. 

 تک قشری بودن برنامه ها
برنامه ه��ای مس��جد بای��د متناس��ب ب��ا عای��ق و 
ظرفیت های همه باش��د. در مواردی دیده می شود که 
مدیریت مسجد در برنامه ریزی هایش تنها به عایق 
قشری خاص توجه می کند که این مسئله باعث جدایی 

سایر اقشار از مساجد می شود. 
انتخاب س��خنران، مداح و تنظی��م زمان و قالب های 
ع��زاداری باید ب��ه نحوی باش��د تا هم میانس��اان و 
کهنس��اان از برنامه ه��ا اس��تفاده کنند و ه��م جوانان 
انگی��زه ازم ب��رای حض��ور در مس��جد و بهره مندی 
از برنامه هایش را داش��ته باش��ند. تک قش��ری بودن 
برنامه های مسجد باعث س��رخوردگی دیگر اقشار از 
مسجد ش��ده، زمینه را برای رونق هیئت های موازی 

با مسجد فراهم می کند. 

 پرهیز از سیاست زدگی
گاهی نیز اس��تبداِد مدیریت مسجد و پافشاری بر یک 
دیدگاه سیاسی خاص باعث جدایی گروهی از مسجد 
و تش��کیل هیئت موازی با مسجد می شود. مدیریت 

مس��جد بای��د به ای��ن بلوغ فکری برس��د ک��ه تمامی 
مسلمانان با هر اندیشه سیاسی پذیرفته شده در بدنه 
نظام اس��امی، حق حضور و بهره مندی از مسجد را 
دارند. از ای��ن رو امام جماعت در برخورد با طرفداران 
احزاب مختلف سیاس��ی باید مشی اعتدال را در پیش 
گرفته، در سخنرانی های خود به طرف داری از حزبی 
خاص نپردازد. تکیه بر مش��ترکات پذیرفته شده تمام 
احزاب سیاس��ی نه تنها اش��کالی ن��دارد، بلکه باعث 

همگرایی بیشتر اهالی مسجد می شود. 

 هم فکری با هیئت ها
دعوت از مدیران هیئت ه��ای منطقه و کمک گرفتن 
از آراء و اندیش��ه های آنها باعث جذب آن هیئت ها به 
مس��جد می ش��ود. اگر مدیریت مسجد با هیئت هایی 
در اطراف خود مواجه اس��ت با دعوت از نخبگان آنها 
و احترام گذاشتن به اندیشه هایشان می تواند زمینه را 

برای جذب مهیا کند. 
دعوت از همه کس��انی که به نحوی دارای اندیش��ه و 
ذوق س��لیم هستند برای حضور در جلسه هیئت امنا، 
عاوه ب��ر اینکه حس احت��رام را در آنها زنده می کند، 
باعث می ش��ود آراء مختلف شنیده ش��ود و فضا برای 

بهتر برگزار شدن مراسم فراهم شود. 

 حضور داشتن در برنامه هیئت
ارتباط گیری امام جماعت و مدیریت مس��اجد با سایر 
هیئت ها، حضور بزرگان مساجد در هیئت های دیگر 
و کمک به آنها باعث نزدیک شدن هیئت ها به مساجد 
ش��ده، زمینه را برای رفع انحراف ه��ا فراهم می کند. 
زمان��ی تکایا برای دور مان��دن از آفات به عالمان دین 
رجوع می کردند؛ اما اکنون ازم است در بعضی موارد 
عالم دین��ی خود به س��راغ تکایا برود و ب��ا برخوردی 
انس��انی و اس��امی در ابتدا حس احترام و محبت آنها 
را برانگی��زد و در مرحل��ه بعدی به اص��اح انحرافات 
همت گمارد. حضور بزرگان مس��اجد در هیئات محل 
باعث می شود تا بزرگان آنها نیز برای احترام در مساجد 
حاضر شوند. همین رفت و آمد به تدریج زمینه را برای 

 .تابعیت هیئت از مسجد فراهم می کند
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شوروشعور
مصاحبهبابچههایهیئت

حسین فروغی

چراهیئاتازخاس��تگاه
وموِلدخودکهمسجد
استفاصلهمیگیرند؟
مقصرچهکسیاست؟
از ای��ندوس��ؤال پاس��خ

زباِنبچههاِیهیئت:

 سید مهدی حسینی
برگ��زاری هیئ��ات در خارج از مس��جد و ایجاد مجال��س متنوع و زی��اد در رثای 

سیدالش��هدا کار خوبی است و هیچ اش��کالی ندارد. نباید در جریان عزاداری امام 
حسین دخالت کرد؛ زیرا نماز و روزه ما از این عزاداری هاست.البته در جدایی هیئات از 
مساجد آسیب هایی وجود دارد. به نظر من مهم ترین مسئله در این جدایی عدم کیفیت 
مجالسی است که در مساجد برگزار می شود؛ زیرا غالبًا در مسجدها به دنبال این هستند 
که مجلس را سریع برگزار کنند و به سرعت درب مسجد را ببندند و بروند؛ یعنی به جای 
اینکه برای جوانان محل و مس��جد برنامه داشته باشند حال افراد مسن و پیرمردهای 
جلسه و محله را در نظر می گیرند؛ در حالی که این جوان ها هستند که باید این مساجد 
را رونق ببخش��ند و باید برای آنها برنامه ریزی کرد. عاوه بر اینکه گاهی در برخورد با 
جوان و نوجوان مسائل تربیتی رعایت نمی شود. اگر برخورد بزرگترها خوب باشد، نتیجه 
و عکس العملی هم که در مقابلش به وجود می آید مناسب خواهد بود. بنابراین برخی از 
این تندروی ها که از سوی بعضی هیئتی ها وجود دارد واکنش به برخورد بزرگان مسجد 
اس��ت که متأسفانه زیبنده مجالس سیدالش��هدا نیست. همه اینها را اضافه کنید به 
کم کاری طاب و آقایان منبری که در راه پربار کردن و جذاب بودن موضوعات سخنرانی 
اقدام خاصی انجام نداده اند. به همین دلیل متأسفانه غالبًا مجالس سخنرانی، که وظیفه 
تبیین جنبه معرفتی و عقانی حادثه عاشورا را بر عهده دارند، با استقبال کمی روبه رو 
می ش��ود. در حالی که مجالس مداحی که ش��ور و احساس��ات را تأمین می کند از سوی 

جوانان و نوجوانان مورد استقبال قرار می گیرد.

 سید نیما حسینی؛ 
هیئت صاحب الزمان؛ قم

همیشه این طور نیست که به دلیل اختافات میان 
مس��ئوان هیئ��ت و هیئت امنای مس��جد مراس��م 
خارج از مس��جد برگزار شود.گاهی به دلیل کمبود جا 
و امکان��ات این اتفاق می افتد؛ مثًا هیئتی که پانصد 
نفر جمعیت دارد، نمی تواند در مس��جد محله برگزار 
شود؛ بنابراین در مدارس یا مکان های دیگری برگزار 
می ش��ود. عاوه بر اینکه در مسجد محدودیت های 
ش��رعی فراوانی وجود دارد؛ البت��ه باید عدم اطاع از 
حکم شرعی را هم به این محدودیت ها اضافه کرد. 
به همین دلیل از نصب پارچه تا اس��تراحت خادمان 
هیئت در مسجد و خوابیدن آنها در فضای این مکان 
مقدس م��ورد اختاف افراد اس��ت. به نظ��رم مرکز 
رسیدگی به امور مساجد باید حکم مسائل فقهی مورد 

مبتا را اطاع رسانی کند. 

 علی محالتی
هیئت فاطمیون؛ قم

به نظرم در هیئاتی که مسئوان آن از خوِد هیئت امنا 
مسجد انتخاب می شوند، چنین مسائلی وجود ندارد؛ 
زی��را در آن هماهنگی به راحتی صورت می گیرد؛ اما 
در هیئاتی که این طور نیستند معموًا به دلیل ضعف 
مس��ئوان و مدیران عاوه بر عدم هماهنگی، این 
هیئات دچار مش��کل می شوند و غالبًا تشکل خود را 
از دست می دهند. مشکلی که از سمت مسجد وجود 
دارد این است که مسئوان آن می خواهند یک شبه 
مشکات را حل کنند. عاوه بر اینکه از راه مستقیم و 
امر و نهی های غلیظ و شدید وارد می شوند؛ در حالی 
که با رفاقت و در طول زمان به طور تدریجی باید این 

مشکل را حل کرد. 
حضور س��خنران و منبری قوی در بصیرت بخشی 
و آگاه��ی دادن ب��ه هیئتی ه��ا مؤثر اس��ت. اینکه از 
نمونه های تاریخی، مثال هایی بیاورد که مثًا یاران 
اباعبدالّل�ه در راه ش��هادت از هم سبقت می گرفتند و 
هر کدام می خواس��تند فدای دیگری شوند و برخورد 
آنها نسبت به یکدیگر چقدر متواضعانه بود، می تواند 
در از بین رفتن ادعاهایی که گاهی مانع جمع ش��دن 

دوستان است مؤثر باشد.

 محمدجواد حیدری آل کثیر
از  بعض��ی  در  دارم  اط��اع  م��ن 

شهرس��تان ها هیئاتی هس��ت که شب ها 
در مکان های��ی مثل کوچ��ه و خیابان برگزار 
می شود که صبح ها محل عبور و مرور مردم 
است. در حالی که در همان محل و در همان 
شب ها دو یا سه مسجد خالی وجود دارد. به 
نظر من نباید یک طرف این ماجرا را مقصر 
بدانیم. اش��کال هم از س��وی اداره کنندگان 
مسجد است و هم از سوی دوستان هیئتی.

پرونده ویژه
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آنگاهکهپرچمی
برافراشتهمیشود...

ن���گ���اه���یب����هض�������رورتت��ع��ام��ل
ب���ی���نم��س��ج��دب����اه��ی��ئ��ته��ای

مذهبی)سیاستهاوراهکارها(

احکام و مناسک دینی در اسام در کنار جنبه  فردی، 
جنبه ه��ا و نمودهای جمعی نیز دارد. به عبارت دیگر 
برخی عب��ادات قائم به فرد اس��ت و هرچه در خلوت 
و دور از ن��گاه دیگ��ران و مخلصانه تر باش��د به هدف 
نزدیک تر است و برخی عبادات نیازمند اعان بیرونی 
و حرکتی اجتماعی است. در موضوع نماز، نماز شب 
و نمازهای مستحبی وقتی در خلوت و با حضور قلب 
و در تاریکی ش��ب اتفاق می افتد، صفای خاص خود 
را دارد و آن��گاه ک��ه نماز جماعت مطرح اس��ت هرچه 
پرش��کوه تر و ب��ا حضور افراد بیش��تری برگزار ش��ود 

پسندیده تر است. 
ارتب��اط معن��وی ب��ا معصومی��ن و توس��ل ب��ه آن 
بزرگواران گرچه یک حالت درونی و فردی است، ولی 
برخی مناس��بت ها به گونه ای است که حرکتی جمعی 
را می طلبد و اباغ پی��ام آن ازمه اش اعان عمومی 
آن است؛ مانند عزاداری س��اار شهیدان اباعبدالّل�ه 
الحس��ین که اعان عمومی و برگ��زاری جمعی از 

علی قان بیلی)فعال فرهنگی(

اهمیت خاصی برخوردار است. 
مسجد و هیئت دو نهاد در برآورده کردن هر دوی این 
نیازها هستند که هم جنبه فردی و هم جنبه  عمومی 
را در نظ��ر دارن��د؛ البته جنبه عمومی و جمعی در آنها 
پر رنگ تر و اساسی تر است. در جامعه امروز و فضای 
کنونی کش��ور ما هر دوی این نهادها داری انسجام و 
رونق خاص خود هس��تند و به ش��کر خ��دا و به لطف 
تاش ه��ای اقش��ار گوناگ��ون جامع��ه و عاقه مندان 
اهل بی��ت عصمت و طهارت در تمامی ش��هرها و 
روستاهای ایران اسامی شاهد برپایی مراسم مفصل 
در طول سال و مناسبت های خاص هستیم. از آنجا که 
ه��ر دویِ  این نهادها دارای یک هدف و ویژگی های 
مش��ترک هستند و در راستای یک برنامه معنوی گام 
برمی دارند، هرچه به یکدیگر نزدیک شوند و همدیگر 
را یاری کنند، توفیقات بیشتری به دست خواهند آورد. 
به نظر می رس��د از میان نس��بت های قاب��ل تصور در 
رابطه  مسجد و هیئت رابطه عموم و خصوص مطلق 

برقرار باش��د؛ یا دس��ت کم باید برقرار ش��ود. به این 
صورت که تمامی جامعه اس��امی مسجدی باشند و 
جمعی از این مسجدی ها در هیئات هم حضور داشته 
باش��ند؛ نه آنکه عده ای مسجدی و عده ای هیئتی و 
هرکدارم راه خودش��ان را بروند. در هندسه اجتماعی 
و معرفت��ی اس��ام نم��از آن هم به ص��ورت جمعی و 
اول وق��ت از ارکان حرکت اجتماعی اس��ت و هیچ امر 
دیگری نمی تواند جایگزین آن شود؛ چنان که عملکرد 
امام حسین در ظهر عاشورا نیز مؤید همین مطلب 

است. 
در تمامی ش��هرها و روس��تاهای کش��ورمان مسجد 
به عن��وان نقطه ثق��ل حضور اجتماعی مردم نقش��ی 
کلیدی دارد که در مناس��بت های خاص یا برنامه های 

هفتگی هیئت ها نیز فعال است. 
مسجد و هیئت هر کدام امکاناتی دارند. غالبًا مساجد 
فضاهای مناس��بی ب��رای برگزاری مراس��م دارند؛ به 
هم��راه امکان��ات جانبی جه��ت پذیرای��ی و امکانات 

پرونده ویژه
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علی بانشی

مسجد تنها جایی است که ملک شخصی هیچ کس 
نیس��ت و به تبع آن لوازم، امکانات و برنامه هایی هم 
که در آن اجرا می ش��ود متعل��ق به هیچ گروه یا فردی 

نمی باشد.
عزاداری ایام محرم از برنامه هایی است که معموًا در 
همه مساجد برگزار می شود و در آن ایام مردم میهمان 
حضرت اباعبدالّل�ه هس��تند و بر سر سفره ایشان 
می نشینند. کسانی که متصدی برگزاری این مراسم  
می شوند، توفیق پیدا کرده اند که به عزاداران حضرت، 

خدمت کنند و آنها را تکریم کنند.
نوک��ری امام حس��ین لوازمی می خواه��د که همه 
دس��ت اندرکاران این مراس��م  باید به خوبی از آنها آگاه 

باشند:
الف: امام حسین رأس اامور هستند؛ برنامه های 
مسجد شامل سخنرانی و مداحی باید به گونه ای باشد 
که از آنها فقط بوی امام حس��ین به مش��ام برسد. 
برخورد گروهی و جناحی در انتخاب مداح و سخنران 
موجبات نارضایتی عده ای را به همراه خواهد داشت.

 ب: تکریم عزاداران؛ وظیفه خادمان امام حسین
این اس��ت که ع��زاداران را چه کوچ��ک و چه بزرگ، 
خوش آمد گویی کنند و نس��بت به آنها با احترام رفتار 

نمایند.
ج: مانع عزاداران نشدن؛ مجلس عزاداری متعلق به 
صاحب واقعی آن اس��ت و هر کس به مقدار ظرفیت 

خود از آن بهره مند می ش��ود. مراسم باید به گونه ای 
برگزار ش��ود که ب��رای همه امکان حضور و اس��تفاده 

باشد.
د: نظم دهی به عزاداران؛ ازم اس��ت کس��انی با قرار 
گرفتن در جایگاه مناسب، عزاداران را جهت استقرار 
در مکان مناس��ب راهنمای��ی و هدایت کنند و جهت 
هرچه بهتر برگزار ش��دن برنامه سخنرانی، مداحی و 

 .سینه زنی صفوف را منظم نمایند

رفاهی. اگر متولیان مساجد به گونه ای در اداره مسجد 
برنامه ریزی کنند که بیش��ترین ام��کان برای حضور 
اهال��ی محل و عموم مردم در مس��جد فراهم ش��ود، 
چه بسا نیازی به احداث بنایی جداگانه در کنار مسجد 
نباشد و بیشترین بهربردای از فضای موجود حاصل 
شود. در مسجد باید برنامه ریزی و سیاست گذاری به 
نحوی باشد که هیئت یکی از ارکان مسجد باشد و در 
کنار همه برنامه های مس��جد، اعضای هیئت نیز به 
صورت متمرکز مسئول برگزاری مناسبت ها باشند، تا 
هرچه بیشتر این دو جریان از امکانات مادی و معنوی 
برای رس��یدن به اه��داف خود و تعظیم ش��عائر الهی 

بهره مند شوند. 
برگزاری مراس��م مذهب��ی در حس��ینیه ها و منازل از 
سنت های نیکو و پسندیده  جامعه شیعِی معاصر ماست 
که تقویت آن نیز باعث رونق بیشتر جنبه معنوی جامعه 
و شکل گیری حرکت های اجتماعی دینی خواهد بود. 
البته ترجیح در برگزاری این مراس��م بر این اس��ت که 
ای��ن برنامه ها ضمن حف��ظ هویت خود در راس��تای 
برنامه های مس��جد باش��د؛ برای مثال با برنامه های 
مس��اجد در تعارض نباش��د و تداخل با زمان برگزاری 
نماز جماعت افراد نداش��ته باشد تا افراد بعد از نماز به 
هیئت ها بروند. مسجدمحوری یکی از ضروری ترین 
سیاست هایی است که تمام نهادهای فرهنگی باید مد 
نظر داش��ته باشند؛ چه از نظر زمان بندی و چه از نظر 

محتوایی. 
ارتباط و هماهنگی هیئت و مسجد موجب هم افزایی 
و وح��دت بیش��تر مؤمنی��ن و نزدیک ش��دن دل ها و 
موفقیت های بیشتر خواهد بود. اگر این باور را بپذیریم 
که قیام سید الشهدا در راستای احیای ارزش های 
اس��امی بوده و حضرت به جهت حفظ هویت اسام 

و سنت پیامبر گرامی اسام اقدام به مخالفت با یزید 
و عدم پذیرش بیعت او کرده است، چگونه می توانیم 
ن��ام ایش��ان را گرامی بداری��م، ولی از ه��دف او دور 
بمانیم. حضور حداکثری مؤمنین در صفوف نمازهای 
جماع��ت به عنوان رکن اصلی جامعه اس��امی، باید 

یکی از اهداف راهبردی هیئات مذهبی باشد. 
مقام معظم رهب��ری در بیاناتش��ان فرمودند: »ازم 
است از همه برادران و خواهرانی که در سراسر کشور، 
در اّیام عزاداری، با اقامه عزا و به راه انداختن مراسم 
عزاداری، به خصوص با اقامه نماز جماعت در ظهر 
عاشورا و با عرض ارادت به خاندان پیامبر، این روزها 

را بزرگ داشتند سپاسگزاری کنم«. 
هیئت امنا و مسئوان مسجد باید مقدمات حضور را 
فراهم کنند و فعاان هیئت باید برنامه ها را بر محور 
نماز جماعت اول وقت در مسجد طرح ریزی کنند تا 
هرچه بیشتر به فلسفه تأسیس مسجد در صدر اسام 
که همانا تمرکز حض��ور اجتماعی مردم بر محوریت 

 .معنویت اسامی است، نزدیک شویم

پرونده ویژه
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دو روز از محرم گذشته بود و هنوز نتوانسته بودم در مجلس عزاداری حاضر 
شوم. روز سوم به هر شکلی بود خودم را زود به خانه رساندم تا بتوانم حداقل 
دقایق آخر مجلس را در مسجد حضور داشته باشم. با پسرم راهی مسجد 
شدیم. همین که خواستیم وارد مسجد شویم، نوجوانی که جلوی در ایستاده 
بود گفت که نمی توانید وارد مجلس ش��وید. من که از تعجب چشم هایم از 
حدقه بیرون زده بود با لحنی تند گفتم: یعنی چی نمی تونید برید تو؟! وقتی 
ک��ه تعجب من را دید و به س��ن و س��الم نگاه ک��رد عذرخواهی کرد و گفت 
بفرمایید. من متوجه شدم که به این طفل معصوم سفارش کرده اند تا راه را 

بر کسانی که برای شام به مجلس می آیند ببندد.
تم��ام این پرحرفی به این دلیل بود که نکاتی را در باب مجلس عزاداری و 

پذیرایی یادآور شوم.
1.  مجلس عزاداری عام المنفعه و متعلق به همه مردم است. همه به یک 
اندازه حق دارند در مجلش شرکت کنند؛ چه برای پذیرایی باشد، چه نباشد.
2.  معموًا کس��ی برای غذا در این مجالس ش��رکت نمی کند تا اگر غذا به 
اندازه نباشد و به او نرسد ایرادی بگیرد. هرچند اگر هم پذیرایی باشد مردم 

به عنوان تبرک به آن نگاه می کنند.
3.  اگر فرض را بر این بگیریم که عده ای برای غذا در مراسم شرکت می کنند، 
باز هم دلیلی برای ممانعت از حضور آنها وجود ندارد. ش��اید خانواده ای به 

سبب فقر، در این ایام از برکت سفره امام حسین استفاده کند.
 4.  همیش��ه یک طرفه به قاض��ی نرویم. وظیفه خادمی��ن اباعبدالّل�ه
برخورد محترمانه با عزاداران اس��ت. شاید برای شخصی امکان حضور در 
مجلس از ابتدای آن وجود نداش��ته باش��د؛ مثًا تازه از سفر برگشته باشد، 
در خانه میهمان داشته باشد، بیماری خاصی داشته باشد، در خانه مریض 

داشته باشد و... .
5.  توزیع غذا یکی از حس��اس ترین و پرزحمت ترین کارهای هیئت است. 
شاید راحت ترین روش توزیع غذا این باشد که عزاداران را به صف کرده، غذا 
را به صورت بس��ته بندی به آنها داد؛ اما این کار با تکریم عزاداران و احترام 
به عزت نفس آنها منافات دارد. شخصیت بعضی ها به آنها اجازه نمی دهد 
که در صف های فشرده بایستند و در امواج حضور مردم به این طرف و آن 
طرف بروند. بهترین روش این است که بعد از مراسم به صورت منظم و به 
اندازه مناسب سفره انداخته شود و با دعوت از عزاداران جهت حضور در کنار 

 .سفره به شکل گسترده و منظم از آنها پذیرایی شود

برسرخوانکرم

نرمافزارهای
مسجدی

نکاتیدربابپذیراییهیئت
علی بانشی

ابوذر کمال

 ِمهر مساجد
ای��ن بار ب��رای معرفی یک نرم اف��زار جدید به س��راغ فضای کت��اب و کتابخوانی و 
کتابداری رفته ایم. ما مس��جدی ها بهترین خاط��رات و تجربه های کتابخوانی مان 
را از کتابخانه ه��ای مس��اجد محلمان داری��م. کتابخانه هایی که معموًا در ش��روع 
تأسیس ش��ان، تعداد معدودی کتاب داشتند و حتی شده بود که یک کتاب را چند بار 
بخوانیم و هر بار نیز از خواندن آن لذت ببریم! کتاب هایی که آنقدر خوانده شده بود 
که از شدت فرسودگی داشتندمتاشی می شد.کتابخانه هایی که کم کم تجهیز شدند به 
قدری که حاا دیگر باید به رایانه گوشه کتابخانه که آمار کتاب ها را دارد مراجعه کرده 

و کتاب دلخواه خود را پیدا کنیم.
بخش زیادی از این پیشرفت ها به همت اداره کل کتابخانه های مساجد کشور وابسته 
به ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور انجام  می شود که مسئولیت 
خود را پیوند بین کتاب و مس��جد و مس��جدی تعریف کرده اند. یکی از این اقدامات 
کارس��از و مفید در این عرصه، نرم افزار »ِمهر مساجد« است که سازماندهی ویژه ای 
را در کتابخانه های مساجد کشور ایجاد کرده است. اخیراً نسخه ی دوم این نرم افزار 
طراحی ش��ده اس��ت. نرم افزار »ِمهر مس��اجد 2« از دهه ی وایت امسال در سایت 
اینترنتی اداره کل کتابخانه های مساجد کشور به آدرس masjedketab.ir به صورت 
رایگان در اختیار تمامی کتابخانه های مس��اجد کش��ور قرار گرفته است و کاربران با 
دانلود رایگان نس��خه به روز شده ی آن می توانند از آن استفاده کنند.در این نرم افزار 
جدیدتری��ن و کاملتری��ن امکانات دیجیتالی برای فهرس��ت برداری از کتاب ها برای 

کتابداران و سریعترین امکانات جستجو را در اختیار کاربران می گذارد.
فایل های آموزشی این نرم افزار که مدیریت جامع اطاعات کتابخانه ی مساجد را در 
اختیار دارد در سایت مذکور قرار دارد. هم چنین در برخی استان ها به صورت حضوری 
نیز به آموزش این نرم افزار به کاربران و کتابداران مساجد پرداخته شده و از امکانات 
این نرم افزار بهره برداری می ش��ود. برای نمونه به گفته ی آقای هاش��م شیرازیان، 
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری استان خراسان شمالی 24 کتابخانه از 
مساجد خراسان شمالی به نرم افزار ِمهر مساجد تجهیز شده است. البته در این استان 
200 کتابخانه باز و مخزن دار در مس��اجد وجود دارد. و یا حجت ااس��ام سیدعلی 
موس��وی، مس��ئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد استان لرستان 
از آموزش 28 نفر از کتابداران این اس��تان خبر می دهد که در دوره ی آموزش��ی این 
نرم افزار شرکت کرده اند. به امید روزی که همه کتابخانه های مساجد به این نرم افزار 

 .کارگشا مجهز شوند

پرونده ویژه
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سایتهایمسجدی
ابوذر کمال

 برای یار آشنا، کتاب
masjedketab.ir

در س��ال 1371 وقتی ستاد عالی هماهنگی و نظارت 
بر کانون های فرهنگی هنری مس��اجد آغاز به کار کرد 
یکی از اولین مأموریت های خود را تجهیز کتابخانه های 
مس��اجد کش��ور قرار داد. از آن روزها بود که گس��ترش 
کتابخانه ه��ا باع��ث جذب تع��داد زی��ادی از جوانان به 
مساجد و ارتقای سطح علمی و معرفتی آنان شد. هر 
کس می خواس��ت فضایی آرام را برای درس خواندن یا 
مطالع��ه کتاب پیدا کند اولین گزینه مطلوبش مس��جد 
محله بود. در آن جا بود که جمع های علمی و دوستانه 
در محیطی معنوی شکل می گرفت و در وعده های نماز 
با شرکت در این فریضه الهی به آرامش بیشتری دست 

می یافتند. 
در این ش��ماره از نش��ریه به پایگاه اینترنتی  اداره کل 
کتابخانه های مساجد کشور می پردازیم. این سایت که 
در 14 مردادماه سال 91 همزمان با میاد مسعود امام 
مجتبی افتتاح ش��ده اس��ت اطاعات جامعی را در 
زمینه ی کتابخانه های مساجد سراسر کشور در اختیار 
کارب��ر قرار می دهد. به محض ورود به س��ایت با آمار 
جذابی روبرو می ش��ویم تا س��امان دهی این سایت و 
کتابخانه های مساجد کشور در اولین نگاه به رخ کشیده 
شود: »تا این لحظه تعداد 142 نفر عضو سایت و 305 
کتاب دار از 883 کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. 
در کل تع��داد 2805426 جل��د کتاب در کتابخانه های 
فوق موجود است. همچنین تعداد 43 کتابخانه درجه 
یک و 43 کتابخانه درجه دو و 109 کتابخانه درجه سه 
و 209 کتابخانه درجه چهار و 479 کتابخانه درجه پنج 

از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از 
آمار فوق تعداد 576 کتابخانه شهری و 306 کتابخانه 
روستایی است و 85075 متر مربع مساحت را شامل 
می ش��ود و نیز تع��داد 193779 عضو ثابت از خدمات 
کتابخانه های مساجد بهره می گیرند.« کمی پایین تر 
نقش��ه ی ایران دیده می ش��ود که با کلیک بر روی هر 
اس��تان ب��ا آمار دقیق��ی از مش��خصات کتابخانه های 

مساجد و کتابداران آن روبرو می شویم. 
در صفح��ه اول ای��ن پای��گاه اینترنت��ی از آخری��ن و 
پربازدیدترین اخبار در حوزه ی کتابخانه های مساجد 
مطلع می ش��ویم. ب��رای نمونه باخبر می ش��ویم: »با 
حض��ور مدی��ر کل کتابخانه های مس��اجد کش��ور در 
اصفه��ان: مجوز فعالی��ت 200 کتابخانه به مس��اجد 
استان اصفهان اعطا ش��د«، »اعطاء مجوز رسمی به 
31 باب از کتابخانه های مس��اجد اس��تان کرمان« و یا 
»فعالیت 10 هزار کتابخانه در مس��اجد کشور«. وقتی 
به بخش های دیگر سایت نیز مراجعه می کنیم بنا بر 
موض��وع آن بخش می توانیم به آخرین خبرها در آن 
بخش دسترس��ی پیدا کنیم. مثًا بخ��ش کتابداران و 
اعضا در س��ایت به این چند قسمت تقسیم می شود: 
»بیمه ی کتابداران، اعضای کتابخانه های مس��اجد، 
برترین ه��ا و آم��وزش کتاب��داران« که در هر قس��مت 
خبره��ای مرب��وط ب��ه آن مش��اهده می ش��ود. نکته 
امیدبخش درباره ی این س��ایت، مشارکت مسئوان 
س��تادهای عالی کانون های فرهنگی مس��اجد کشور 
و کتابخانه های مس��اجد اس��ت که در اطاع رس��انی 
فعالیت ها  و داش��ته ها و ارائه ی نظرات و پیشنهادات، 
س��نگ تمام گذاش��ته اند و ای��ن پایگاه اینترنت��ی را به 

محیطی به روز و نو برای به اشتراک گذاشتن اطاعات 
و تجربیات خود تبدیل کرده اند.

در ای��ن س��ایت مس��ئوان و کتاب��داران مس��اجد از 
آخرین خبره��ا و مصوبات در زمین��ه ی درجه بندی، 
استانداردس��ازی، برنامه های اباغی، تأمین منابع و 
تجهیز کتابخانه ها آگاهی می یابند. هم چنین خبرها 
را می توان بر اس��اس نوع کتابخانه های مساجد که به 
دیجیتالی، باز، تحت پوشش، تخصصی، روستایی، 
کودک و مساجد خارج از کشور تقسیم می شود مشاهده 

کرد.
با تمام تاش��ی ک��ه در مدت بیش از یک س��ال برای 
تأس��یس و ارتقای این سایت شده است اما بیشتر به 
ی��ک پایگاه خبری و جم��ع آوری آم��ار و اطاعات از 
کتابخانه های مساجد کشور تبدیل شده است و به نظر 
می رسد به نیاز مخاطب در زمینه ی  مباحثی هم چون 
مت��ون محتوایی درباره چرایی پیوند کتاب و مس��جد 
و تحلیل و بررس��ی روش ه��ای نوین کتابداری توجه 

.کمتری شده است

منابع مسجدی
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 افتخارم این است که خود بسیجی ام
تش��کیل حکومت اس��امی توس��ط امام خمینی به طور قطع از جمله بزرگ ترین 
اتفاق هایی بود که در قرن گذش��ته رخ داد؛ اما بزرگ تر از آن حفظ و نگهداری آن بود؛ 
کاری که بعد از امام، مقام معظم رهبری با پشتوانه ملت ایران این کار را انجام دادند 
و بعد از این هم چنانچه رهبری و مردم در کنار هم باش��ند دس��ت های آلوده داخلی و 
خارجی توان آس��یب زدن به این درخت تنومند را نخواهند داش��ت. یکی از مهم ترین 
اقدامات امام خمینی بعد از تحقق انقاب فرمان تشکیل بسیج بود. ایشان با توجه به 
مشکات متعدد نظام اسامی که به هیچ وجه تنها به دست دولتمردان حل نمی شد این 
فرمان را صادر کردند. حضور مردم در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی، فرهنگی، 
علمی و... که با نیت خدایی و برای تعالی جامعه اس��امی تحت عنوان بس��یج اتفاق 
افتاد، نظام اس��امی را از گزند آس��یب ها به نگاه داشت. امام خمینی نه تنها فرمان 
به تشکیل این بس��یج داد، بلکه خود به عنوان شخصیتی فرهنگ ساز در این عرصه 
خود را یک بس��یجی خواند ایشان در این رابطه بیان داشتند: »من همواره به خلوص 
و صفای بسیجیان غبطه می خورم و از خدا می خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند؛ 
چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی ام. من مجدداً به همه ملت بزرگوار 
ایران و مسئوان عرض می کنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترین ساده اندیشی این 
است که تصور کنیم جهان  خواران خصوصًا امریکا و شوروی از ما و اسام عزیز دست 

برداشته اند؛ لحظه ای نباید از کید دشمنان غافل بمانیم«.1 
ایشان بعد از اهمیت وجود بسیج سخن از دشمنان خارجی می زند که بیانگر این نکته 
اس��ت که قطعًا با کمک و همت روحیه بس��یجی و خلوص بسیجی است که می توان 
در مقابل آنان ایس��تاد. ایشان نه تنها وجود بس��یج را برای داخل ایران امری ضروری 
می دانن��د، بلک��ه می فرمایند: »بس��یج تنها منحصر به ایران اس��امی نیس��ت، باید 
هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. 
شما در جنگ تحمیلی نشان دادید که با مدیریت صحیح و خوب می توان اسام را فاتح 
جهان نمود«.2 این دیدگاهی جهان شمول است که باید فراگیر شود. بسیج به معنای 
مقاوم��ت در مقابل ظلم و تعدی، عدالت محوری، نظم در عمل، آگاهی از ش��رایط و 
تصمیم صحیح و س��ریع در گفتار ایش��ان و مقام معظم رهبری یاد شده است. به امید 
 .روزی که امید و آرزوی این دو بزرگوار در مورد بسیج ده ها میلیونی محقق شود

پی نوشت:
1. جماران 1367/9/2.

2. همان.



منیک
بسیجیهستم

سمانه بغیری

نگاهیبهبیاناترهبر
فرزانهانقالباسالمی
پیرامونبسیج

انقاب اسامی
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 بسیج معجزه ای الهی
مقام معظم رهبری در موارد متعددی از دس��تور امام 
خمینی در مورد تش��کیل بس��یج بیست میلیونی، 
تعبیر به معجزه کرده اند: » این حرکت عظیم بس��یج، 
این اقدامی که امام در سازماندهی بسیج کرد � مطالبه  
سازماندهی بسیج را امام کرد، ارتش بیست میلیونی را 
امام مطرح کرد � یکی از همان کارهای معجزه آسای 
انق��اب بود ک��ه ام��ام انج��ام داد« )بیان��ات در دیدار 

بسیجیان استان کرمانشاه 1390/7/22(. 
»به طور قطع زمانی که دستور تشکیل بسیج از سوی 
امام خمینی مطرح ش��د کمتر کس��ی فکر می کرد 
این س��ازمان مردمی تا این ان��دازه بتواند در پیش برد 
اهداف انقاب اسامی کمک یار و مؤثر باشد. هرچند 
در ابت��دا بروز و ظهور قدرت این س��ازمان مردمی در 
دف��اع مقدس بود، اما هرچه از عمر انقاب گذش��ت، 
بس��یج نش��ان داد که در عرصه های مختل��ف کارآمد 
و فعال اس��ت. که این معنای معجزه بودن بس��یج را 
بیشتر نشان می دهد. بسیج بیست میلیونی به معنای 
آمادگی بیست میلیون انسان مؤمن در مقابل حمات 
مختلف دشمنان است. این بیست میلیون نیز عددی 
در مقابل جمعیت ح��دود چهل میلیونی ایران بود که 
مقام معظم رهبری به آن اشاره می کنند:  «امام با این 
مضمون فرمودند که وقتی بیست میلیون انساِن آماده  
مبارزه  با ساح در یك جامعه ای باشد، هیچ قدرتی در 
دنیا طمع نمی ورزد؛ می فهم��د هزینه  تهاجم به این 
مجموعه، هزینه  زیادی است. ارتش بیست میلیونی 
را امام مطرح کردند؛ البته بیس��ت میلیون در مقایسه  
با جمعیت آن روز کش��ور که حدود چهل میلیون بود؛ 
بعد ما عرض کردیم ارتش ده ها میلیونی؛ واقع قضیه 
هم همین است. البته این معنایش این نیست که همه  
جامعه نظامی می شوند، همه تفنگ دست می گیرند؛ 
معنایش این است که همه آماده  دفاع می شوند، آماده  
مبارزه ان��د. ملتی که همه آم��اده  مبارزه اند، این ملت 
دیگر شکست نخواهد خورد. هر توطئه ای در مقابل 
این ملِت این چنینی، این جور با این سطح از آمادگی، 

نقش بر آب خواهد ش��د« )بیانات در دیدار بسیجیان 
استان کرمانشاه 1390/7/22(. 

 معنای بسیج 
معنای بس��یج، توأم کردن ایمان و عمل است؛ عمل 
مجاهدانه، نه صرفًا عمل ش��خصی. از نظر اس��ام، 
ایمان مجرد از عمل، یك حداقل اس��ت. ایمان کامل 
و ایمان حقیقی آن ایمانی اس��ت که با جهاد در میدان 
عم��ل همراه باش��د )بیان��ات در دیدار ه��زاران نفر از 

بسیجیان استان قم  1389/8/2(. 
در واقع بس��یجی به معنای یک مؤمن واقعی است. 
بسیجیان کسانی هستند که نه تنها ایمان آوردند، بلکه 
عمل صالح، که مکمل ایمان اس��ت، را نیز به همراه 
دارند؛ کس��انی که به خدا ایمان آورده اند و اعمال خود 
را در جهت تقویت اسام همسو کرده اند. این معنای 
یک بسیجی است که مقام معظم رهبری آن را بیان 
می کنند؛ »وقتی با حقیقت معنا به بس��یج نگاه شود، 
بس��یج رمز پایداری و ماندگاری و عزت ملی اس��ت. 
جمعی از بهترین و مؤمن ترین مردم در هر عرصه ای 
که کشور و نظام به آن احتیاج دارد، بی محابا وارد شوند، 
همه  توان خودشان را کف دست بگیرند، بیاورند توی 
می��دان، اجر و مزدی هم نخواهند، نام و نش��انی هم 
برایش��ان مطرح نباشد؛ این خیلی چیز مهمی است« 
)بیان��ات در دی��دار جمع کثیری از بس��یجیان کش��ور 

.)1388/9/4

 ویژگی های بسیجی
 واقعًا یک بس��یجی کیس��ت و چ��ه ویژگی هایی باید 
داشته باشد؟ در بیانات مقام معظم رهبری ویژگی های 
متعددی برای یک بس��یجی به چشم می خورد که در 

اینجا به برخی از آنها اشاره می شود. 
1. بس��یجی باید عاشق، با ایمان، با اعتمادبه نفس و 
خاق باشد. عشق سختی های مسیر را هموار و آسان 
می کند. ایمان راه و مسیر را مشخص می کند، اعتماد 
به نفس باعث قطع دس��ت بیگانگان از کشور است و 

p
»به طور قطع زمانی که دستور تشكیل 

بسیج از سوی امام خمینی مطرح شد 
کمتر کسی فكر می کرد این سازمان مردمی 

تا این اندازه بتواند در پیش برد اهداف 
انقالب اسالمی کمک یار و مؤثر باشد. 

هرچند در ابتدا بروز و ظهور قدرت این 
سازمان مردمی در دفاع مقدس بود، اما 

هرچه از عمر انقالب گذشت، بسیج نشان 
داد که در عرصه های مختلف کارآمد و فعال 

است. 

 اشاره
بس��یج در جمهوری اس��امی به طور قطع و یقین 
یکی از تأثیرگذارترین س��ازمان های مردمی اس��ت 
که تحلیل آن برای بس��یاری از سیاست مداران دنیا 
غیرممکن اس��ت. تحلی��ل اینکه ع��ده ای از مردم 
ع��ادی بدون اج��ر و مزد ق��دم در خدمت به جامعه 
و حکوم��ت خ��ود نهند و بی نام و نش��ان ب��ه دنبال 
خدمت رس��انی باش��ند. در هر عرص��ه ای که نظام 
جمهوری اس��امی به کمک نیاز داشته باشد، این 
بسیج مردمی است که جلوتر از همه و پیش گام تر از 
بقیه سازمان ها، خودجوش قدم در میدان می گذارد. 
بس��یاری از تهدیدهای داخلی و خارجی به واسطه 
حضور بس��یج است که دفع می شود. بسیج همواره 
از س��وی دش��منان مورد هجوم قرار گرفته اس��ت؛ 
»دشمنان این انقاب یکی از اصلی ترین نقاط حمله  
خود را همیشه بس��یج قرار داده اند. بسیج را متهم 
کردند. در میدان های سیاس��ی، بازیگران سیاسی 
هرچه خواستند علیه بسیج گفتند. بسیج، آرام � مثل 
یك اقیانوِس آرام و پر عمق � در پاسخ به آنها چیزی 
نگفت و چیزی نمی گوید؛ و چیزی نگویید« )بیانات 
در دیدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسیج   

 .)1386/9/5
آری این برخورد بس��یج و بسیجی با دشمنان بود. 
هرجا که باید وارد صحنه ش��ود، می ش��ود. در عین 
حال به بیان مقام معظم رهبری، در جایی نیز که به 
آن ظلم روا داشته می شود آرام و ساکت است. بسیج 
در کام رهبری دارای تعریف، ویژگی ها و وظایفی 

است که به آن اشاره می شود. 
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خاقیت، هدف را با س��رعت بیشتری در اختیار قرار 
می ده��د. برای همین اس��ت که ایش��ان می فرماید: 
»بس��یج، حرک��ت برخاس��ته  از ایم��ان، از عش��ق، از 
اعتماد به نفس و توأم با ابتکار است« )بیانات در دیدار 

بسیجیان استان کرمانشاه 1390/7/22(.
2. بسیجی باید احساس نیاز کند تا این احساس موتور 
محرک وی برای فعالیت باش��د و بعد از احساس نیاز 
باید آمادگی ازم را برای حرکت داش��ته باش��د و این 
آمادگی چیزی جز علم و پشتکار و تشخیص درست از 
نادرست نیست )بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان 

بسیجی  1384/3/5(. 
3. »ش��رط دیگر این است که در مقابل این حرکت و 
کار، از کس��ی مزد نخواهد« )بیانات در دیدار جمعی از 
دانشجویان بسیجی  1384/3/5(. مزد در واقع برای 
کسی است که از خارج مورد تشویق قرار گرفته است. 
کس��ی که برای خدا کار می کند گرفتن م��زد و پاداش 

برای او بی حرمتی است. 
4. عمیق ب��ودن در مس��ائل؛ »از این گون��ه آدم های 
متکی به عمق هم کم نداریم. بعضی هم نه؛ متکی 
ب��ه عم��ق نبودند. بنابرای��ن باید به تفکر اس��امی و 
تفکر بس��یجی عمق داد« )بیان��ات در دیدار جمعی از 

دانشجویان بسیجی  1384/3/5(.
5. ابت��کار، نوآوری و نظم نی��ز از جمله وظایف یک 
بسیجی است؛ »ابتکار باید به وجود بیاید، نوآوری باید 
به وجود بیاید؛ اما بی انضباطی نه. یك عده ای اشتباه 
می کنند؛ خیال می کنند بسیجی یعنی کسی که پابند به 

مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط 
مستقر در جامعه نیست؛ نخیر، این اشتباه است، این 
خطاست« )بیانات در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه 
1390/7/22(. متأسفانه گاهی از برخی بسیجی نماها 
دیده شده است که فکر می کنند بی نظمی ازمه یک 
بس��یجی اس��ت، در صورتی که بی نظم��ی با فرامین 
اسامی در منافات اس��ت. تعدی به حقوق دیگران، 
بستن راه و بد اخاقی صرفًا برای اینکه لباسی نظامی 
بر تن کرده ایم برازنده یک بسیجی نیست. این سخن 
رهبری که بسیجی باید با نظم و منضبط باشد ناظر به 

همین آفات است. 
6. گس��تردگی بس��یج در تمام عرصه های اجتماعی 
و ف��ردی؛ »آن وقت��ی ک��ه نوبت س��ازندگی اس��ت، 
بسیج پیش��رو اس��ت؛ آن وقتی که نوبت مددرس��انی 
و خدمات اس��ت، بسیج پیش��رو اس��ت؛ آن وقتی که 
نوبت تحقیقات بس��یار دقیق و ریز و حس��اس است، 
نیروهای بسیجی در صفوف اول اند. امروز شما نگاه 
کنید در همین قضیه  هسته ای، در این فناوری پیچیده 
و بسیار دشوار، جوان هایی که آنجا هستند، جوان های 
متدین که اجزاء طبیعی و حقیقی بس��یج را تش��کیل 
می دهن��د؛ در همه جا همین جور اس��ت« )بیانات در 
دی��دار گردان ه��ای نمونه عاش��ورا و الزهرای بس��یج   

.)1386/9/5

 وظایف بسیجی
از مهم ترین وظایف بسیج می توان به موارد زیر اشاره 

کرد. 
1. دفاع از اصول مسلم اسامی؛ »از جمله  اساسی ترین 
کارهای��ی که بر عه��ده  بسیج اس��ت و در باف��ت درونِی 
هویت بسیج دخالت دارد، عبارت است از حمایت و دفاع 
از اصول مسّلم اسامی. این هم در بیانات امام هست؛ 
اصول تغییرناپذیر اس��امی« )بیانات در دیدار بسیجیان 
استان کرمانش��اه 1390/7/22(. عدالت، ظلم ستیزی، 
مبارزه با استکبار، حمایت از ضعفاء و... از جمله اصولی 
است که بسیج و بسیجی وظیفه حمایت از آن را به عهده 

دارد. 
2. مؤثر بودن در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی 

و...؛ »احساس و تلقی تان از مسئولیت یك انسان در 
قبال اس��ام باید این باش��د که می توانید مؤثر باشید، 
می توانی��د این حرکت عظیم را س��رعت ببخش��ید، 
می توانید گره های��ی را باز کنی��د، می توانید در مقابل 
تهاجم ه��ای گوناگون ایس��تادگی کنید؛ چ��ه تهاجم 
سیاس��ی، چه تهاجم تبلیغاتی، چه جنگ های روانی 
و چ��ه احیانًا تهاجم نظامی و انقاب اس��امی و نظام 
جمهوری اسامی و کشور ما به این حضور مردمی و 
پرانگیزه و برخاسته  از ایمان، حداکثر نیاز را دارد؛ چون 
اتکا این نظام به خدا و عوامل الهی است و مهم ترین 
عوامل اله��ی همین ایمان های مردمی اس��ت؛ "هو 
الّذی اّیدك بنصره وبالمؤمنین". خداوند به پیغمبرش 
می فرماید: خدا تو را به وسیله  نصرت خود و به وسیله  
مؤمنین تأیید کرد. یعنی یکی از مظاهر نصرت الهی، 
اعمال قدرت الهی، نصرت مؤمنین است« )بیانات در 

دیدار با بسیجیان استان فارس 1387/2/14 (. 
جه��ادی؛  صحنه ه��ای  تم��ام  در  حض��ور   .3
»جن��گ تحمیل��ی تمام ش��د؛ س��طحی نگرها خیال 
اما بس��یج ماند،  ش��د؛  تم��ام  می کردند بس��یج هم 
چ��ون مجاهدت باقی ب��ود، چون می��دان مجاهدت 
ادام��ه داش��ت. هر ج��ا مجاه��دت هس��ت، در آنجا 
حضور بسیج هس��ت؛ مجاه��دت در می��دان عل��م، 
مجاهدت در میدان سیاس��ت، مجاه��دت در میدان 
فعالیت های اجتماعی، مجاهدت در میدان وس��یع و 
عرصه  عظیم بین المللی. این مجاهدت ها ادامه دارد و 
همچنان ادامه خواهد داشت« )بیانات در دیدار هزاران 

نفر از بسیجیان استان قم  1389/8/2(.
5. بصیرت، اخاص و عمل به اندازه؛ »آنچه که برای 
همه  ما، برای همه  بس��یجیان عزی��ز، برای جوان ها 
در ه��ر نقطه ای از این عرصه  عظیم که مش��غول کار 
هس��تند، باید به عنوان شاخص مطرح باشد، عبارت 
اس��ت از این سه عنصر: بصیرت، اخاص، عمل به 
هنگام و به اندازه. این سه عنصر را همیشه با یکدیگر 
توأم کنید و در نظر داش��ته باشید. این عناصر سه گانه 
باید برای ما شاخص باشد؛ بصیرت، اخاص، عمل 
ب��ه هنگام و به اندازه« )بیان��ات در دیدار هزاران نفر از 

 .)1389/8/2  بسیجیان استان قم

p
احساس و تلقی تان از مسئولیت یك انسان 

در قبال اسالم باید این باشد که می توانید 
مؤثر باشید، می توانید این حرکت عظیم 
را سرعت ببخشید، می توانید گره هایی 

را باز کنید، می توانید در مقابل تهاجم های 
گوناگون ایستادگی کنید؛ 

54مسجد | ماهنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی | شماره  1۶7، آذرماه 1392

ان
ست

شب
م|
ار
چه

ل
ص
ف



روششناسیدر
گفتماناسالمناب

سید مهدی موسوی

هر گفتمانی در مطالع��ه و تحلیل امور و پدیده ها باید 
دارای روش شناس��ی ویژه ای باش��د که به واسطه آن 
بتواند نگرش��ی صحی��ح و نظام مند داش��ته باش��د و 
براس��اس آن به مفصل بندی بپردازد تا نظام معنایی 
مستقلی را شکل دهد. با نگاهی به تاریخ اندیشه ها و 
مکاتب فکری روشن می شود گفتمانی از قدرت نفوذ و 
ماندگاری باایی برخورد است که دارای روشی روشن 
و منسجم باشد و براس��اس همان روش به تحلیل و 
تبیین یک مسئله بپردازد. مجموعه ای از گزاره های 
مفید کشکول وار و بی ارتباط با هم نمی تواند اندیشه ای 
منس��جم به وجود آورد و از سطح و ظاهر پدیده ها به 
ایه های عمیق آن نفوذ کند و تبیین و تفسیری جدید 
ارائه دهد. در تعریف روش آورده اند که عبارت اس��ت 
از ش��یوه های درست انجام دادن کار براساس اصول، 
قوانین و قواعد مشخص، و وسیله مناسب به صورت 
آگاهانه برای دس��تیابی به حقیقت؛ ب��ه عبارت دیگر 
روش مس��یری اس��ت که دانش��مند در سلوک علمی 
خ��ود طی می کند و هم��واره در متن حرکت فکری و 

تاش های علمی یک دانشمند قرار دارد.1 در تعریف 
روش شناس��ی گفته اند: »روش شناسی عبارت است 
از دان��ش به اس��تانداردها و اصولی که در یک مطالعه 
با پارادای��م معلوم، انتخاب، س��اختاربندی، فرآیند و 
کاربری روش ها را مشخص می کند«.2 به تعبیر دیگر 
»روش شناسی شناخت ش��یوه های اندیشه و راه های 
تولید علم و دانش در عرصه معرفت بشری است«.3 
چنانک��ه پیش از این گفته ش��د »روش شناس��ی ها بر 
بنیاد معرفت شناس��ی ها اس��توارند« و به اعتبار تمایز 
و تح��ول در هندس��ه معرفت شناس��ی ها، آنه��ا نی��ز 
دستخوش تفاوت و تغییر می گردند. بنابراین هر جا و 
هر زمان که نظام معرفت شناسی خاصی زاده و بالیده 
ش��ود، به تبع آن، ش��رایط ام��کان ازم برای پیدایی 
روش شناس��ی ویژه و متناس��ب نیز فراهم می گردد. 
البته وقتی یک نظام دانایی و معرفت ش��ناختی دچار 
بحران و فروپاش��ی می گردد، سازمان روش شناسی 
نی��ز دچار تردید و تزلزل می ش��ود.4 اگ��ر چه می توان 
گفت معرفت شناسی ها، جهان بینی ها و به طور کلی، 

نظ��ام دانای��ی در هر تمدنی، مبنای روش اندیش��ه و 
زندگ��ی یک قوم به طور عام، و زندگی سیاس��ی آنان 
به طور خاص، را تش��کیل می دهند، اما توجه خاص 
به روش شناس��ی یک گفتمان نقش بسیار مهمی در 
ش��ناخت نظام معنایی و چگونگ��ی مفصل بندی آن 

گفتمان دارد. 
روش شناس��ی در گفتمان اس��ام ناب، متأثر از نظام 
معرفت شناس��ی و جهان بین��ی آن اس��ت. از ای��ن رو 
توجه به مبانی و اصول معرفت شناسی و جهان بینی 
این گفتمان امری بایس��ته و ضروی است.5 براساس 
معرفت شناسی اسامی، می توان مهم ترین ویژگی 
روش شناس��ی در گفتم��ان اس��ام ن��اب را، رهیافت 
جامع نگر و چندتباری در برابر رهیافت تحویلی انگار 

و تقلیل نگر دانست. 
تحویلی نگری عبارت اس��ت از »ارجاع یك پدیدار به 
ام��ری فروتر از آن و أخذ وجهی از ش��ئ به جای کنه 
و حقیقت آن«.6 در تحویلی نگری کلیت یک پدیده را 
به اجزاء آن ارجاع می دهد؛ یعنی فقط به یک جنبه و 

انقاب اسامی

55  شماره  1۶7، آذرماه 1392|  ماهنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی | مسجد

ان
ست

شب
م|
ار
چه

ل
ص
ف



p
روش شناسی در گفتمان اسالم ناب، متأثر 

از نظام معرفت شناسی و جهان بینی آن 
است. از این رو توجه به مبانی و اصول 
معرفت شناسی و جهان بینی این گفتمان 

امری بایسته و ضروی است. 5 براساس 
معرفت شناسی اسالمی، می توان مهم ترین 
ویژگی روش شناسی در گفتمان اسالم ناب 
را، رهیافت جامع نگر و چندتباری در برابر 
رهیافت تحویلی انگار و تقلیل نگر دانست. 

یا چند بعد خاص و مح��دود به پدیده ها می نگرد و از 
جامعیت ممکن چشم می پوشند. ریشه اصلی مسئله 
تحویلی نگ��ری به پدیده ها ریش��ه در روش شناس��ی 
اندیش��ه ها و متفک��ران دارد. محص��ور نم��ودن یک 
موض��وع را به دانش خ��اص و غفل��ت از دیگر علوم 
در مواجه��ه ب��ا آن موض��وع و تحلیل مس��ائل، آن را 
اصطاحاً حصرگرایی روش ش��ناختی می گویند. امام 
خمینی حصرگرایی روش شناختی را پرآسیب ترین 
و پرسابقه ترین عارضه بر دین اسام و علوم می داند و 
در این باره معتقدند ک��ه عدم اتخاذ روش جامع برای 
توجه به همه ابعاد انسان و اسام موجب عدم شناخت 
انسان و اس��ام می شود و هر یک با توجه به بخشی 
از نیازهای انس��ان و ابعاد اس��ام، از سایر ابعاد غافل 
می ش��ود و انس��ان و اس��ام را فقط در همان بخشی 
که علم و اطاع دارد محصور می کند. ایش��ان در یک 
آسیب شناس��ی مهم از وضعیت فهم و نگرش اسام 

می گویند: 
»سابق، تا البته مدتی که از اسام گذشت، دسته جات 
مختلف��ه ای از مردم و اهل علم، اینها توجهش��ان به 
معنویات اس��ام بود و نظرشان به آن آیاتی و روایاتی 
که مربوط]بود[ به معنویات و تهذیب نفس و ماورای 
طبیع��ت؛ ... تا مدت ها وضع این ط��ور بود که توجه 

به آن احکام اجتماعی و سیاس��ی و اینها که در اسام 
بود، توجه کم بود یا نبود. ... مثل فاس��فه و عرفا و 
صوفی��ه و این ها، آن ط��رف ورق را نگاه می کردند و 
در حرفهایش��ان بیان همان معنویات ب��ود و مردم را 
دعوت می کردند به همان جهات معنویه اسام؛ حتی 
روایات یا آیاتی که وارد شده بود راجع به امور طبیعی و 
راجع به امور اجتماعی و سیاسی، بعضی شان کوشش 
می کردند که اینها را برگردانند به همان امور معنوی و 
همه را روی آن ورق حساب کنند � جهت باطنی اسام 
و ق��رآن را ماحظه کنن��د. ... و از اجتماعیاتی که در 
قرآن هست، از آیات و اخباری که وارد شده است راجع 
به حکومت اس��ام، راجع به سیاست اسام، راجع به 
امور اجتماعی، راجع به تعمیر این عالم، غفلت کردند. 
ای��ن غفل��ت کردن از اس��ام بود که اس��ام را به یک 
ورق ش��ناخته بودند ورق دیگرش را، عالم طبیعتش 
را توجه نداش��تند که اسام توجه به عالم طبیعت هم 
دارد؛ توج��ه به تم��ام اموری که احتیاج دارد انس��ان، 
دارد؛ و لهذا یک ابتای اسام این بود... حاا ابتای 
اسام این طور ش��ده است که جوان های ما، جوان ها 
و روشنفکرها و اشخاصی که دانشمندان باا هستند 
و علوم طبیعی را یاد گرفته اند، اینها کوش��ش دارند به 
اینکه تمام آیات قرآنی و روایات را برگردانند به همین 

امور طبیعی از معنویات غافل بش��وند؛ حتی آیاتی که 
راجع به امور معنوی است آن را برگردانند به یک امور 
طبیعی و عادی. اینها هم توجه به اسام دارند و غافل 
هس��تند؛ یعنی یک ورقش را خوانده اند، یک ورقش 
را از آن غافل ان��د. و ای��ن دو طایفه اس��ام را به تمام 
معنی نشناختند که اسام چیست. اسام نه دعوتش 
به خصوِص معنویات است و نه دعوتش به خصوِص 
مادیات است؛ هر دو را دارد؛ یعنی اسام و قرآن کریم 
آمده اس��ت که انسان را به همه ابعادی که انسان دارد 

بسازند او را، تربیت کنند او را«.7
چنانک��ه از این بیان روش��ن می ش��ود بزرگترین آفت 
روش شناسی در تفاس��یر متعدد از اسام، عدم اتخاذ 
ی��ک روش جام��ع و چندتب��اری برای فه��م معارف 
مختلف و ذو ابعاد اس��ام و قرآن اس��ت. این اشکال 
روش ش��ناختی موج��ب ع��دم درک درس��ت اس��ام 
ن��اب محمدی ش��ده اس��ت و مس��لمانان را ب��ه دام 
تحویلی نگری و انحصارگرایی انداخته اس��ت. لذا هر 
طایفه ای طایفه دیگر را رد و تخطئه می کردند و خود را 
معیار تمام معارف اسام دانستند. امام می فرماید: 
»یک طایفه ای فیلسوف... عارف و صوفی و متکلم 
و امثال ذلک که دنبال هم��ان جهات معنوی بودند، 
اینها گرفتند آن معنویات را، هر کسی به اندازۀ ادراک 
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p
در اندیشه امام خمینی و گفتمان اسالم 

ناب، هیچ دانشی به تنهایی نمی تواند 
همه ابعاد اسالم را شناسایی کند و به همه 

نیازهای انسان پاسخ دهد؛ بلكه باید به 
اتخاذ روش و رهیافت جامع نگر به معرفت 

و دانش از همه ظرفیت های علوم دینی 
همچون فقه و اصول، فلسفه و کالم، عرفان 

و اخالق و سایر علوم اعم از ریاضی، 
طبیعی و فنی به نحو سالم و صحیح برای 

ساخت جامعه اسالمی بهره جست 

خودش، و تخطئه کردند قشریون]را[. تمام ماعدای 
خودشان را قشری حساب کردند... و در همین اوان 
و همان عصر، یک دستۀ دیگری که اشتغال داشتند 
به امور فقهی و به امور تعبدی، اینها هم تخطئه کردند 
آنه��ا را یا حکم الحاد کردند، یا حکم تکفیر کردند، یا 
هرچ��ه کردن��د، آنها را تخطئ��ه کردند. و ای��ن هر دو 
خ��اف واقع ب��وده. اینها محصور کردند اس��ام را به 
احکام فرعیه؛ و آنها هم محصور کرده بودند اسام را 
به احکام معنویه، به امور معنویه و به مافوق الطبیعه. 
آنها � به خیال خودش��ان � مافوق الطبیعه همه جهات 
هست؛ اینها هم � به خیال خودشان � احکام طبیعت 
و فقه اسامی و اینهاست و دیگران همه اش بی جهت 
اس��ت. ... حاا هم یک جمعی پیدا شده اند که اینها 
نویس��نده اند و خوب هم چیز می نویسند، لکن آیات 
قرآن را عکس آن چیزی که فاس��فه و عرفا آن وقت 
مط��رح کرده بودن��د و همه مادی��ات را برمی گرداندند 
ب��ه معنوی��ات، اینها تم��ام معنویات را ب��ه مادیات بر 
می گردانند، عکس آنها«.8 این روش مصداق  همان 
تعبیر قرآنی است که »نؤمن ببعض و نکّفر ببعض«.9 

در اندیش��ه ام��ام خمین��ی و گفتمان اس��ام ناب، 
هیچ دانش��ی به تنهایی نمی تواند همه ابعاد اسام را 
شناس��ایی کند و به همه نیازهای انسان پاسخ دهد؛ 

بلکه باید به اتخاذ روش و رهیافت جامع نگر به معرفت 
و دانش از همه ظرفیت های علوم دینی همچون فقه 
و اصول، فلسفه و کام، عرفان و اخاق و سایر علوم 
اعم از ریاضی، طبیعی و فنی به نحو س��الم و صحیح 
برای ساخت جامعه اسامی بهره جست و این روش 
جامع نگر در گفتمان اسام ناب طراحی و اجرایی شده 

 .است که در شماره آینده بیان خواهد شد

پی نوشت: 
1. پارسانیا، حمید؛ روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی؛ 

قم: )1390(؛ کتاب فردا؛ ص69. 
2. پاکتچی، احمد؛ »تأملی بر خاستگاه فلسفی روش شناسی 
در دانش نشانه شناس��ی«؛ روزنامه ایران، 13 اردیبهش��ت 

 .1388
3. پارسانیا، حمید؛ پیشین؛ ص69. 

4. فیرحی، داود؛ روش شناس��ی دانش سیاس��ی در تمدن 
اس��امی؛ ق��م: )1387(؛ پژوهش��گاه عل��وم و فرهن��گ 

اسامی؛ ص15. 
5. در همین نشریه در مطلب »زیربناهای معرفت شناسی 
گفتمان اسام ناب« برخی از اصول معرفت شناختی گفتمان 

اسام ناب بیان شد.
6. قراملک��ی، فرام��رز؛ روش شناس��ی مطالع��ات دینی؛ 
مشهد: )1380(؛ دانشگاه علوم اسامی رضوی؛ ص289. 

7. صحیفه امام؛ ج4، ص182. 
8. همان؛ ج3، ص 221 � 222. 

9. نساء: 150. 
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ماهیتجامعهوعناصرجامعهسازی
درگفتماناسالمناب

سید محمدطه موسوی

از هنگامی که انسان متولد می شود و پا به عرصه گیتی 
می گذارد تا زمانی ک��ه روح از بدن او مفارقت می کند، 
زندگ��ی او حداق��ل دارای دو بع��د ف��ردی و اجتماعی 
اس��ت. انس��ان چون دارای عقل، فطرت و احساس 
مس��تقل اس��ت و قدرت اراده، اختیار، تصمیم گیری 
و انتخ��اب را دارد از زندگ��ی و حیات مس��تقل فردی 
برخوردار اس��ت و خود می تواند برای زندگی خودش 
برنامه ریزی و تصمیم گیری کند و به مقتضای بینش و 
گرایش فردی اش رفتار کند. انسان به حسب طبیعت 
و ب��ه جهت تنوع نیازهایش، فقط یک موجود فردگرا 
و درون گرا نمی تواند باش��د؛ بلکه زندگ��ی و حیات او 
ب��ا زندگی و حیات س��ایر هم نوعان گره خورده اس��ت 
و از ابتدای تولد، زندگی او وابس��ته به دیگران است. 
این ارتباطات دوس��ویه اس��ت؛ یعنی هم ف��رد توان 
تأثیرگذاری را بر سایر هم نوعان دارد و هم هم نوعان 
می توانند بر بینش ه��ا، گرایش ه��ا و انتخاب های او 
تأثیر بگذارند. بنابراین نمی توان انسان را بدون روابط 
اجتماعی با سایر انس��ان ها تصور کرد. آن هنگام که 
روابط انسان ها از پیچیدگی زیادی برخوردار گردد و هر 
فرد به کاری اش��تغال پیدا کند و نقشی را در کنار سایر 
اف��راد بازی کند تا نیازهای یکدیگر را بتوانند بر طرف 
نمایند، جامعه تشکیل می شود. به عبارت دیگر روابط 
افراد نسبت به یکدیگر و پدیده های اجتماعی به طور 
گسس��ته و جدای از یکدیگر شکل نمی گیرد. بلکه با 
توجه به تأثیر و تأثر متقابل آنها بر یکدیگر، تعدیل و 
انسجام مناسبی به تدریج در میان آنها ایجاد می شود. 
از ای��ن طریق »نظام اجتماع��ی« از درون پدیده های 

اجتماعی و روابط افراد محقق می شود.1
آنچ��ه اف��راد مس��تقل را در کنار ه��م می نش��اند و از 

مجموع��ه آن��ان واح��دی به ن��ام جامعه را ب��ه وجود 
می آورد که از هویت و سرنوش��ت واح��دی برخوردار 
می شوند، عنصر آگاهی ها و آرمان های مشترک است 
که ارزش ها و س��نت های فرهنگی را خلق می کند.2 
تقریر این مطلب براس��اس حکمت متعالیه این است 
که براساس اصل »جسمانیه الحدوث و روحانیته البقا 
بودن نفس« حقیقت انس��ان به واس��طه علم و دانش 
و اخ��اق و ارزش ب��ه تدری��ج از قوه ب��ه فعل تبدیل 
می ش��ود3 و بر اساس اصل »اتحاد عالم و معلوم« این 
علم با نفس انسان اتحاد وجودی پیدا می کند و هرگاه 
آگاهی ها و آرمان ها از سطح ذهن فردی فراتر رود و در 
نفوس افراد مختلف وارد شود با آنها نیز اتحاد وجودی 
می یاب��د.4 از این رو این آگاهی ها و آرمانها در حافظه 
بین ااذهانی انس��ان ها توس��عه و حفاظت می ش��ود 
و اف��راد مس��تقل از آرمان ها و آگاهی های مش��ترکی 
برخوردار می ش��وند که به واس��طه ای��ن هم افقی ها، 
به یکدیگر نزدیک می ش��وند و به تدریج ش��بکه ای 
از معان��ی، کنش ها، هنجاره��ا و رفتارهای مرتبط با 
آن آگاه��ی و ه��دف را به وجود م��ی آورد و به عرصه 
ارتباط��ات اجتماعی وارد می س��ازند.5 و از این طریق 
زندگی جمعی را رقم می زنند و جامعه و امتی مستقل 
را پدید می آورند و حساب خود را از سایر جوامع متمایز 
می کنن��د. بنابراین می توان گفت ه��ر جامعه ای از دو 
بخش تشکیل شده است؛ بخش اول، افراد مستقلی 
اس��ت که کنار یک دیگر زندگی می کنند و بخش دوم 
آن آگاهی ه��ا و آرمان ه��ای مش��ترک بین ااذهان��ی 
اس��ت که نقش محتوای باطن��ی6 و نرم افزار جامعه را 
دارد که به واس��طه آن، افراد مستقل حقیقی را تحت 
هویتی جدید و مستقل گرد هم می آورد و زمینه ایجاد 

سنت ها و ارزش های مشترکی را فراهم می کند. افراد 
مستقل زمانی که در این بستر قرار بگیرند تا حدودی 
اندیشه ها، انتخاب ها و رفتارهایشان متناسب با همان 
فرهنگ و جامعه می ش��ود. بنابراین کنش اجتماعی 
افراد و نظام اجتماعی هر جامعه متناسب با اعتقادات، 
آرمان ها، س��نت ها و ارزش های موجود در آن جامعه 
ش��کل می گیرد؛ زی��را این امور از عناص��ر محوری و 
ایه های بنیادین هر جهان اجتماعی اس��ت و تداوم 
حی��ات و زندگی اجتماعی به هم��ان آگاهی و معرفت 

مشترک و فرهنگ وابسته است.7 
قرآن کریم در باب تغییر و تحوات جوامع می فرماید: 
»ان الّل�ه ا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفس��هم«.8 
از این آیه روش��ن می ش��ود که آنچ��ه موجب تغییر و 
تحول اساسی در جامعه می شود »مابانفسهم« است. 
ش��هید صدر با اس��تناد به همی��ن آیه، معتقد اس��ت 
محتوای باطنی انس��ان، تجس��م دهنده هدف هایی 
اس��ت که حرکت جامعه و تاریخ بدان هدف ها وابسته 
است. وی می نویسد: »محتوای باطنی و روانی یک 
مل��ت به طور عموم که حالت عم��وم افراد آن ملت از 
آن حکای��ت کن��د، می توان��د به عنوان عم��وم ملت، 
پایه ها و زیربناهای اساس��ی تغیی��رات روبنایی همه 
حرکت های تاریخ باش��د نه روحیه ی��ک فرد و دو فرد 
و چند فرد آن امت«.9 به همین جهت جوامع مختلف 
و متمایزی با ساختارهایی متنوع و قیاس ناپذیر شکل 
می گیرد؛ یعنی هر جامعه ای در پرتو محتوای باطنی 
و آگاهی های بین ااذهانی و آرمان ها و نظام معنایی 
مشترک میان افراد خود شکل می گیرد و ادامه حیات 
می ده��د؛ زیرا »ه��ر یک از صور معرف��ت مازمات، 
پیامده��ا و مبانی خاص خ��ود را دارد. اگ��ر این صور 

انقاب اسامی
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ب��ه وس��اطت اراده و آگاهی انس��ان ب��ه عرصه حیات 
اجتماعی وارد شوند، لوازم وجودی خود را نیز در قالب 
یک ساختار و نظام اجتماعی به دنبال می آورد«.10 به 
دلیل میزان استحکام مبنایی، قلمرو، و همسویی با 
منافع مردم جوامع از دوام و زوال، سعه و تأثیرگذاری و 
تأثیرپذیری متفاوتی برخوردارند. بنابراین به هر اندازه 
که محتوای باطنی و ایده آل های جامعه بشری دارای 
وسعت، صاحیت و عظمت بیشتری باشد، به همان 
اندازه هدف هایش واجد صاحیت و وسعت بیشتری 
است.11 بر اثر نیروی روحی تولید شده و متناسب با آن 
ایده آل ب��زرگ، نقش آفرینی افراد در جامعه و زندگی 
و جه��ان نیز متف��اوت خواهد بود. بنابراین ش��ناخت 
صحی��ح جوام��ع را باید براس��اس بررس��ی و تحلیل 
»محتوای باطنی« حاکم بر آن جامعه جست وجو کرد تا 

بتوان تحلیلی صحیح از جوامع به دست آورد. 
بنابر مبنای ذکر ش��ده، رهبران، نخبگان و خواص هر 
جامع��ه نگهبانان و می��راث داران محت��وای باطنی آن 
جامعه هس��تند و نقشی اصلی دارند؛ زیرا حفظ، تبیین 
صحی��ح، تکمیل محتوای باطنی جامعه بر دوش آنان 
است. به هین جهت است که امامت در اندیشه اجتماعی 
اسام از جایگاهی رفیع و ممتاز برخوردار است؛ چرا که 
قوام جامعه و نظام جامعه و حتی قوام احکام و حقوق نیز 
به دست امام جامعه است. بنابراین اگر جامعه بخواهد 
وح��دت و هویت خود را حفظ کند باید از امامِ جامعه که 
به منزله روح جامعه است تبعیت کنند.12 برخی از نظریه 
پردازان، ام��ام را عامل تحقق عینی جامعه13 و وحدت 
و انس��جام عینی جامعه14 دانسته اند. آیت الّل�ه جوادی 
آملی معتقدند پیوند خاص میان آحاد جامعه به واس��طه 
پیوند روح ها و جان ها است، از این رو در جامعه اسامی 

 روح انس��ان کام��ِل معصوم به منزل��ه روح جمعی آحاد 
جامعه اس��ت؛ چون به مثابه روح ارواح و جان جانان و 
دل دل ها است.15 نخبگان و خواص فرهنگی در حفظ 
وحدت جامعه نقشی اساسی و کلیدی را به عهده دارند. 
اگر خواص و نخبگان ب��ه نقش کلیدی و تاریخی خود 
درس��ت عمل کنند و در حکم مغزمتفکر و زنده جامعه 
عمل کنند، محت��وای باطنی جامعه و نظام معنایی آن 
حفظ می ش��ود و تکامل می بابد و اا در رقابت با س��ایر 

 .جوامع، دچار ضعف و انحطاط می شود

پی نوشت: 
1. پارس��انیا، حمید؛ جهان های اجتماعی، ق��م )1391(؛ 

کتاب فردا؛ ص55. 
2. مطه��ری، مرتض��ی؛ مجموعه آثار؛ ته��ران )1374(؛ 

صدرا؛ ج2؛ ص331.
3. جوادی آملی، عبدالّل���ه؛ جامعه در قرآن؛ قم )1387(؛ 

نشر اسراء؛ ص322. 
4. پارسانیا؛ پیشین؛ ص120 – 121. 

5. همان؛ ص155. 
6. ص��در، س��ید محمد باقر؛ س��نت های تاری��خ در قرآن؛ 
ترجمه سید جمال الدین موسوی؛ تهران )1381( تفاهم؛ 

ص 145 � 146. 
7. پارسانیا؛ پیشین؛ ص126 – 127. 

8. رعد:11. 
9. صدر؛ پیشین؛ ص147. 

10. پارسانیا؛ پیشین؛ ص45. 
11. صدر؛ پیشین؛ ص151. 

12. نساء:59. 
13. جوادی آملی؛ پیشین؛ ص341. 

14. همان؛ ص343. 
15. همان؛ ص341. 

p
به دلیل میزان استحكام مبنایی، قلمرو، و 
همسویی با منافع مردم جوامع از دوام و 
زوال، سعه و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 

متفاوتی برخوردارند. بنابراین به هر اندازه 
که محتوای باطنی و ایده آل های جامعه 

بشری دارای وسعت، صالحیت و عظمت 
بیشتری باشد، به همان اندازه هدف هایش 

واجد صالحیت و وسعت بیشتری است.
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حقیقتمغفول
ی��ا اصی��ل فرهنگ��ی ام��ر تحق��ق

صحبتدربارهامورفرهنگی
مسعود دیانی

فرهنگ را می توان به نان تش��بیه ک��رد؛ به آب. این 
تشبیه می تواند از حیث ضرورت وجود فرهنگ باشد. 
زندگ��ی بی توجه به مقوله  فرهنگ به زندگی بی توجه 
ب��ه آب، بی توجه به نان می ماند؛ مرگ، اضمحال و 
نیستی. همان قدر که آب و نان حیات جسم را تأمین 
می کنند، فعالیت های فرهنگی � به معنای عام کلمه � 

هم حیات روح جامعه  انسانی را تأمین می کند. 
این تشبیه می تواند به ضرورت سامت فرهنگی که 
در جامعه تحقق می یابد نیز توجه داشته باشد. اگرچه 
آب گوارا و سالم، عطش را فرو می نشاند و با خنکای 
خود وجود نوشاننده را آرام می بخشد و اگرچه نان سالم 
دل های گرس��نه را س��یر می کند و رمق های از دست 
رفته را به تن بر می گرداند، اما آب آلوده و نان فاس��د 
زودتر پیغام آور م��رگ و بیماری و نابودی اند تا بی آبی 
و بی نان��ی. فرهنگ ه��م مانند آب، مانن��د نان، باید 
س��امت داشته باشد تا جامعه حیاتی پویا و با طراوت 

داشته باشد. 
با این حال غرض من در این نوشته از تشبیه فرهنگ 
ب��ه آب، به نان، هیچ یک از آنچه گذش��ت نیس��ت؛ 
حرف دیگری هست. فرهنگ به آب، به نان می ماند 
و حرف زدن از آب هیچ تشنه ای را سیراب نمی کند و 
حرف زدن از نان گرسنه ای را سیر. می خواهم بگویم 
حرف زدن از فرهنگ با تحقق امر فرهنگی متفاوت 
است. آنچه جامعه نیاز دارد تحقق امر فرهنگی اصیل 

است؛ نه صبحت درباره  امور فرهنگی. 
البت��ه که باید درب��اره  آب صحبت ک��رد؛ بی صحبت 
درباره  آب، آب سالمی در اختیار هیچ کس قرار نخواهد 
گرفت و البته که باید از نان صحبت کرد؛ بی صحبت 
از نان، نانی از تنور در نخواهد آمد؛ اما صحبت کردن 
و اندیشیدن و فکر کردن آنگاه ارزش خواهد داشت که 
پیش آهنگ عمل در عرصه  عینی باشد؛ نه بهانه برای 

پر کردن ذهن ها و صفحه ها. 
و البته که باید آب های آلوده و نان های فاسد را نقد کرد 
و باز شناساند و رسوا کرد و از عواقب و نتایجش برای 
مردم گفت؛ اما اگر آب س��المی در کار نباشد و اگر نان 

سالمی در س��فره نباشد، گرسنگان و تشنگان همان 
آب ها و نان های ناسالم را به نیش و نوش می کشند. 

فرهنگ هم مانند آب، مانند نان است. در سال های 
اخیر ما درباره  فرهنگ زیاد حرف زده ایم. حقیقت آن 
اس��ت که دست کم برای بس��یاری از ما امر فرهنگی 
دغدغه  اول و آخر بوده است. ما این حقیقت را درست 
فهمیده ایم که فرهنگ ریشه است و دیگر ساحت های 
جامعه ساقه؛ فرهنگ زیر بناست و شاخه های دیگر 
رو بن��ا. ما درس��ت فهمیده ایم که ت��ا فرهنگ اصاح 
نشود، اقتصاد و علم و صنعت و سیاست راه به جایی 
نخواهن��د برد. در مقابل این نکت��ه  مثبت و این فهم 
صحی��ح حقیقت دیگری نیز هس��ت � کمی تلخ � که 
ما در طول این س��ال ها بیشتر از آنکه در عرصه های 
عینی و عملی فرهنگ را مورد توجه قرار داده باشیم، 

در عرصه های نظری و انتزاعی به آن پرداخته ایم.
در س��ال های اخیر همچنین م��ا به نقد فرهنگ های 
آس��یب زده و آس��یب زا توجه ویژه ای داش��ته ایم. نقد 
فرهنگ غرب برای ما از آن رو اهمیت داش��ته اس��ت 
که جامعه را از خطرات، آفت ها و آس��یب هایی که این 
فرهنگ آلوده    آس��یب زا به همراه خواهد داش��ت آگاه 
س��ازیم. بحث از تهاجم فرهنگ��ی در طول همه  این 

سال ها ناظر به همین واقعیت بوده و هست. 
با همه  این اوص��اف، ما � فعاان فرهنگی � در طول 
همه  این سال ها از حقیقت امر فرهنگی غافل بوده ایم. 
فرهنگ روحی اس��ت که در کالبد تمام زندگی جاری 
است. هوایی که آدم ها استشمام می کنند، خیابانی که 
در آن قدم می زنند، غذایی که میل می کنند، صداهایی 
که می ش��نوند، تصاویری که می بینند و در یک کام 
همه  آنچ��ه آدم ها در طول زندگی خود با آن زیس��ت 

می کنند، حقیقت امر فرهنگی را شکل می دهند. 
این روزها با تجربه ای تلخ و البته تأمل برانگیز دست 
و پنجه نرم می کنم. حقیقت آن است که نویسنده  این 
مت��ن چند صباحی دیگر به ی��اری خدا صاحب فرزند 
خواهد ش��د. ب��ه اقتضای این موقعیت باید وس��ایلی 
را ب��رای این طفل آم��اده کرد. خانواده  م��ا این روزها 

در تدارک تهیه  این وس��ایل اس��ت. من فکر می کنم 
نظریه های روانشناختی که بر شکل گیری شخصیت 
انسان در سال های نخست کودکی تأکید می کنند، اگر 
همه  واقعیت را در بر نداش��ته باش��ند، بخش اعظمی 
از آن را تش��کیل می دهن��د. نحوه  زیس��ت کودک در 
سال های نخست کودکی اش در شکل گیری روند آتی 
زندگی اش تأثیر فروانی خواهد داشت. حقیقت تلخی 
که من این روزها با آن مواجهم این است که کودک من 
در تمام ش��ئونش باید در یک فضای غربی و وارداتی 

زندگی خود را آغاز کند. 
ک��ودک من باید پتوی��ی را به روی خود بکش��د که پر 
اس��ت از نوش��ته ها و نمادهای فرهن��گ بیگانه. باید 
از شیش��ه ش��یری ش��یر و آب بنوش��د که پر اس��ت از 
س��مبل های غربی. باید پستانکی را به دهان بگذارد 
که عروسکی متعلق به فرهنگ غرب را به خود آویزان 
کرده است. باید خود را با اسباب بازی هایی سرگرم کند 
که از دنیایی دیگر به دنیای ما تحمیل شده اند. حتی 
بسته بندی پوشک های تولید داخل نوزادی نیز مطابق 
با الگوهای غربی ش��کل گرفته ان��د. ماجرا به همین 
جا تمام نمی ش��ود. این کودک هرقدر که قد بکش��د، 
هرچه نیازهای تازه تری پیدا کند، پاسخ های کمتری 
از فرهنگ خودی برای تأمین نیازهایش پیدا می کند. 
برجسته کردن مفهوم سبک زندگی از جانب رهبری 
معظم انقاب در دوران کنونی اشاره به همین مسئله  
مهم دارد. سبک زندگی را بحث های نظری، انتزاعی، 
فلس��فی و مبنایی تش��کیل نمی دهد. سبک زندگی 
را همه  آنچه یک انس��ان در ط��ول زندگی خود با آن 
زیست می کند، تشکیل خواهد داد. انتظار بیهوده ای 
اس��ت که انتظار داشته باشیم یک نفر در طول زندگی 
خودش با محصواتی دست و پنجه نرم کند که متعلق 
به دنیا و فرهنگ بیگانه اس��ت؛ اما خودش زیس��ت � 
جهانی متعلق به فرهنگ اسامی ایرانی داشته باشد. 
فرهنگ اسامی ایرانی باید محتوای عینی خودش را 
داشته باشد که متأسفانه ندارد. حقیقت آن است که ما 
هرچقدر در عرصه  مباحث نظ��ری از غنای فکری و 

انقاب اسامی
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»امپریالیسم«
اصطالحشناسی

سنت ارزشمند دینی و معارف حکمی برخورداریم، به 
همان اندازه در انتقال این مباحث از عرصه  اندیشه به 

عرصه  عینیت فقیریم و ضعیف عمل کرده ایم. 
بر ای��ن باورم که آنچه رهبری معظ��م انقاب در این 
روزها بر آن تأکید کرده اند، دو روی یک س��که است؛ 
حمایت از تولید ملی و سبک زندگی اسامی ایرانی. 
آنچ��ه در بخ��ش اول، یعنی حمای��ت از تولید ملی، 
مغفول همگان واقع ش��ده اس��ت ماهیت تولید ملی 
است. تولیدی ملی و بومی خواهد بود که الگوی تولید 
خود را از فرهنگ داخلی تهیه کرده باشد؛ نه اینکه تنها 
کپی برداری یا مونتاژی از تولیدات خارجی باش��د. اگر 
در پی تحقق سبک زندگی اسامی � ایرانی در جامعه 
هستیم باید فضای عینی متناسب با آن را فراهم کنیم. 
این امر نیازمند تولید کااهایی اس��ت که انسان ها در 

طول زندگی خود با آن سر و کار دارند. 
جامع��ه همان طور که ب��ه آب، همان طور که به نان، 
هم��ان ط��ور که به ه��وا نی��از دارد، به انواع و اقس��ام 
محصوات و کااها نیازمند اس��ت. این محصوات 
و کااها به طور نامحس��وس و غیر ملموس س��بک 
زندگی آدم ها را تعیین می کنند. مادامی که بحث های 
نظری ما درباره  فرهنگ به عینیت نرس��ند و مادامی 
که محصوات و تولیدات مصرفی جامعه  ما با الگوی 
فرهنگ��ی � دینی خود ما مطابقت پی��دا نکنند، همه  
فعالیت های فرهنگی دینی پوچ خواهند بود و همان 
نتیجه ای را به دنبال خواهند داش��ت که آب در هاون 

کوبیدن. 
حقیق��ت تلخ و ماج��رای تأم��ل برانگیز این اس��ت: 
جامع��ه ای که همه چی��زش � یا در اص��ل کاا و یا در 
الگوی تولی��د آن � وارداتی اس��ت، اجرم فرهنگ و 
سبک زندگی اش نیز وارداتی خواهد بود. اگر هنوز هم 
دغدغه ای برای مان باقی مانده است بیایید برای این 

 .قصه فکری کنیم؛ همین

کلمه امپریالیس��م برای نخستین بار در انگلس��تان در س��ال 1890 رواج یافت. بعدها در فرهنگ سیاسی و 
زبان های دیگر برای تمرین رقابت وکش��مکش میان کشورها و قدرت های بزرگ برای گسترش حوزه نفوذ 

و مستعمرات به کار گرفته شده است.
این کلمه )امپریالیسم( لغتی فرانسوی)imperialism( است که خود ریشه در لغت قدیمی empire یا امپراطوری 
دارد. این کلمه در حقیقت به نظامی گفته می شود که سعی در کنترل نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

دیگر نظام ها برای نیل به اهداف خود را دارد. برای امپریالیسم می توان چند تعریف کلی بیان داشت:
� نظامی که برای مقاصدی سیاس��ی و اقتصادی از حوزه خود خارج ش��ده وکش��ورهای دیگر را زیر سلطه خود در 

می آورد. 
� نظامی که سعی در افزایش حوزه قدرت و نفوذ خود در کشورهای دیگر است.

� رژیمی که به دلیل افزایش توان تولید با کمبود مواد خام و اولیه و همچنین بازار فروش روبه رو شده است و 
برای تأمین این نیاز به سایر سرزمین ها، ملت ها و اقوام تجاوز کرده است، سعی در به دست آوردن مستعمره 

در سایر قاره ها و استفاد از منابع مادی و انسان آنها دارد.
� کنترل یک کش��ور و نظام از س��وی کش��وری دیگر و تحمیل اراده و نظارت خود بر آن کشور)امپریالیس��م 

سیاسی(.  
در سیاست امپریالیسی چند مطلب نقش اساسی ایفا می کنند: 

1. ایجاد مرکز و تراکم و ایجاد اتحادیه ها و کارتل های اقتصادی؛ 
2. وابستگی کشور میزبان به کشور متجاوز؛

3. جذب سرمایه به کشور و صدور کاا به جای سرمایه؛ 
4. از بین بردن مرزهای جغرافیای قومی وکشوری و ایجاد مرزه های سیاسی جدید براساس منافع خویش. 

آنچه در مبحث امپریالیسم حائز اهمیت است، این است که امپریالیسم تنها به معنای تصاحب ارضی کشور ها 
نیست؛ بلکه به شیوه ای از سیاست و اقتصاد هم گفته می شود که از طریق روش هایی غیر از اشغال اراضی 
 .مانند تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی سعی در کنترل کشورها و افزایش قدرت و حوزه نفوذ خود دارد

انقاب اسامی
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تبادلیاتهاجمفرهنگ
تهاج��م مفه��وم ب��ه نگاه��یکوت��اه

فرهنگیوراهمقابلهباآن
کاوه خدیوی

پس از اعزام اولین گروه از دانشجویان ایرانی به خارج 
از کش��ور در زمان قاجار و گسترش روابط بین ایران و 
غرب صحبت از تهاجم فرهنگی مورد توجه صاحب 
نظران و اندیشمندان قرار گرفته است؛ به صورتی که 
امروزه یکی از دغدغه های اساس��ی در دولت مردان، 

مبارزه و جلوگیری از تهاجم فرهنگی است.
تهاجم فرهنگی به نقل از دانش��نامه های سیاسی به 
معن��ی انتقال معانی میان نظام ه��ای فرهنگی بدون 
رضایت دوطرفه است. به عبارت دیگر اگر یک نظام 
فرهنگ��ی ارزش های خ��ود را با اس��تفاده از قدرت بر 
نظام دیگری تحمی��ل کند، تهاجم فرهنگی صورت 

می گیرد. 
مطلب مهمی که در ابتدای این مطلب باید به آن اشاره 
کرد این اس��ت که باید میان تهاجم فرهنگی و مبادله 
فرهنگی تمایز قائل شد. بر خاف تهاجم فرهنگی، 
مبادله فرهنگی به صورت کامًا ارادی و با برنامه ریزی 
فرهنگی است. در مبادله فرهنگی هر نظام فرهنگی 
عناص��ری از فرهن��گ  دیگر را می پذی��رد و در مقابل 
عناصری از فرهنگ خود را به آن می دهد. در مبادله 
فرهنگی ارزش ها وهنجارها رد و بدل می ش��ود. این 
درحالی است که در تهاجم فرهنگی ارزش های اصلی 
ه��ر نظام مورد تردید ق��رار می گیرد و ب��ه مرور زمان 
نظام های ارزش��ی و فرهنگی از بین م��ی رود و نظام 

ارزشی مهاجم جایگزین آن می شود. 
در گذشته تهاجم فرهنگی توسط ابزارهای نظامی  و 

قدرت فیزیکی و توس��ط لشکرکشی و جنگ صورت 
می گرفت؛ به این صورت که کشور و یا ملتی با تصرف 
یک کش��ور س��عی در رواج فرهنگ خود می کردند با 
گذشت زمان، پیشرفت  تکنولوژی و گسترش ابزارهای 
رس��انه ای تهاج��م فرهنگی تغییرات عم��ده ای کرده 
است. تهاجم فرهنگی معموًا نامرئی و نامحسوس، 
درازمدت و دیرپاست و دارای ریشه های عمیق و همه 
جانبه است که معموًا بیشترین متوجه قشر جوان یک 
جامعه است. این تهاجم در بخش های مختلف زندگی 
به کار گرفته می شود و از این شیوه در نابودی فرهنگ 

به صورت های زیر استفاده می شود: 
تحریف تاریخ یک کشور؛

تغییر در رس��م الخط و زب��ان یا رواج دادن و س��اختن 
کلمات و اصطاحات؛ 

تروی��ج مذهب یا دین جدید به ج��ای دین اصلی آن 
ملت؛ 

فرقه گرایی؛
ترویج فساد و... در میان یک ملت. 

فرهنگ دو قس��م اس��ت؛ فرهنگ مادی و فرهنگ 
معنوی. فرهنگ معنوی عبارت است از تمامی آنچه 
که عینی و ملموس است؛ مانند آثار هنری و باستانی، 
دستاورد های صنعتی، بناهای تاریخی، رسم الخط، 
موسیقی و... . فرهنگ معنوی عبارت است از دین، 
عقاید و رس��وم، معارف، هنجارها، اخاقیات و... . 
فرهنگ متهاج��م در هر دو بخش س��عی در تغییر و 

تحریف و جایگزینی ارزش های خود را دارد. این کار 
از طریق تحقیر آثار و مفاخر دینی � ملی و همچنین کم 
ارزش کردن دستاوردهای فرهنگی یک کشور صورت 
می گیرد. کشور مهاجم با الگو نشان دادن و ارزشمند 
خواندن عناصر فرهنگی خود سعی در جذب فرهنگی 

کشور و ملت دیگر دارد.
تهاجم فرهنگی صرفًا از طرف فرهنگ مقابل صورت 
نمی گیرد؛ بلکه ممکن است ملت یا کشوری به دلیل 
عدم توجه به بخش های فرهنگی خود باعث تضعیف 
آن شده باشند. و زمینه را برای ترویج فرهنگی دیگر 
فراهم کرده باش��ند. ممکن اس��ت کش��وری به دلیل 
نداش��تن رس��انه های فرهنگی و توان تکنولوژی و یا 
حتی عدم توانایی معرفی صحیح فرهنگ خود توانایی 
جذب نظر مردم خود را از دست بدهد. بنابراین برای 

جلوگیری از تهاجم فرهنگ باید: 
مفاخر و دستاوردهای فرهنگی خود را شناخته، بدان ها 
ارج بنهیم و با معرفی و شناس��اندن آنها مخصوصًا به 
نسل و قشر جوان سعی در زنده نگه داشتن هویت ملی 

و دینی داشته باشیم. 
از آنج��ا که اکثر مخاطب��ان در مقوله فرهنگی قش��ر 
جوان یک کش��ور هس��تند، بر علما و صاحب نظران 
واجب است که در شناختن نیاز و خواسته های جوانان 

بکوشند و از تحجر بپرهیزند.
گس��ترش ابزارهای رس��انه ای و همچنین شرکت در 

 .شبکه های اجتماعی

انقاب اسامی

62مسجد | ماهنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی | شماره  1۶7، آذرماه 1392

ان
ست

شب
م|
ار
چه

ل
ص
ف



َرِحمرادریابید!
صلهرحمبایدهاونبایدها

علی صادقی سرشت

p
صله رحم می تواند در قالب شكل های 
گوناگون نمود خارجی پیدا کند. گاهی 

اوقات در حد یك سالم کردن و احوال پرسی 
است؛ چنان که امام سجاد می فرمایند: 
»صله ارحام کنید هر چند با سالم دادن«5 
و گاهی به صورت دیدارهای حضوری، 

کمك مادی و معنوی در موقعیت های 
الزم به گونه ای که احساس شود پیوند 

خویشاوندی همواره بین آنها برقرار است. 

یک��ی از مطالب مهمی ک��ه بی��ن خانواده ها مطرح 
می شود مس��ئله ارتباط با بس��تگان یکدیگر است؛ 
در این نوش��تار به چهار س��ؤال مهم در رابطه با این 

موضوع پاسخ می دهیم:
آیا اصل ارتباط با بستگان همسر ضرورت دارد؟ 

فایده این ارتباط چیست؟
با بستگان همسر چگونه باید برخورد نماییم؟

در صورت داشتن گله از آنها از چه راهکارهایی برای 
بیان انتقادات خود استفاده کنیم؟

روشن است که سؤاات مطرح در این حوزه، بسیار 
بیشتر از این موارد اندك است؛ اما به تناسب اختصار 
این نوش��تار به بیان پاسخ های کوتاه و مفید در باب 

همین سؤاات بسنده می کنیم. 

 آیا ارتباط با بستگان همسر ضرورت دارد؟
در معارف دینی، ارتباط با بس��تگان یکدیگر، ذیل 
واژه  ای با عنوان »َرِحم« قرار می گیرد. برای پاسخ به 
این سؤال کافی است که به بیان چند روایت و نکته 

در این باره اشاره کنیم:
از رس��ول خدا سؤال ش��د: هدف از رسالت شما 
چیس��ت؟ حضرت فرمودند: »هدف از رس��الت من 
بندگی خدای یکتا، شکس��تن بت ه��ا و پیوند میان 

ارحام است«.1
رسول خدا در بیانی دیگر می فرمایند: »به حاضر 
و غایب امت��م و آنانی که از اصاب م��ردان و ارحام 
زنان تا روز قیامت به دنیا می آیند، سفارش می کنم 
صله رحم کنند، اگرچه به فاصله یك سال راه باشد؛ 

زیرا صله رحم جزو دین است«.2
مرحوم عامه طباطبایی می فرماید: »رحم عبارت از 
آن جهت وحدتی اس��ت که به سبب تولد از یك پدر 
و م��ادر و یا یک��ی از آن دو در بین اش��خاص برقرار 
می ش��ود و در حقیقت باعث اتصال و وحدتی است 

که در ماده و وجودشان نهفته است«.3
مرحوم نراقی می فرماید: »صله رحم عبارت است از 
شریك ساختن رحم و خویشاوندان در مال و مقام و 

دیگر خیرات دنیا که آدمی به آنها دست می یابد«.4
صل��ه رحم می توان��د در قالب ش��کل های گوناگون 
نمود خارجی پیدا کند. گاهی اوقات در حد یك سام 
 کردن و احوال پرس��ی است؛ چنان که امام سجاد
می فرماین��د: »صل��ه ارح��ام کنید هر چند با س��ام 
دادن«5 و گاه��ی ب��ه صورت دیداره��ای حضوری، 
کم��ك م��ادی و معن��وی در موقعیت ه��ای ازم به 
گونه ای که احساس شود پیوند خویشاوندی همواره 

بین آنها برقرار است. 

 فایدة این ارتباط چیست؟
پ��اره ای از احتیاجات جس��مانی و روان��ی نیازهایی 
ضروری هستند که اگر در فرد تأمین نشوند آمپر نیاز 
فرد باا می زند و در صورت بی توجهی به بهداشت 

جس��می و روانی به فرد آسیب وارد می آورد. دو نیاز 
روانی مهم��ی که صله رح��م می تواند نقش تعیین 
کننده ای در تأمی��ن و ارضای آنها ایفا کند عبارت اند 
از: 1. نیاز به دوس��ت داشته ش��دن 2. نیاز به تعلق 

و وابستگی. 

نیاز به دوست داشته شدن
بر اس��اس تحقیقات روان ش��ناختی ای ک��ه آبراهم 
مزلو انجام داده اس��ت، نیاز به دوست  داشته شدن و 
محبت دیدن از طرف دیگران یکی از نیازهای روانی 
است که انسان در هر دوره از زندگی و تحول و رشد 
به آن نیازمند است و باید از آغازین لحظات ورود به 
این جهان تا آخرین زمان وداع از این دنیا، متناسب 
با دوره رش��د وی، این نیاز عالی و اساس��ی تأمین و 

ارضا شود. 
خداوند حکیم، درب��اره رمز و راز صله رحم در ایجاد 
تعاط��ف و مه��ر ورزی��دن خویش��ان ب��ه همدیگر، 
می فرماید: »من خدای بخشنده و مهربانم و رحم را، 
که یك فضل و فضیلتی است، من خودم به اقتضای 
رحمت خویش آفریدم تا انس��ان ها بدین وسیله به 
یکدیگر مهر و عطوفت ورزند و در قیامت نیز در نزد 

من حجت قاطعی داشته باشند«.6
بنابرای��ن با صله رحم، هم نیاز به محبت دیگری را 
ارضای کرده ایم و هم با عکس العمل طرف مقابل، 
زمینه تأمی��ن و ارضای نیاز به محبت خود را فراهم 
نموده ایم؛ چه بس��ا بر همین اساس است که از امام 
صادق نقل ش��ده است که هرگاه کسی را دوست 
داشتی او را به آن آگاه ساز؛ زیرا که دوستی میان شما 

را پابرجاتر می کند.7

نیاز به تعلق و وابستگی
این نیاز نیز از جمله نیازهایی است که در هر مرحله 
از رش��د در انس��ان وج��ود دارد و به گون��ه ای در پی 
تأمین آن است. رحم، اقوام و خویشاوندان یك فرد 
می  تواند در حکم یك گروه منس��جم اجتماعی باشد 
که هر فردی در سایه متعلق دانستن خویش به آن، 
به تأمی��ن این نیاز روانی بپ��ردازد. حفظ پیوندهای 
خانوادگی و فامیلی و معاشرت با آنها می تواند جلوی 
احس��اس طردش��دن و عدم تعلق به گروه خاصی را 
بگیرد. آبراهام مزلو یکی از نش��انه های اصلی افراد 
ناایم��ن را احس��اس تنهایی معرفی کرده اس��ت. بر 
طبق آموزه های دینی می توان گفت صله رحم نقش 

مهمی در از بین بردن چنین احساسی ایفا می کند. 

 با بستگان همسر چگونه رفتار کنیم؟
در پاس��خ به این سؤال، با توجه به رویکرد کاربردی 
بودن این نوشتار،  نیاز است نکاتی کوتاه و کاربردی 
از نگاه روان شناسی و دین ارائه گردد. ازم است هر 
کدام از زوجین در مقابل بس��تگان یکدیگر به موارد 

آسیب های اجتماعی
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زیر توجه داشته باشند:
به هیچ وجه به خانواده همسرتان پز ندهید؛ نه با سواد، نه با لباس، 
نه با طا. این قبیل کارها به صورت غیرمستقیم شریك زندگی را 

تحقیر می کند. 
از دست آوردهای خانواده همسر با افتخار و تحسین یاد کنید. افراد 
معموًا کسی را می بینند و به او دل می دهند که چشم دیدن آنها را 

داشته باشد. 
محبت ها و خدمت های کوچکی را که خانواده همس��ر درباره شما 

انجام می دهند ببینید و با لحنی محبت آمیز تشکر کنید. 
در اختاف ها و دعواها تحت هیچ ش��رایطی پای خانواده همسر را 
وسط نکشید. نگویید »مادرت تو را بد بار آورده!« »به خواهرهایت 

رفته ای!«.
چند ساعت بعد از بازگشت از مهمانِی بستگان همسر به آنها زنگ 

بزنید و از زحماتشان تشکر کنید. 
پش��ت س��ر خانواده همس��رتان، چه در حضور و چه در غیاب او، 

بدگویی نکنید. 
همسرتان را در خدمت به خانواده اش یاری کنید. 

جلوی فرزندان خود از خانواده همسر شکایت نکنید؛ ممکن است 
باد حرف ها را به گوش آنها برساند. 

در هنگام ناراحتی از خانواده همسر از کلمه ها و واژه های نامناسب 
در بیان احساسات استفاده نکنید و محترمانه سکوت کنید. گاهی 

سکوت محترمانه خود بهترین پاسخ به آنهاست. 

 چگونه گله گذاری کنیم؟
روشن است که رابطه با بستگان همیشه گلستان نیست؛ گاه ممکن 
است در این رابطه به خاِر شکایت و گله تن آزده شوید؛ اما چگونه 
می توان گله گذاری کند؟ قبل از بیان نکات زیر، به مهم ترین دستور 
دینی در این باره توجه می دهیم و آن گذش��ت اس��ت، گذشت. در 
دین  ما به این نکته بسیار توجه داده شده است که جای بیانش در 
این مختصر نیست؛ اما اگر به هر دلیلی مجبور به گله گذاری شدید:
گایه خود را محترمانه و با تمجید از بس��تگان همسرتان شروع و 
تم��ام کنید تا آنها درب��اره رفتار خود به فکر بیفتند؛ نه آنکه با بیانی 
تند نقد کنید تا سبب شود آنها برای دفاع از خود هم که شده است، 

سخن شما را نپذیرند. 
قب��ل از گله گذاری، مش��کل را از زاویه دید بس��تگان همدیگر نیز 

بررسی کنید تا بتوانید منصفانه تر گایه کنید. 
در طول گفت وگ��و دربارة مطلب خود، مدام در ذهن یادآوری کنید 
که قصد شما رفع مشکل است، نه غلبه بر آنها و به کرسی نشاندن 

حرف خود. 
به جای الفاظی که بار منفی دارند از کلمه هایی استفاده کنید که خیلی 
محترمانه می توانند مشکل را بیان کند. نگویید »شما باید« بگویید 

»به نظر نمی رسد اگر... بهتر باشد«. 
رفتاِر نادرسِت آنها را نقد کنید، نه شخصیت آنها را؛ بگویید »این کار 

شما نامناسب است« نگویید »شما بی ماحضه هستید«. 
به آنها فرصت دفاع از خود را بدهید و درباره دفاع های آنها از خود، 

منصف باشید. 
 .اگر حق با آنها بود، بپذیرید و معذرت خواهی کنید

پی نوشت:
1. عامه مجلسی؛ بحاراانوار؛ ج 38، باب 65، حدیث 49. 

2. همان؛ ج 72؛ باب 3، روایت 73. 
3. عامه طباطبایی؛ تفسیر المیزان؛ ج 2، ذیل آیه یك سوره نساء. 

4. نراقی؛ جامع السعادات؛ ج 2، ص 256. 
5. کلینی؛ اصول کافی؛ ج 2، ص 158. 

6. عامه مجلسی؛ بحاراانوار؛ ج 77، باب 2، حدیث 7. 
7. کلینی؛ اصول کافی؛ ج 4، ص 459. 

اگر دو نفر بخواهند در یك بوم نقش بزنند، کافی اس��ت کمی ناهماهنگ باش��ند تا آشی در 
بومشان پخته شود که یا شور است و یا بی نمك. 

نظریه نقش ها معموًا با س��خن مش��هور شکسپیر معرفی می ش��ود: »تمامی جهان یک 
صحنه نمایش است و زنان و مردان بازیگران این صحنه«. در نمایش، کارگردان نقش های 
نمایشنامه را بین افراد گروه تقسیم می کند و از لحظه ای که بازیگران وارد صحنه می شوند، 
نقش��ی را ایفا می کنند که همه اجزای آن از قبل پیش بینی شده است. با ایفای ناهماهنگ 

نقش ها، انتظار نمایشی عالی، بیهوده و بی جا خواهد بود. 
حدود 150 سال است که از تولد روان شناسی می گذرد؛ این رشته خواسته تا دو نقاش زندگی 
را برای کش��یدن یك نقش هماهنگ بر بوم زندگی، آموزش دهد. خواس��ته تا بازی این دو 
بازیگر را در صحنه نمایش زندگی کارگردانی کند؛ این در حالی است که اسام 1400 سال 
قبل، به این مسئله مهم توجه نموده است و راهکارهایی را برای نقش آفرینی بهتر زوجین 

به آنان تعلیم داده است. 
در حیطه نقش هایی که در زندگی توسط مرد و زن باید ارائه شود، استاد سید مهدی خطیب 
در کت��اب »این نقش ها واقعی اس��ت«، مطالبی را به رش��ته تحریر درآورده اس��ت. این اثر 
ارزشمند و کوتاه در 64 صفحه ، مطالبی شیرین و کاربردی در این زمینه بیان کرده است که 

انتشارات مؤسسه امام خمینی در سال 1389 آن را به زیور چاپ آراسته است. 
این کتاب مطالب خود را در دو فصل ارائه کرده است:

فصل اول کتاب به کلیات این مبحث پرداخته است؛ به مواردی همچون: نقش ها چیستند؟ 
کارکردهای ویژه زنان: مراقبت کنندگی، عش��ق ورزی، ارتباط م��داری، پرورش دهندگی؛ 
کارکردهای ویژه مردان: اقتدارطلبی، مهیا کنندگی، حمایتگری، هدف مداری، کارکردها و 

نقش ها.
فصل دوم کتاب نیز به مباحثی درباره نقش های زناشویی، پرداخته است. حمایت عاطفی، 
مدیری��ت خانواده، مدیریت خانه، کار و اش��تغال، مدیریت مالی، پ��رورش مذهبی، رابطه 

جنسی، و نقش های تسهیل گر از جمله مباحث مطرح شده در این بخش هستند. 
پاسخ این سؤال ها را در این کتاب جست وجو کنید:

بر چه اساسی نقش ها میان زوجین تقسیم می شود؟
تفاوت ها چه تأثیری بر سهم بندی نقش ها دارند؟ شباهت ها چطور؟

حمایت عاطفی بر عهده کیست؟ مهم ترین نکته ها در حمایت عاطفی کدام است؟
مدیریت خانه چیست؟ مدیریت خانواده چیست؟ نسبت آن دو با هم چیست؟

از نظر اسام، کار، درآمدزایی، و تأمین مخارج، بر عهده مرد است یا زن؟
تعیین نقش ها یك سخن است و اجرای نقش ها سخن دیگر؛ صد البته نباید غافل شد که 
زندگی را باید با اخاق اداره کرد؛ نه با قانون. قانون تیز است و برنده، اخاق مایم است و 
مهر آور. آشنایی با نقش ها برای آن است که حقی را که بر گردن شریك زندگی مان نیست بر 
گردن او نگذاریم؛ اما اخاق برای آن است که در حد امکان باری را از روی دوش او برداریم. 
این نوع نگاه به قانون و اخاق در زندگی، سبب می شود تا زندگی زنده کند ما را به عشق با 

 .هم زیستن

دونقش
دریکبوم
معرفیکتاب»این
نقشهاواقعیاست«

به کوشش علی صادقی سرشت

کتابخانه
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درآم��دیبرچراییو
چیستیشعرآیینی

جواد زمانی

زندگی هر کدام از ما مانند بیشتر مردم جهان از گهواره 
تا گور آمیخته با شعر است. از اایی های نیمه شب 
م��ادران تا ناله های مزار ِ بازمان��دگان. تاریخ مکتوب 
فارس��ی زبانان هم گواه همین اس��ت ک��ه اصلی ترین 
آثار باقی مانده از گذش��تگان به ش��عر اختصاص دارد 
ک��ه نش��ان از عاقه مردمان به ش��عر و انتق��ال آن به 
نس��ل های بعدی اس��ت. حتی در حوادث سهمگین 
فرهنگی که بسیاری از آثار گران بهای گذشتگان از بین 
رفته اس��ت، دیوان های شاعران باقی مانده اند. دلیل 
دیگر بر این مدعا چهره های برجسته ادبی و فرهنگی 
کشور اس��ت که هر کدام از قله های معارف بشری به 
حساب می آیند و در تمام مجامع فرهنگی دنیا از آنان 
به نیکی یاد می شود؛ شخصیت هایی همچون حافظ، 
سعدی و مولوی که حکیمانی بوده اند که با زبان شعر 
مردم زمانه خود را خطاب قرار داده اند و در روح تاریخ 

جاودانه شدند. 
در فرهنگ اسامی هم شعر خدمات بسیاری داشته؛ 
به وی��ژه در دوران پس از عاش��ورا. امامان معصوم از 
شاعرانی که در رثای سید شهیدان شعری می سوردند 
ب��ه صورت وی��ژه تقدیر می کردند. دعب��ل، فرزدق و 
کمیت نمونه هایی از خیل این کاروان هس��تند که ارج 
و منزل��ت وی��ژه ای در زمان امام��ان معصوم)علیهم 
الس��ام( داشتند. ش��عر به جهت آنکه از زیبایی های 
زبانی بهرمند است و چون به شکلی آهنگین و همراه 
با موسیقی کامی بیان می شود در خاطره ها ماندگارتر 
اس��ت. شعر یکی از بهترین امکانات بشری است که 
در مس��یر ترویج و پاسداشت فرهنگ عظیم عاشورا 
همواره نقش پررنگی داش��ته است. در بررسی تاریخ 
پرفراز و نش��یب کربا، این نکته بر ما معلوم می گردد 
که امام حسین، اهل بیت و یارانش در زمره اولین 
شاعران آیینی بوده اند که با سر دادن رجزهای حماسی 
و خواندن اش��عار پایداری، روحیه دشمنان را تضعیف 

کرده، با تقویت اعتمادبه نفس در جبهه حق، مقدمات 
شکست دش��من و پیروزی حق را فراهم می کردند. 
بع��د از واقعه عاش��ورا نیز حضرت زینب ج��زو اولین 
مرثیه سرایان عاشورا بوده است.   برای نمونه شعری 
منسوب به امام علی را که در آن به پیشگویی واقعه 
کربا پرداخته است با هم می خوانیم:   کانی بنفسی و 
اعقابها  و بالکربا و محرابها  فتحضب منا اللحی بالدما  
خض��اب العروس باثوابها  اراه��ا و لم یك رای العیان  و 
اوتیت مفتاح ابوابه��ا  مصایب تاباك من ان ترد  فاعدد 
لها قبل منتابها  سقی الّل�ه قائمنا صاحب  القیامه والناس 

فی دابها
ش��عر مذهبی و عاش��ورایی که در دوران اخیر به شعر 
آیینی ش��هرت یافت را چنین تعریف کرده اند: ش��عر 
آیینی کامی   اس��ت »معنوی«، »مخیَّل« و »مخیِّل« 
و غالب��ًا »آهنگین« که دارای قلمرو موضوعِی بس��یار 
گس��ترده ای اس��ت و هر مقول��ه ای که صبغ��ه دینی 
داش��ته و متأثر از آموزه ها ی اس��امی  باش��د، در این 
قلم��رو موضوعی قرار می  گیرد. ب��ه عبارت دیگر هر 
شعری که دارای آموزه ها ی مذهبی باشد، شعر آیینی 
گفته می ش��ود؛ مانند ش��عر نبوی، عل��وی، فاطمی، 

عاشورایی، رضوی و مهدوی است.
به گفته اس��تاد محمد علی مجاهدی: »شعر آیینی به 
لحاظ ساختار بیرونی، واژه آرایی، آرایه ها ی لفظی و 
معنوی، س��بک های مختلف ادبی و آنچه که مربوط 
به شاکله لفظی شعر است، هیچ تفاوتی با سایر اقسام 
شعر ندارد و وجه تمایز آن فقط در موضوعاتی است که 
به تصویر می  کش��د. به بیانی روشن تر، شعر آیینی از 
جهت معنوی و محتوایی سمت و سویی کامًا دینی 

دارد«. 
شعر آیینی، شجره طیبه ای است که ریشه در حقایق 
و معارف ناب اسامی و قرآنی دارد و از چشمه فیاض 
»غدیر« و »عاش��ورا« آب می خورد. شاعران آیینی نیز 

پی��روان صادق طریقت و ش��ریعت نبوی اند و با اقتدا 
بر حضرت رس��ول اکرم در مس��یر تبلیغ و ترویج 
ارزش های��ی چ��ون: صل��ح، آزادی، عدالت، تکریم 
کرامت های انسانی، احیای مکارم اخاقی، بیدارگری 

و رستگاری انسان و جهان گام برمی دارند. 
ش��عر آیینی دوره های مختلفی به خود دیده اس��ت: 
دروان ص��در اس��ام، دوران پس از عاش��ورا، دوران 
پس از غیبیت و قرون متأخر. یکی از برجس��ته  ترین 
دوره های این ش��عر، قرن اخیر اس��ت که شاهد توجه 
ویژه ش��اعران به این جریان شعری اس��ت. از زمان 
س��رایش ترکیب بند معروف محتشم کاشانی با مطلع 
»باز این چه ش��ورش اس��ت که در خلق عالم اس��ت« 
تا کنون آثار ویژه و برجس��ته ای تولید و مورد استفاده 
عاشقان اهل بیت قرار گرفته است. پس از پیرزوی 
انقاب اسامی این جریان شعری رشد قابل توجهی 
ب��ه خود دید ک��ه در آین��ده نزدیک می ت��وان گزارش 

روشن تری از آن ارائه داد. 
آنچ��ه در اینج��ا قابل تذکر و توجه ویژه اس��ت، قوت 
فرمی و غنای محتوایی اشعار آیینی است. با توجه به 
اینکه بیشترین کاربرد اشعار آیینی در هیئت و مراسم 
مذهبی اس��ت و مداحان محترم با صوت دلنش��ین، 
آن اش��عار را ب��رای مردم می خوانند شایس��ته اس��ت 
توجه ویژه ای به محتوای اش��عار شود. برای مثال اگر 
گفت وگویی بین دو ش��خصیت از شهدای کربا نقل 
می ش��ود دس��ت کم نزدیک یا ناظر به اتفاقی واقعی 
باشد نه صرفًا تخیل و بازآفرینی. این مسئله در اموری 
که به معصومین منتسب می شود بسیار حساس تر 
است. آنچه به صورت غزل یا قصیده و مثنوی تولید 
می شود و به صورت نوحه  برای سینه زنی و زنجیرزنی 
در اختیار مداحان قرار می گیرد، باید در آن حتما شئول 
و مقامات ائمه در نظر گرفته شده باشد و تنگی قافیه 

 .موجب بیان مطالب خاف واقع نگردد

ادب و هنر
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دفترشعر
ازلبقاسمشعسلمیریخت

امام رضا 
نامه ام را می گذارم باز بر دوش نسیم

راه دشوار است بسم الّل�ه الرحمن الرحیم
ای سکوتت بهتر از رسم قشنگ گل، سام

ای سکوتت دلگشا، مثل اذان های سلیم
حال تو الحمد لّل�ه است مانند بهشت

حال ما � العفو � مثل خار و خس های جحیم
خانه تو زادگاه ابرهای بی قرار

خانه تو زادگاه آفتاب است از قدیم
حرف های ما پر از پروانگی هستند، باز

در طواف نور تو پرواز کم می آوریم
چیست تکلیف کسی که در خودش زندانی است

او که دور افتاده از فیض صراط المستقیم
از رمیدن های آهو ترس و تک افتادگی

بغض هایم را بخوان از چشم های یاکریم
خسته ام، زن های طالع بین مشهد گفته اند:

پیله کرده غصه در چشمانم؛ اما بگذریم
حال من با فال " انعمت علیهم" می شود
بهتر از  حال کبوترهای در صحنت مقیم

هرچه می خواهد دل تنگت بگو، من راضی ام
درجواب نامه ام باران بیاید یا نسیم

رقیه ندیری 

امام حسن مجتبی 
زیر پایش خدا غزل می ریخت 

غزلی را که از ازل می ریخت
 آن امامی که تا سحر امشب 

روی لب های من غزل می ریخت
 شب شعر مرا چه شیرین کرد

بین هر واژه ای عسل می ریخت
آن که در جیب کودکان یتیم

قمر و زهره و زحل می ریخت
آن کریمی که در پیاله دست

هرچه می ریخت لم یزل می ریخت
از هر آن کوچه ای که رد می شد

حسن یوسف در آن محل می ریخت
تیغ خشمش ولی به وقت نبرد
رنگ از چهره اجل می ریخت

 شتر سرخ را به خون غلتاند
لرزه بر لشگر جمل می ریخت

آن امامی که روز عاشورا
از لب قاسمش عسل می ریخت

حمیدرضا برقعی

 پیامبر اکرم ) دو بند از یک ترکیب بند سید 
محمد جواد شرافت(

ای لهجه ات ز نغمه باران فصیح تر
لبخندت از تبّسم گل ها ملیح تر

بر موی تو نسیم بهشتی دخیل بست
یعنی ندیده از َخم زلفت ضریح تر

ای با خدای عرش ز موسی کلیم تر
با ساکنان فرش ز عیسی مسیح تر

با دیدن تو عشق نمک گیر شد که دید
روی تو را ز چهره یوسف ملیح تر

تو شاه بیت شعر غزل خیز خلقتی
ُحسن ختام قّصه سبز نبّوتی

در آستان عرش تمام ستاره ها
بر نور با شکوه تو دارند اشاره ها

چشم تو آینه است، نه آیینه چشم توست
باید عوض شود روش استعاره ها

شصت و سه سال عمر سراسر زال تو
داده است آبرو به تمام هزاره ها

عیسی کشند و غمزده ناقوس ها ولی
نام تو زنده است بر اوج مناره ها

گلواژه ای برای همیشه است نام تو
»ثبت است بر جریده عالم دوام تو«

ادب و هنر
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عمانسامانیو
شعرآیینی

نگاهیب��هکت��اب»گنجینه
اسرارعمانسامانی«

به کوشش جواد زمانی

بهره گی��ری از ش��عر ب��رای بی��ان مناق��ب و مدایح 
اهل بی��ت همواره در س��نت عالم��ان و محققان 
ش��یعه بوده اس��ت و ش��عر آیینی تاریخی به بلندای 
ش��کل گیری حرکت جهان��ی اس��ام دارد. یکی از 
کس��انی که گام��ی جاودانه در این مس��یر برداش��ته  
جناب عمان س��امانی اس��ت که دیوان��ی دارد به نام 
»گنجینه  ااسرار«. دیوان وی اگرچه کم حجم  است 
و در نس��بت با دواوین و منظومه های دیگر شاعران 
پارسی گو، کوچک به نظر می رسد، اّما از حیث تأثیر 
و رخن��ه در ذهن و ضمیر و عواطف مخاطبان، یک 

اثر موفق و مهم است.
سیدمس��عود رضوی در »تفس��یر واقعه« آورده است 
ای��ن کتاب دس��ت کم از س��ه جه��ت دارای اهمیت 
است: نخست، از حیث جایگاهی که در مرثیه سرایی 
پارس��ی، خاص��ه تعزیت ش��اعرانه برای ش��هیدان 
کربا دارد و پس از ترکیب بند محتش��م کاش��انی، از 
معروف تری��ن و پرخواننده ترین آث��ار در این عرصه 
اس��ت. دوم، از جه��ت ن��گاه تأویل��ی و عرفانی به 
س��احاِت معنوی ماجرای هجرت و نبرد و ش��هادت 
ام��ام حس��ین و یاران��ش و تش��ریح آن در ی��ک 
منظومه عرفانی. س��وم، به لحاظ ارزش آن در ادب 
و عرفان عامه پس��ند. این اثر از حیث اسلوب، شیوه 
نظم و ترس��یم تصاویر و ادغام آنها با معانی عرفانِی 
سهل الوصول و قابل فهم برای همگان، اثری ژرف 
ب��ر خواننده می گذارد. همچنین این اث��ر از تنّزل در 
سس��تی ها و اوهام ادبیات عوام نس��بتًا برکنار مانده 

است که توفیق قابل تحسینی برای یک اثر است.
بی گم��ان گنجینه   ااس��رار، یک��ی از منظومه های 
لطیف و زیبای عرفانی در شرح وقایع عاشورا و بسط 
دقایق شهادت امام حسین و یارانش و ذکِر اسراِر 
پنهاِن این ماجراست که با زبانی فصیح و روان سروده 
شده اس��ت. در این منظومه، شاعر برای بیان رموز 
عرفان��ی، با تمثیل قرار دادن واقع��ه کربا و با طرح 
برخی از جنبه ها و مسائل آن � طبق روایات تاریخی 
شیعه � مراحل سلوک و ترک تعلقات را تا فنای در خدا 
که همان معشوق و مقصود نهایی است، بیان کرده 
است. نیز جنبه های بدیع و نوآورانه در این منظومه 

عمدتًا معطوف به همین مسائل است. 
این قصیده تاریخ مذهب��ی و مفاهیم عرفانی که دو 

پدیده محبوب نزد ش��یعیان ایرانی هستند را در هم 
آمیخته و یکجا عرضه کرده اس��ت. شاعر عاوه بر 
اصطاحات متعارف عرفانی، به  گونه ای ظریف و با 
تسلطی چشمگیر، اصطاحات عاشقانه ملموس و 
زمینی شعر فارسی را نیز به سبک نظامی و وحشی 
بافقی به کار گرفته است تا صحنه آرایی کند؛ الحق در 

این آرایه ها توفیق زیادی داشته است.
مرحوم مطهری در »حماسه حسینی« نوشته است: 
»برداش��ت عمان س��امانی ی��ا صفی علیش��اه از این 
نهضت، برداشت هایی عرفانی، عشق الهی، محبت 
الهی و پاکبازی در راه حق است که اساسی ترین جنبه  
قیام حس��ینی، جنبه پاکبازی در راه حق است«. در 
پایان  ش��رح میدان رفتن ساار ش��هیدان از سروده 

های این شاعر نامدار را تقدیم می کنیم.

دیگرم شوری به آب و گل رسید 
گاه میدان داری این دل رسید 
روی در میدان این دفتر کنم 

شرح میدان رفتن شه، سر کنم 
چون که خود را یّکه و تنها بدید 

خویشتن را دور از آن تن ها بدید 
قد برای رفتن از جا، راست کرد 

هر تدارک خاطرش می خواست، کرد 
پس به چااکی به پشت زین نشست 

این بگفت و برد سوی تیغ دست 
ای مشعشع ذوالفقار دل شکاف 
مدتی شد تا که ماندی در غاف 

آن قدر در جای خود کردی درنگ 
تا گرفت آیینه اسام زنگ 

هان  و هان ای جوهر خاکستری 
زنگ این آیینه می باید بری

 من کنم زنگ از تو پاک، ای تابناک
کن تو این آیینه را از زنگ پاک 
من تو را صیقل دهم از آگهی 

تا تو آن آیینه را صیقل دهی

عنان گیری حضرت زینب 
خواهرش بر سینه و بر سر زنان 

رفت تا گیرد برادر را عنان 

سیل اشکش بست بر شه راه را 
دود آهش کرد حیران شاه را 
در قفای شاه رفتی هر زمان

بانگ مهًا مهااش بر آسمان 
شه سراپا گرم شوق و مسِت ناز 
گوشه چشمی به آن سو کرد باز 

دید مشکین مویی از جنس زنان 
بر فلک دستی و دستی بر عنان

زن مگو، مردآفرین روزگار
زن مگو، بنت الجال، اُخت الوقار
زن مگو، خاک درش نقش جبین

زن مگو، دست خدا در آستین
پس ز جان بر خواهر استقبال کرد

تا ُرخش بوسد، الف را دال کرد
همچو جان خود در آغوشش کشید

این سخن آهسته بر گوشش کشید:
کای عنان گیر من آیا زینبی؟
یا که آه دردمندان در شبی؟

پیش پای شوق، زنجیری مکن
راه عشق است این، عنان گیری مکن

با تو هستم جان خواهر، همسفر
تو به پا این راه پویی، من به سر 
ِمْعَجر از سر، پرده از رخ وا مکن

آفتاب و ماه را رسوا مکن
هر چه باشد، تو علی را دختری
ماده شیرا، کی کم از شیر نری؟ 

با زبان زینبی شاه آنچه گفت
با حسینی گوش، زینب می شنفت

قابل اسرار دید آن سینه را 
مستعّد جلوه آن آیینه را 

آفتابی کرد در زینب ظهور 
ذره ای زان آتِش وادی طور 

دید تابی در خود و بی تاب شد
دیده خورشیدبین پر آب شد

برگرفته از گنجینه ااس��رار دیوان عمان س��امانی و 
غزلیات وحدت کاشانی، به اهتمام استاد محمدعلی 

 .مجاهدی )پروانه(؛ انتشارات اسوه

67  شماره  1۶7، آذرماه 1392|  ماهنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی | مسجد

ان
ست

شب
م|
ار
چه

ل
ص
ف



ادب و هنر

شاعریبهناممسکین

ش��یخ حس��ین انصاریان در 18 آبان 1323 در ش��هر 
عالمان فرهیخت��ه و فقیهان نامدار، خوانس��ار متولد 
ش��د. او سه سالگی اش را در تهران گذرانده است و تا 
کنون در آنجا مانده است و لهجه غلیظ تهرانی و طنین 
صدای پخته و خاطره انگیزه اش که در بیان معارف ناب 
قرآن و اهل بیت)علیهم السام( سال هاست گوش ها 
و جان ها را می نوازد، ش��اهد این ادعاست. وی رشد 
و نم��و علمی خود را وام��دار محضر ب��زرگان تهران، 
همچون مرحوم آیت الّل�ه حاج شیخ علی اکبر برهان، 
مرح��وم آیت الّل�ه الهی قمش��ه ای، مرحوم آیت الّل�ه 
شیخ علی فلسفی است. اکنون مردم ما او را به عنوان 
یک عالم نامور و واعظ ش��هیر تهرانی می شناس��ند. 
جناب حجت ااسام و المسلمین حاج شیخ حسین 
انصاریان، را بیش��تر به منبرهای گرم و گیرای وعظ و 
خطابه، جلسات کم نظیر مناجات کمیل و ابوحمزه و 
احیاء شب های به یاد ماندنی قدر می شناسیم. روش و 
منش او در وعظ و خطابه و منبر را می توان سبکی نو 
و جدید در بیان معارف الهی در نیم قرن اخیر دانست؛ 
سبک و روش��ی که بیش از هرجا، در جبهه و در بین 
رزمندگان اسام مخاطب خود را پیدا کرد. سالیان دفاع 
مقدس نوای گرم و بیان رسای او همدم مجاهدان راه 

حق بود.
بیش��تر م��ردم م��ا، حت��ی آنان ک��ه مخاطب��ان ثابت 
س��خنرانی ها و تألیف��ات ف��راوان اس��تاد انصاری��ان 
هس��تند، وی را بیش��تر به عنوان چه��ره ای علمی و 
تبلیغی می شناسند؛ در حالی که وی در سرودن اشعار 
آئینی، اش��عار پندآموز و اش��عار ش��ورانگیز عرفانی و 
اخاقی ید طوایی دارد. دیوان اش��عار وی که شامل 
صدها بیت ش��عر اخاقی، عرفانی، مدایح و مصائب 
اهل بیت)علیهم السام( است، اشعاری زیبا و روان در 
قالب غزل، قصیده، قطعه، رباعی، دو بیتی و مثنوی 
را تقدیم دوس��تداران ادب آیینی می کند. دفتر ش��عر 
»مونس دل« ایشان حاوی مناجات نامه های عرفانی 
و شورانگیز است که متناسب مجالس انس و محافل 

اهل دل است. 
استاد محمد علی مجاهدی که خود از سرآمدان شعر 
آئین��ی این م��رز و بوم اس��ت در مقدمه دیوان اش��عار 
استاد انصاریان می نویسد: »آفریننده این اثر در شمار 
عالمان ربانی و عارفان صمدانی است که از سر تواضع 
و خاکساری، خود را شاعر نمی داند و فقط به گفتن این 
مطلب بسنده می کند که این سرودها، دل شوره های 
یکی از خدمتگزاران اهل بیت عصمت و طهارت است 
که در خلوت تنهایی خود به درگاه خداوند س��بحان و 
پیش��گاه ذوات مق��دس معصومین)علیهم الس��ام( 

عرضه داشته است«.

اس��تاد انصاریان نیز در مقدمه دیوان ش��عرش نوشته 
است: »گرچه از هنر س��رودن شعر، چون هنرمندان 
این فن بی بهره ام، ولی با اجازه آن بزرگواران و در عین 
شرمساری از محضر آنان و با علم به اینکه کارم فنی 
و تخصصی نیست به س��رودن غزلیات و مثنویات و 

مدایحی ]پرداخته ام[«.
ب��ا ای��ن همه، ش��یخ حس��ین انصاریان ک��ه تخلص 
»مس��کین« را برای خود برگزیده است، در بسیاری از 
قالب ها، به ویژه غزل و رباعی، آثار ارزش��مندی را از 
خود به یادگار نهاده است که در مجالس وعظ و مدیحه 

سرایی می تواند بسیار مورد استفاده قرار گیرد.
چند نمونه از اشعار مسکین را می خوانیم:

 نوای نی
نوای ناله نی زد شرر به محفل ها                                                   

که حل شود به ره عشق جمله مشکل ها
هر آنکه با قدم عشق سوی دوست رود                                                

نسیم وار کند طی ، مسیر منزل ها
چه بیم در ره جانانه از مامت غیر                                                    

که صبر می برد از دل غبار حایل ها
دا چو موج روان شو به سوی حضرت دوست                                                

که می رسد ز عنایات او به ساحل ها
در این فضای دل انگیز عاشقانه چه غم                                                   

که برق عشق بسوزد ز ریشه حاصل ها
به ساربان غم او زقول من گویید                                                    

رسیده جان به لبم ، پس ببند محمل ها
اسیر و عاشق و " مسکین"  وصل جانانم                                                 

سپند وار بسوزم به مجمر دل ها   

نگاهیبهاشعارحضرت
استادشیخحسینانصاریان

 حسین ای غمت مایه زندگانی
حسین ای غمت مایه زندگانی                                                   

رهت راه عشق و ره جاودانی
حسین ای همه چشمه ی جود و بخشش                                        

به قرآن حق شد وجودت معانی
حسین ای امید دل ناامیدان

تو در عرصه لطف و احسان عیانی
حسین ای تو بحر عنایت به عالم                                                

مبادا مرا از در خود برانی
حسین ای که اندر گلستان هستی                                             

چو طوبی و کوثر ، چو سرو روانی
حسین ای تو علم و تو معنا و عرفان                                          

نیامد چو تو در جهان دلستانی
حسین ای تو شمع شب تار عاشق                                              

به سرآمدم تا کنم جان فشانی
خدایا بشکن از من دام تن را
فرو ریزان زمن خاک بدن را
اسیر عشق رویت کن دلم را

بگیر از من ، بگیر این ما و من را
فدای قدو باای تو گردم

سراپا غرق سودای تو گردم
گریزم من ز" ا" تا در دو عالم

فنا در بزم " اا" ی تو کردم
امید آنکه اش��عار دل انگیز و ناب این اس��تاد برجسته 
وعظ و خطاب��ه و چهره ماندگار تبلی��غ دینی بیش از 

 .پیش مورد توجه قرار گیرد
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در جریان تشریح مفهوم دینی در سینما عدم مصداق 
قرار گرفتن فرم یا همان صورت فیلم با یکی از افعال 
حرام مخاطب از مراحل اولیه فیلم دینی ش��مرده شد 
و بیان ش��د که تماش��ا کردن و دیدن یک فیلم توسط 
مخاط��ب به عنوان فعلی اس��ت که مخاط��ب انجام 
می دهد و این فعل باید مصداق یکی از احکام پنج گانه 
ش��ریعت باشد. در تبیین مفهوم دینی این مهم است 
که تماش��ا کردن و دیدن یک فیلم نباید مصداق فعل 
حرامی برای تماشاگر و مخاطب فیلم باشد. اگر چنین 
باشد در فیلم تعارض بزرگی نسبت به دین وجود دارد 
که تا این تعارض برطرف نشود، حتی اگر محتواهای 
دینی در آن فیلم وجود داشته باشد، نمی توان نسبتی 

میان آن فیلم و دین برقرار کرد. 
اگر فیلم مصداق فعل حرامی برای تماش��اگر و بیینده 
نبود، دینی بودن فیلم ثابت نشده است؛ بلکه این گونه 
فیلمی قابلیت مطرح ش��دن در تحلیل دینی بودن یا 

نبودن را دارد. 
همان طور که بیان شد در بسیاری از تعاریف ارائه شده 
از فیل��م، ترکیب تصاویر اس��ت که فیل��م را به ارمغان 
می آورد. نکته ای که باید در تحلیل مرحله دوم به آن 
توجه ش��ود همین نکته است؛ چراکه هر تصویر و به 
عبارت دیگر هر گروه تصویری که ش��اید بتوان آن را 
س��کانس نام گذاشت، می تواند معنای خاصی داشته 
باشد. برای نمونه می توان گفت صحنه شراب خوردن 
ش��خصیت های فیلم که شاید زمان آن به یک دقیقه 
هم نرسد می تواند معنای خاص و منحصری القا کند 
که حال این معنا یا در خدمت ایده و محتوای کلی فیلم 

است یا در خدمت آن نیست. 
حت��ی بای��د از آن فرات��ر رف��ت و گاهی به مس��ائل و 
تصاوی��ر جزئی تری اش��اره ک��رد. در مثال��ی دیگر به 
قطعه تصاویری می توان اش��اره کرد که اگرچه در کنار 
یکدیگر نیستند، اما با یکدیگر می توانند مرتبط باشد. 
زمانی که کارگردان در فیلمی بر تصویری خاص تأکید 

مفهومنقددینیدرسینما)3(
نگاهریزبینانهبهمحتوایدینیدرفیلم

مهدی بهرامی

می کن��د و آن را چندین بار نش��ان می دهد، می تواند 
نشان از اهمیت آن تصویر در شکل دهی معنای کلی 
فیلم داش��ته باشد. برای نمونه کارگردان در فیلم خود 
اص��رار دارد که تصویر خاصی که به دیوار اتاق یکی از 
شخصیت های فیلمش نصب شده را نشان دهد و یا 
اینکه آن قاب عکس را به نحوی در اتاق ش��خصیت 
جاس��ازی کرده اس��ت که ه��ر زمان ش��خصیت را در 
اتاقش به تصویر می کشد آن تصویر نیز در چارچوب 
دوربی��ن قرار می گیرد، به نح��وی که انگار آن تصویر 
نقش مهمی در شکل دهی شخصیت فیلم دارد. اگر 
چه این تصاویر در کنار یکدیگر و چسپیده به یکدیگر 
نیس��تند، اما به س��ادگی نمی توان از کنار این تصاویر 
گذش��ت. باید در م��ورد آن تأمل کرد و به این س��ؤال 
پاسخ داد که چرا کارگردان اصرار زیادی از نمایش آن 
قاب عکس در اتاق شخصیت اصلی فیلم دارد؟ پاسخ 
آن ممکن است محتوا و معنایی را روشن کند که گاهی 
در خدمت محتوا و معنای اصلی فیلم است و گاهی نیز 

در خدمت آن نیست. 
بر این اساس، همان طور که فیلم از تصاویر جزئی و در 
هم ترکیب شده و به عبارتی دیگر در هم تنیده تشکیل 
شده است باید به این مسئله نیز اقرار کرد که هر کدام 
از این تصاویر و یا دسته و گروهی از تصاویر می توانند 
القا کننده معنا و محتوایی باشند که باید در نگاه نقادانه 
م��ورد توجه قرار بگیرند. حال س��ؤال اینجاس��ت که 
ای��ن معان��ی و محتواهای جزئی در فیلم چه نقش��ی 
در تحلیل و نقد دینی فیلم خواهند داش��ت؟ آنچه در 
رون��د تحلیل و نقد دینی از فیلم در مورد این معانی و 
محتواهای جزئی مهم اس��ت این است که آنها نباید 
در حیط��ه ای قدم بردارند که دی��ن آن را ممنوع کرده 
است؛ یعنی دین مس��تقیمًا از آن سخن گفته است و 
آن را به طور کلی ممنوع کرده است و یا اینکه محتوا و 
معنایی باشد بر خاف آنچه در جهان بینی و ایدئولوژی 
اسام وجود دارد. برای نمونه اگر در فیلم صحنه ای از 

شراب خواری نمایش داده می شود باید دقت شود که 
این صحنه معنایی خاف معنایی که دین و به عبارتی 
اسام تبیین کرده است، نباشد. مسلم است که اسام 
نگاه مثبتی به ش��راب خواری ندارد و آن را مضموم و 
ناپسند شمرده است. بنابراین در جریان فیلم اگر چنین 
صحنه ای به نمایش گذاشته می شود نباید در آن نوعی 
نگاه مثبت به ش��راب خواری وجود داش��ته باش��د، به 
طوری که در آن به نوعی تشویق بیینده برای خوردن 
شراب وجود داشته باشد. بگذارید از این فراتر برویم و 
به نمونه ای اشاره کنیم که در سکانس و یا قسمتی از 
فیلم اندیش��ه ای از اسام به سخره گرفته شده باشد؛ 
مثًا مسئله ای به عنوان عصمت ائمه زیر سؤال برود و 
محتوا و معنایی خاف آنچه در اندیشه اسامی وجود 
دارد منعکس شود و حتی سؤالی که باعث ایجاد شبهه 
در مخاطب می شود مطرح شود؛ اما هیچ پاسخی در 

فیلم برای آن سؤال مطرح شده وجود نداشته باشد. 
متأسفانه بسیاری از فیلم هایی که مورد تحلیل دینی 
قرار می گیرند دچار نوعی تعارض مفهومی هس��تند؛ 
چراک��ه اگر چه محتوای کلی فیل��م و به عبارتی دیگر 
موض��وع و ایده اصلی فیل��م در تبیین اندیش��ه ای از 
اندیشه ها و جهان بینی اسام است، اما در محتواهای 
جزئی و خرد به واسطه اینکه محتوا و معنایی خاف 
اندیشه اسامی منعکس شده است نوعی تعارض در 
فیلم وجود دارد که از دید بس��یاری از منتقدان مغفول 

مانده است. 
س��خن گفتن از مرحله دوم در گرو مرحله س��وم است و 
زمانی قابل پرداختن است که مرحله سوم و تطابق ایده 
و موضوع اصلی فیلم با اندیشه ها اسامی وجود داشته 
باش��د. به طور خاصه می تواند گفت یکی از ش��رایط 
تحلیل و نقد دینی در فیلم این است که محتواها و معانی 

خرد در جریان فیلم بر خاف اندیشه اسامی نباشد. 
در بخش بعدی به تحلیل و بررس��ی مرحله س��وم از 

 .تحلیل و نقد دینی در فیلم خواهیم پرداخت

ادب و هنر
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ادب و هنر

 خالصه داستان
داستان درباره دختری به نام »افسانه« است. دلربایی 
او ک��ه به مدد لباس و آرای��ش و رعایت نکردن حدود 
ش��رعی حجاب است باعث شده تا نگاه مردان محله 
را ب��ا خود همراه کند. افس��انه به مدد همین عنصر از 
م��ردان دزدی می کن��د و فق��ر و نداری خ��ود را چاره 
می نماید. خانواده او متش��کل است از مادری که فلج 
و ال اس��ت و برادری که از وی کوچک تر است. »آقا 
شریف« صاحبخانه آنهاس��ت و قصد دارد تا با توسل 
به سفته های پدر افسانه که به رحمت خدا رفته است، 
افس��انه را به عقد موقت خود در آورد. افسانه به دفتر 
آقا شریف می رود و سفته های پدر خود را از آقا شریف 
می دزدد؛ غافل از اینکه دوربین دفتر آقا شریف همه 
چیز را ثبت کرده اس��ت. افسانه حوالی خانه با پلیس 
برخورد می کند و در یک تعقیب و گریز سر از منزلی در 
می آورد که منزل »حاج یوسف« روحانی محل است. 
افس��انه به دلیل مراقبت های پلیسی مجبور می شود 
شب را در آنجا بماند و به همین دلیل متوجه کار شبانه 
حاج یوس��ف در باربری و س��رزدن به یک خانواده در 
محله های پایین  ش��هر می ش��ود. ح��وادث بعدی و 
کج فهمی  افسانه باعث می شود که آبروی حاج یوسف 
را برای اخاذی به بازی بگیرد؛ غافل از اینکه س��طور 

تحلیلیدیگربر»رسوایی«
علیرضا بشیری

تقدیر گونه ای دیگر را رقم زده است. 
 شخصیت های داستان

در ای��ن فیل��م چن��د ش��خصیت عم��ده ب��ه تکمیل 
پازل های داس��تان در ذهن مخاطب کمک می کنند. 
شخصیت اول فیلم افس��انه است. افسانه یک دختر 
جنوب ش��هری اس��ت. در داستان از افس��انه فردی 
ش��وخ، بذله گ��و، مدعی، زیبارو و معتقد ب��ه دین، اما 
روی برگردان��ده از آنها نش��ان داده می ش��ود. به نظر 
می رسد شخصیت افسانه معجونی از چند شخصیت 
مس��تند فقر و فحشاست؛ اما این نکته باعث نشده تا 

شخصیت وی عمیق باشد. 
شخصیت دوم حاج یوسف است. بی اغراق شخصیت 
حاج یوس��ف در جای��گاه روحانی میان فیلم های بلند 
س��ینمایی س��اخته ش��ده در ای��ران در ارتباط گیری با 
مخاطب موفق است. زبان بی آایش حرکات محو، 
تواض��ع مورد انتظار و زندگانی س��اده او در پس لهجه 
دوس��ت داش��تنی اش مخاط��ب را وادار می کن��د ک��ه 
دیالوگ هایی که در حالت عادی خسته کننده می نماید 
را با اش��تیاق گ��وش کند. ده نمکی و عب��دی در خلق 
شخصیت دلنش��ین حاج یوسف به س��لیقه عمومی 
مراجعه کرده اند و به جای اقتدار روحانی در اخراجی ها 

دلنشینی را جایگزین آن نموده اند. 

شخصیت تأثیرگذار بعدی آقا شریف است. آقا شریف 
صاحبخانه خانواده افسانه است که سفته های زیادی از 
پ��در او دارد. او چهره ای دورو و ریاکار دارد. نقطه اوج 
تأثیرگذاری او هنگامی است که با مدیریت جهل ارازل 
و اوباش محل و ضعف ایمان مردم محل، به تخریب 
و دروغ و تهمت می پردازد و حاج یوس��ف و افسانه را 

برای مدتی بی اعتبار می کند. 
جعفر دیگر شخصیت تأثیرگذار فیلم است که به دلیل 
دس��ت رد افس��انه بر س��ینه خود با آقا ش��ریف متحد 
می ش��ود و به تخریب چهره حاج یوسف و بی آبرویی 
افسانه مبادرت می ورزد. دیگر شخصیت های داستان 
میرزا لحاف دوز، عضو هیئت امنای مس��جد محل، 

مادر افسانه، حامد برادر او و دو دوست وی هستند. 

 اتفاقات فیلم
آیه ابتدایی فیلم در حقیقت نش��ان دهنده پیام اصلی 
داس��تان فیلم اس��ت. فیلم با آیه شریفه »لو أنزلنا هذا 
القرآن علی جبل لرأیته خاشعًا متصدعًا من خشیة الّل�ه 
و تلک المثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون« است. 
این آیه مربوط به افس��انه اس��ت که قرآن او را خاشع 
خواهد کرد و پایان آن با »والعاقبة للمتقین« اس��ت که 
مربوط به عاقبت نیکی است که برای حاج یوسف در 

رس��وایی چهارمین ساخته بلند سینمایی مسعود ده نمکی، نویسنده، روزنامه 
نگار و کارگردان سینمای ایران است. این اثر پس از موفقیت چشم گیر سه گانه 
اخراجی ه��ا به روی پرده رفت و موفقیت خوبی در کش��اندن مخاطبان عام و 
خانواده ها به س��ینما داش��ت. ده نمکی در ابتدای دهه هفتاد پیش از اینکه به 
س��اخت آثار تصویری رو بیاورد س��ردبیر سه نشریه ش��لمچه، جبهه و صبح 
دوکوه��ه بود. ده نمکی دو مس��تند جنجال��ی با نام های فقر و فحش��ا1 و کدام 

استقال؟ کدام پرسپولیس؟ 2 را ساخته است. 
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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 : ....................................................... تحصیات کاسیک :   ........................... تحصیات حوزوی : ...........................
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پست الکترونیکی : .........................................................
مشخصات محل خدمت ) مسجد( 

نام مسجد تحت مدیریت : .........................................................
آدرس پستی : ........................................................................................................................................................................................

تلفن تماس :  .........................................................
در صورتی که مسجد دارای وب سایت و یا پایگاه اطاع رسانی مجازی است آدرس پایگاه را قید نمایید:...................................................

فرمنظرسنجی
ماهنامهمسجدشماره167

روحانی گرامی؛
اهتمام ش�ما در تکمیل این فرم و ارسال نظرات خود قطعا 
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.

"

سایه تقوا و امانت داری حاصل می شود. 
کارگردان عاقه وافری به ارائه طرح های اسلیمی در 
گوش��ه و کنار و حتی مرکز تصویر داش��ته است. حتی 
در چند پان شخصیت ها در جایی غیر از مرکز تصویر 
به بازی گرفته ش��ده اند تا نمادهای هشتی و محراب 
بیش��تر و بهتر به چشم بیاید. هم زمان با تیتراژ فیلم، 
اذان مرح��وم موذن زاده پخش می ش��ود که اگر آن را 
کنار هشتی ها و طرح های اسلیمی که از ابتدای تیتراژ 
تا آخرین سکانس فیلم در جای جای لوکیشن ها دیده 
می ش��ود بگذاریم، خط سیری را در داستان می بینیم 
که همه جا را محل عبادت می داند. از آنجا که ده نمکی 
عادت دارد پیام داستان هایش را حتمًا در دیالوگ ها نیز 
اس��تفاده کند، همین جمله به گونه ای از زبان س��رباز 

نیروی انتظامی  خارج می شود. 
یکی از شخصیت های درجه چندم این فیلم به جهت 
نگاه منفی این فیلم و کارگردانش به زن از بازی در این 
فیلم ابراز ندامت کرد. اما بر عکس نظر ایشان در این 
فیلم انس��ان های مذکر به دو دسته تقسیم می شوند. 
ای��ن نکته را می توان در دیالوگ افس��انه در پاس��خ به 
ادعای س��ایه بااسر بودن جعفر مش��اهده کرد: »زن 
قداست داره، واسه سایه بااسر بودن باید مرد بود نه 
فقط نرررررر«، یا همین دوگانگی آقا شریف در محل 
کار خود که در محله به گونه ای زندگی می کند و در دفتر 

اصلی خود به گونه ای دیگر. این در حقیقت برجسته 
سازی چندایگی شخصیت مردان است. 

معذرت خواهی آقا شریف از عکس همسر مرحوم خود 
اشاره به جایگاه خانواده در ایران دارد؛ اما این پان در 
حقیقت برای مقایسه همین رفتار با نگاه حاج یوسف 
به تصویر همسر مرحومش است که روی طاقچه یاد 
او را گرام��ی می دارد، بر عکس آقا ش��ریف که عکس 

همسرش درون کشوی میز اوست. 
دو دوست افسانه هم برای حصول یک نتیجه در کنار 
او ایستاده اند، آن هم اینکه هرچند افسانه قربانی آقا 
شریف نمی شود، اما بسیارند کسانی که قربانی مطامع 
دیگران می شوند. شاید این نیز دلیل دیگری باشد بر 
اینکه داس��تان این فیلم از زمان ساخت مستند فقر و 

فحشا کلید خورده است. 
ش��خصیت های داس��تان رس��وایی با اینکه پخته تر 
از ش��خصیت های اخراجی ه��ای دو و س��ه ب��ه نظر 
می رسند؛ اما غیر از دو شخصیت حاج یوسف و میرزا 
پیرمرد لحاف دوز بازار، بقیه ش��خصیت ها همچنان 

بدون عمق باقی مانده اند. 

 نتیجه گیری
داس��تان طوری س��ازمان یافته که هیچ کس نتواند با 
افسانه مخالفت کند. پدر افسانه مرده است و مادرش 

هم فلج و ال است و برادر هم که به تازگی قدم در راه 
جوانی گذاشته است و نمی تواند به او امر و نهی نماید. 
از طرفی رفتار حاج یوسف نیز رفتار یک روحانی عارف 
نیست. کسی که با دختری شب تنها در خانه ای بماند 
و برایش ش��ام درس��ت کند و ش��ب بر بالینش حافظ 
بخواند و از پشت سر نگاهش کند و در جلو سر به زیر 
بیفکند و نداند که از پش��ت بام هم می توان گریخت؛ 

هرچه هست عارف نیست. 
تمام پیام های مد نظر کارگ��ردان بنا به عادت وی از 
زبان شخصیت های داستان می گذرد و نیازی به کند 
و کاو مخاطب نیست. این مقوله همان قدر که ضعف 
تلقی می ش��ود نقطه ق��وت نیز هس��ت؛ پیام اصلی 
داس��تان همان آیه ابتدایی فیلم»لو أنزلنا هذا القرآن 
علی جبل لرأیته خاش��عًا متصدعًا من خشیة الّل�ه و 
تلک المثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون« است 
که خداوند به وسیله قرآن و تبیین کنندگان آن مردمان 

 .را در برابر خداوند خاشع می سازد

پی نوشت: 
1. این مستند در سال 1382 به کارگردانی مسعود ده نمکی 
ساخته شده است و به موضوع فاصله طبقاتی و قاچاق زنان 

ایرانی می پردازد. 
2. این مستند در سال 1385 توسط مسعود ده نمکی ساخته 

شده و درباره شهرآورد تهران است.
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1. سطح علمی مطالب را چگونه ارزیابی می کنید؟
منبر:               تخصصی    معمولی       ضعیف 
 رواق:             تخصصی    معمولی       ضعیف 
محراب :        تخصصی    معمولی       ضعیف 
شبستان :     تخصصی    معمولی       ضعیف 

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....

"

»ویژگیهای
مدیران؛
معیارشناسی
انتخابمدیرانبا
تأکیدبررویکرد
اسالمی«
فاطمه زمانی

هرگاه گروهی از انسان ها برای نیل به هدفی خاص گرد هم 
می آیند، ازمه موفقیت آنان آگاهی به آنچه دارند و آنچه 
می خواهند اس��ت. در امور مادی و تجاری و جایگاه های 
اجتماع��ی این امر ملموس تر و بر خ��اف آنچه در ظاهر 
نمایان است در امور معنوی و فرهنگی کار کمی دشوارتر و 
پیچیده تر است. اقدامات فرهنگی و اداره نهادی همچون 
مسجد از مصادیق دست دوم کار گروهی است که ضمن 
داش��تن برنامه نیازمند سازمان و مدیریتی با تدبیر است. 
کتاب »ویژگی های مدیران« ضمن یاری مسئوان جهت 
شناس��ایی و روش ش��ناخت مدیران با تأکی��د بر رویکرد 
اس��امی، به ما کمک می کند نگاه مشخص تری نسبت 
به مدیریت و رهبری یک مجموعه، به ویژه مجموعه ای 
فرهنگی در فضای اسامی و اهداف دینی، داشته باشیم. 
این کتاب به همت مصطفی مؤمنی، در س��ه فصل کلی 
تدوین ش��ده اس��ت. فص��ل اول با عن��وان »ویژگی های 
مدی��ران« داری س��ه بخ��ش اس��ت. ال��ف( ویژگی های 
بنیادین شامل: ایمان؛ انگیزه؛ بینش؛ اعتماد به نفس؛ 
توکل. ب( ویژگی های فردی شامل: هدف مداری؛ سعه 
ص��در؛ دانش محوری؛ تاش دائمی؛ س��اده زیس��تی؛ 
توان جس��می؛ ارزیابی خود؛ خاقی��ت. ج( ویژگی های 
سازمانی شامل: پیشگامی؛ قاطعیت؛ نظارت مشارکت؛ 
شناخت تهدیدها و موانع؛ بهرگیری از فرصت ها و موانع؛ 
تشویق و تنبیه. نویسنده  محترم در هر بخش ضمن بیان 
کلیات و تعریف هر اصطاح با بهره گیری از منابع اسامی 
به تحیلی و بررس��ی هر کدام از ای��ن ویژگی ها پرداخته و 
اطاع��ات مفیدی را در اختی��ار خواننده کتاب ق��رار داده 

است. 

فصل دوم این کتاب به »آسیب شناسی مدیریت اسامی« 
اختصاص یافته و در آن سیزده موضوع درباره آسیب های 
پیش روی مدیران یک مجموعه معرفی شده اند که عبارت 
است از: اسراف؛ تکبر و غرور؛ ترس؛ شتاب زدگی؛ ثروت 
اندوزی؛ مش��ورت با نااه��ان؛ رابطه محوری؛ تحکم؛ 
ناهماهنگی و بی نظمی؛ رشوه و ارتشاء؛ سوء استفاده از 
مقام؛ بی توجهی نس��بت به عملکرد کارکنان. هر کدام از 
این مواردی که در کتاب به عنوان آس��یب ذکر شده است 
می تواند همچون سمی مهلک شیرازه یک مجموعه را از 
هم بپاشد و آنان را از دست یابی به اهداف خود باز بدارد. 
آگاهی و توجه به این آسیب ها ازمه حرکت یک مجموعه 

در نگاه مدیر آن است. 
»ارزیاب��ی مدی��ران« عنوان فص��ل س��وم و پایانی کتاب 
اس��ت. این فص��ل در نگاه��ی کل��ی و کوتاه ب��ه فرآیند 
ارزیابی در مدیریت پرداخته اس��ت. نویسنده ضمن بیان 
روش اولویت بندی انتخاب مدیران و ارائه روش تحلیل 
پرسش��نامه، به ذکر یک نمونه جه��ت درک بهتر روش 

تحلیل پرداخته است. 
کتاب »ویژگی های مدیران؛ معیار شناسی انتخاب مدیران 
با تأکی��د بر رویکرد اس��امی« اگر کتابی جام��ع در حوزه 
مطالعات مدیریت درباره رویکر اس��امی نیس��ت، ولی 
با بیان روان، دس��ته بندی مناسب و بهرگیری مفصل از 
آی��ات و روایات در حجمی حدود 160 صفحه توانس��ته 
است گامی مفید در این راستا بردارد. امید به اینکه مطالعه 
این کتاب بتواند مدیران فرهنگی مساجد را گامی به سوی 
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