
رواق

︣اب  ﹞

︫︊︧︐︀ن

﹝﹠︊ــــ︣

ماهنامه مسجـــــد/ ماهنامةفرهنگى،آموزشى و ترويجى/دفتر مطالعات و پژوهش هاى مركز رسيدگى به امور مساجد/ شمارة176/ شهريور ماه1393 
 صاحــب امتيــاز:  مركز رســيدگى به امور مســاجد  مدير مســئول: ســعيد كرمى دبيــر تحريريه: حســن على آبادى/ دبيران ســرويس 
 ســرويس منبــر: ياســر شــريعتى  ســرويس رواق: ســيدعلى آقائى  ســرويس محراب: على بانشــى 
االســالم  حجــت  تحريريــه:  كارشناســان    اخالقــى  مهــدى  شبســتان:  ســرويس   
جــواد محمــد زمانــى، دكتــر محســن گلپايگانــى، دكتــر ســعيد مهــدوى، حســن طاهــرى 
 گـروه مؤلفيـن: حجت االسـالم عمـار ابوطالـب، دكترمحمدمهـدى على مـردى، حجت االسـالم محمدى، 
صمـد نظرى،حسـن هرمـز، حسـن صالـح زاده، ياسـين شـيخ زاده، نفيسـه پـور امينـى، سـيد محمـد مهـدى 
رضـوى پـور، حسـين على آبادى، محسـن كيادربند سـرى، دانيـال نعيمى،  محدثـه روئين فر، احسـان جندقى، 
محمدصادق احمدى، ليال كريمى شـنبه بازارى،سـميه شمسى، فاطمه سـادات ميررحيمى، محمدجواد مقدمى 
شـهيدانى،مهدى منتظرى، سـيدعلى رضوى،مصطفى رضوانى، حميد شكارى،مسـعود ديانـى، فاطمه زمانى، 
محمـد درودگرى،محمد جعفرآبادى، فاطمه سـعيدى،مرضيه عيوضى،سـيد روح اهللا دعائى   طراحى وگرافيك: 

مصطفى سـليمانى/ سـيدمهدى حسـينى  ويراسـتار: محمدباقر حقانى فضل  شـمارگان : 3000 

ِ  ِ َ ُ  َ
َ
 ُّ َ َ

 ٍ ْ  َ ِ َّ َ
 ْ ِ َ ْ َّ  َ َ  ِّ

ُ
 ٌ ِ ْ َ َّ

١٧٦

آدرس: قم، بلوار شهيد صدوقى، 20مترى حضرت ابوالفضل،پالك 103
دفتر مطالعات وپژوهشهاى مركز رسيدگى به امور مساجد 

 تلفن: 025 32923835- 6 نمابر:  025 32923837 سامانه پيام كوتاه: 3000151542 
n.masjed@chmail.ir :پست الكترونيك  http://www.masjed.ir :نشانى اينترنتى 

  در ويرايش و كوتاه كردن مطالب آزاد است 
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مطالب خود را ترجيحا تايپ شده به رايانامه نشريه ارسال كنيد. 

، بازگردانده نمى شود. مطالب ارسال شده به تحريريه 
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﹝﹠︊ـــ︣
سرويس منبر: 

دعايـى كـه بيشـتر از باقى ادعيـه در مـاه مبارك 
رمضـان خودنمايـى مى كنـد، طلب زيـارت خانه 
خداسـت، دعايـى كه در شـب سرنوشـت سـاز 
ـ  ّ ـ  قـدر نيـز بـر آن تأكيـد شـده اسـت: «
ـ    ـ  ـ   ّ ـ ـ  ـ  ـ 
ـ    ّ ـ   ّ ـ ـ   ـ  ـ  ـ 
». سـّر طلب حّج در شـب  ـ ـ  ـ  ّ ـ 
قـدر مكشـوف نيسـت؛ ولى قدر مسـلم نشـانگر 
عظمـت اين فريضه الهى اسـت. مقدمـه ورود به 
مـاه حـّج، ذى القعده الحـرام اسـت. ذى الحجه، 
مـاه انجام مناسـك حـج، ماه حـرام اسـت و ماه 
هـاى قبـل و بعـد از آن نيـز حرام اسـت. شـايد 
فلسـفه حرمت اين سـه مـاه آمادگى كامـل براى 
به جـا آوردن فريضه حّج و زيارت خانه خداسـت. 
مـاه هاى حـرام، مـاه هـاى صلـح و آرامش اند تا 
در سـايه سـار آن مسـلمانان به عبـادت بپردازند 
و كنگـره عظيـم حـّج بيـت اهللا الحـرام، در كمال 
شـكوه و امنيـت برگـزار شـود.  بر طبـق روايتى 
ثـواب عمـل خيـر دو برابر و عقـاب گناه نيـز  در 

ايـن مـاه مضاعف مى گـردد. 
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در فضاى مجازى كليپى از مناظره اى پخش شد كه در آن طرفين درباره كاربرد حداقلى و حداكثرى 
دين صحبت هايى داشتند. يكى از آنان كه معتقد به كاركرد حداقلى دين در عرصه زندگى بود، متكى 
بر شواهدى از جمله مسئله تفكيك قواو بانكدارى اسالمى ذهن ها را به اين نكته توجه داد كه دين در 
واقع متولى برنامه هاى اقتصادى و مادى انســان نيست؛ بلكه نقش دين بيش از هر چيزى در رابطه 
با موضوعات معنوى اســت. سؤال اساســى درباره اين نوع نگاه اين است كه نسبت مسائل معنوى با 
موضوعات مادى چيست؟ آيا ارتباط با مسائل معنوى در فضاى خارج از ادراكات و روابط مادى به دست 
مى آيد و يا اينكه نســبت بين اين دو عموم و خصوص مطلقـ  به اين معنا كه تمام مســائل مادى به 
نحوى در خدمت معنويات هستند، ولو آنكه در درون خود و به ذاته چنين خاصيتى نداشته باشندـ  است؟ 
به نظر مى رسد صورت دوم به حقيقت نزديك تر باشد؛ زيرا با وجود آنكه بسيارى از علوم بشرى با روش 
تجربى و نيز در چارچوبى غير از حيطه دين به دست آمده اند، بدان جهت كه در خدمت معنويت و اهداف 
آن تعريف نشده اند، پيش از آنكه منفعت همگانى داشته باشند ضررهاى فراوانى را به جامعه انسانى وارد 

نموده اند؛ تا آنجا كه روح جمعى و تعاون را در سطوح مختلف جوامع كمرنگ تر كرده اند.
در ساليان نه چندان دور و در نسل هاى گذشته، معاونت و همراهى بر كار مسجدى و دينى نه تنها بديهى 
كه امرى ضرورى محســوب مى شــد؛ اما نوع تعريف مدرنيته از زندگى گاهى در نسل نو اختالالتى 
را در اين همراهى به وجود آورده اســت. انگيزه هاى فوق العاده آغازين ســال هاى انقالب اسالمى، 
مجموعه هاى اقتصادى پركاربردى را در مسجد ايجاد نمود كه گره هاى فراوانى را با مديريت مسجدى 
و دينى از عرصه اجتماع آن روز باز مى نمود؛ از جمله تعاونى هاى اســالمى كه در شكل هاى مختلف 
بازارى و اقتصادى جريان داشــتند. نكته مهم در اين رابطه پيوند ويژه و همگرايى خاصى بود كه در 
صفوف مؤمنين ايجاد مى شــد؛ چراكه فراتر از ماجراى منفعت طلبى فردى، خدمت رسانى به محله، 

منطقه و شهر وحتى در عرصه ملى قرار داشت.
با كمال تأســف اين دســت كارها به دليل نبود طرحى مدون و ضعف مديريت محلى و منطقه اى و 
همچنين روزآمد نشدن پس از مدتى، دچار ركود و در نهايت منجر به ورشكستگى شدند. با شكست 
اين مجموعه ها كمى در نقش مسجد در منسجم سازى حركت هاى اقتصادى حالل ترديد به وجود 
آمد. به نظر مى رسد با تشكيل مجموعه هاى اين چنينى كه با مديريت مساجد اتفاق مى افتد، مى توان 
اميد به آن داشت كه مسجد به عنوان اصلى ترين كارگاه انسان سازى، نقش منحصربه فرد خود را در 

همه عرصه هاى مخصوص به خود جلوه گر سازد؛ ان شاءاهللا. 
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در انتقال مطالب دينى، هم ابزار متنوع تبليغاتى 
را بشناسد و هم طريقه استفاده از آنها را بداند، تا 

در امر تفهيم و كارش موفق باشد.
7. معرفى اجمالى:

در بسيارى از مواقع الزم است مربى ابتدا خود را 
به طور اجمالى معرفى كند تا مورد قبول مخاطب 
واقع شود؛ البته در اين كار نبايد زياده روى كرد؛ 

چرا كه حمل بر خودستايى خواهد شد.
8. خصوصيات شخصى مثبت:

در شرايط يكســان، افراد شايسته تر در اخالق، 
مــورد عالقه ديگران قــرار مى گيرند. برخى از 
خصوصياتى كه در هنگام ارتباط با ديگران تأثير 

بيشترى دارند، عبارت اند از:
الــف) تواضع: حضرت علــىq مى فرمايند: 

«دوستى ثمره فروتنى و تواضع است».
ب) وفادارى: اميرالمؤمنين علىq: «وفادارى، 

عامل الفت گرفتن مردم با شخص است».
ج) انصاف: به عــدل و داد رفتار كردن و داورى 
عادالنه داشــتن. حضرت علــىq: «انصاف 

دل ها را به يكديگر پيوند مى زند».
9. پذيرفتــن مخاطب آن چنان كه هســت نه 

آن چنان كه مى خواهيد:
مخاطب را آن چنان كه هســت بپذيريم و به او 
عالقه نشــان دهيم؛ به عبارت ديگر پذيرفتن 
مخاطــب با وضعيــت موجود و هدايــت او به 

وضعيت مطلوب.
10. توجه و احترام به ارزش هاى افراد:

هر كســى براى خود ارزش ها و مقدساتى دارد 
كه بايد در ارتباط آنها را محترم شــمرد. همين 
ارزش هاينــد كه مى توان به وســيله آنها نحوه 
عملكــرد افــراد را به دســت آورد. ارزش هاى 
مشترك، اســاس روابط صميمانه است. براى 
پى بردن بــه ارزش ها مى تــوان از روش هاى 
شخصيت شناسى بهره جست؛ براى مثال گاهى 
تيمى ورزشى يا شــخصى خاص يا عقيده اى 
خاص براى مخاطب ارزش محسوب مى شود 

كه بايد به آنها توجه كرد.
مهارت ايجاد محبوبيت

محبوبيت مربى نزد مخاطب از عوامل مختلفى 
تأثير مى پذيرد، از جمله:

1. اصالح كردن رابطه با خداوند:
پيــام آوران الهى با اصالح رابطــه خود با خدا و 
اصالح ساير روابط بر   مبناى آن، به اداره مردمان 
مى پرداختند. شيوه اداره آنان، ناشى از رابطه اى 
بود كه با حق برقرار ســاخته بودند و همگان را 
از اين زاويه مى ديدند؛ رابطه اى از حق به سوى 

خلق.3
 ُ ــ َ ْ َ َ ِ

ْ ُ ْ  َّ
امام صادقq مى فرمايد: «ِ
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ْ
َ ْ
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َ  
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 ُ ــ

َ

؛ همــه چيز در مقابل مؤمن، خاشــع و  َ ــ َّ

فرمانبردار است حتى جنبندگان زمين و پرندگان 
آسمان».4

مرحوم آيت اهللا بهاءالدينى مى فرمود: «روزى 
امام خمينى به منزل ما آمدند. از ايشان پرسيدم: 
شما چگونه اين قيام و حركت را شروع كرديد؟ 
امام فرمودند: من خود را در اختيار خدا قرار دادم، 
در عوض خداوند متعال [قلب مردم] جهان را در 

اختيار من گذاشت».5
در آيات و روايات آمده اســت به هر ميزان رابطه 
مــردم با خداوند اصالح شــود، به همان ميزان 
رابطه بين مردم اصالح خواهد شــد. خداوند در 
 
ْ ُ

ِ َ  َ 
ْ ُ َ َ َ ِ

َّ
 َّ

قرآن كريم مى فرمايد: «ِ
؛ كسانى  ًّ ُ ُ ــ َ ْ َّ  ُ َ  

ُ َ ْ َ ــ َ  ِ َ ِ
َّ

كه ايمان آورند و كارهاى نيك و شايسته انجام 
دهند، خداوند رحمان براى آنان محبتى در دل ها 

خواهد نهاد».6
طبق اين كالم خداوند، هر كس مؤمن باشــد و 
اعمال صالح انجام دهــد، خداوند او را محبوب 
 qدل هــاى ديگــران مى كنــد. امــام على
 ُ َ َ ْ ُ  ِ  َ ْ  َ  َ ُ َ ْ  َ َ َ َ ْ َ
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؛ هر كس [رابطه]  ُ ــ َ ْ ُ  َ ــ ْ
َ
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َ ْ َ
 ِ ــ ِ َ ِ

ميان خود را با خدا اصالح كند، خدا [رابطه ] ميان 
او و مردم را اصالح فرمايد و هر كس كار آن جهان 
خود را به اصالح آورد، خــدا كار اين جهان او را 

اصالح كند».7
2. خصوصيات شخصى مثبت:

محبوب نزد مردم كسانى اند كه از نظر اخالقى 
شايســته تر از ديگران اند. برخى از خصوصياتى 

كه تأثير بيشترى بر ديگران دارند، عبارت اند از:

الف) خوش خويى: اخالق خوب و شايســته در 
برخورد با ديگران سبب جلب محبت مى شود.

 qب) بخشندگى و سخاوت: اميرالمؤمنين على
مى فرمايد: «بخشندگى عامل دوستى است».

3. هديه دادن:
يكى از اصول نفوذ و تغيير نگرش و رفتار آدمى، 
هديه دادن اســت؛ چه هديه معنوى باشد و چه 

مادى. 
در هديه دادن به چند نكته بايد توجه كرد:

الف) بايد فهميد فرد مورد نظر براى چه چيزهايى 
ارزش قائل اســت كه به دست آوردن آن سبب 

خوشحالى اش مى شود.
ب) توانايى خود را در ارائه هديه بســنجيد كه آيا 

قادر به انجام آن هستيد يا نه؟
ج) بى درنگ بعد از رفتار، هديه را بدهيد.

د) مقدار هديه را مشخص كنيد.
هـ) نوع هديه بايد با شــخصيت و رفتار طرف، 

تناسب داشته باشد. 
4. مخاطب قرار دادن افراد با نام هايشان و حفظ 

نام آنان:
انســان ها به اســم خود عالقه دارند؛ بر همين 
اساس مى كوشند به هر قيمتى كه شده نامشان 
زنده بماند و در ذهن ديگران باشد. آنان دوست 
دارند اسمشــان را به ياد داشته باشيد؛ بنابراين 
سعى كنيد اسامى مخاطبان را حفظ كنيد و آنان 

را با نام صدا بزنيد.
5. محبت و مهربانى:

انسان تشــنه محبت است. انسان ها هم خود را 
دوست دارند و هم دوست دارند محبوب ديگران 
قرار بگيرند. محبوبيت چيزى است كه اثر متقابل 
دارد. كســى كه ديگران را دوست نداشته باشد، 
نمى تواند بر آنان اثر بگــذارد؛ چون فرد مقابل 
هم بــه او عالقه مند نخواهد بــود و با او ارتباط 
برقرار نمى كند. محبت اســت كه عامل پيوند و 

همبستگى ميان انسان ها است.
در كالســدارى نيز مهم ترين مسئله، برقرارى 
ارتباط محبت آميز با مخاطبان اســت. انســان 
اسير محبت است، تا جايى كه گفته اند: « 
»؛8 بنابراين اظهار محبت مى تواند   

انسان را تا مرز بندگى پيش ببرد.

دل كه دركوى محبت نيست خود سنگ است 
و بس

بى محبت يك جهان هم يك نفس تنگ است 
و بس

مولوى مى گويد:
از محبت خارها گل مى شود

از محبت سـركه ها مـل مى شود
از محبت تلخ ها شيرين   شود
از محبت مس ها زرين  شود

 َ
ِ
َ
خداونــد متعال در قرآن كريم مى فرمايد: «

 ِ
ْ َ ْ  َ

ِ
َ
 

ًّ َ
 َ ُ

 ْ َ  َ ْ ُ َ َ  ِ ِ  َ ِّ ٍ َ ْ َ

؛ به سبب رحمت خدا است كه  َ
ِ ْ َ  ْ  ِ

ْ ُّ َ ْ َ

تو با آنان اين  چنين خوش خوى و مهربانى. اگر 
تندخو و ســخت دل مى بودى، از گرد تو پراكنده 

مى شدند».9
شــهيد مطهرى در كتاب جاذبــه و دافعه على 
مى نويســد: «نيروى محبت از نظر اجتماعى، 
نيرويى عظيم و مؤثر است و بهترين اجتماع، آن 
اجتماعى اســت كه با نيروى محبت اداره شود، 
محبت زعيم و زمامدار به مردم، و محبت و ارادت 
مردم به زعيم و زمامدار. عالقه و محبت زمامدار 
عامل بزرگى براى ثبات و ادامه حيات حكومت 
است. تا عامل محبت نباشد، رهبر نمى تواند و يا 
بسيار دشوار است كه اجتماعى را رهبرى كند و 
مردم را افرادى منضبط و قانونى تربيت كند و لو 
اينكه عدالت و مســاوات را در آن اجتماع برقرار 

كند».10

پى نوشت:
.۱۹۴  ،۱۱ ؛  ؛      .۱

.۱۷ :  .۲
 ،   :  ،۲ ؛  ؛    ،   .۳

.۳۳  ،۱۳۸۳
.۷۱  ،۶۴ ؛  ؛     .۴

 ، ــ ــ   : ــ ؛  ــ ــ  ــ  ؛  ــ  ، ــ  .۵
.۱۸۷  ،۱۳۸۷

.۹۶ :  .۶
.۸۹  ،   .۷

.۱۱۷  ،۷۱ ؛  ؛     .۸
.۱۵۹ :   .۹

۶۱ـ۶۲؛    q؛  ــ  ؛     ، ــ  .۱۰
.۷۴ ؛  ؛      :

آنها است، نه صرف انتقال.
 ْ َ َ َ خداوند متعــال در اين باره مى فرمايــد: «
؛ ما قرآن را براى تذكر آســان  ْ

ِ
ّ

 ِ َ ْ ُ ْ  َ ْ ــ َّ
ساختيم».2

4. استفاده از مطالب نو در بيان معارف:
در بيان مفاهيم دينى، ممكن است يك روند يا 
يك شيوه، به مرور زمان براى مخاطب تكرارى 
شــده باشــد. در اين مواقع الزم است زواياى 
پنهان و گفته نشده يك موضوع گفته شود يا از 
روش هايى روز استفاده شود تا مخاطب، احساس 
دل زدگى و خســتگى نكند و معارف دينى را به 
روز ببيند؛ زيرا تازه گويى و نوآورى، خود يكى از 

عوامل مقبوليت است.
5. اســتفاده از تنوع مواد براى رفع خســتگى 

مخاطبان:
يكى ديگر از بايسته هاى آموزشىـ  تربيتى براى 
مخاطبان كودك و نوجــوانـ  كه در مقبوليت 
مربى هم مؤثر اســتـ  اين است كه مربى بايد 
هنگام ارائه مفاهيم، از روش هاى شاد، بانشاط 
و متنوع اســتفاده كند. متأســفانه آفت بيشتر 
جلســات، يكنواختى انتقــال مفاهيم دينى و 
كسل كننده بودن آنها است. اگر مربى با استفاده 
از روش هاى شــاداب، مفاهيم را انتقال دهد، با 
توجه به روحيه كودك و نوجوان، مطالب بهتر در 

ذهن او جاى مى گيرد.
استفاده از آيه، حديث، شعر، داستان، ضرب المثل، 
 ،tتمثيل، طنز و تشبيه، آمار، سيره  معصومان
ســيره شهدا، ســيره علما و... مى تواند نشاط و 
شــادابى كالس را دوچندان كند؛ اما بايد توجه 
داشت كه ميزان اســتفاده از مطالب نشاط آور و 
خنده دار، نبايد آن قدر زياد باشد كه نظم و جديت 

يك كالس را به هم بزند.
6. استفاده از ابزار متعدد در ارائه مفاهيم:

توانايــى به كار بردن ابزار متعدد در ارائه مفاهيم 
دينى، مربــى را نزد مخاطبان مقبول مى كند. با 
توجه به اينكه امروزه استكبار، براى رسيدن به 
اهداف شوم خود، از تمام ابزارها و ظرفيت هاى 
موجــود براى جلب و جذب مخاطب اســتفاده 
مى كنــد و در اين راه از هيــچ تالش و فرصتى 
صرف نظر نمى كند، ضرورت دارد مربى و مبلّغ 

هدف مبلغان گرامى از تدريس و تشكيل كالس 
براى مخاطبان كودك، نوجوان و جوان در ايام 
تابســتان و ماه مبارك رمضان و...، تأثيرگذارى 
مطلــوب دينى بر اين مخاطبان در حوزه عقايد، 

اخالق، احكام و... است.
در شــماره پيشين برخى از نكات و مهارت هاى 
كالس دارى ارائه شد و اكنون بخش دوم تقديم 

مى شود.
مهارت ايجاد مقبوليت

اگر مخاطب مربى را قبول نداشته نباشد، مربى 
نمى تواند خوب بر مخاطب تأثيرگذار باشــد؛ از 
اين رو مربى بايد تالش كند مقبوليت مناسب را 
به دســت آورد. عواملى كه او را در اين امر بزرگ 

يارى مى كنند عبارت اند از:
1. اشــراف به آيات، روايات، ادعيه، علوم روز و... 

با مطالعه زياد:
مربى بايد بر تمام شاخه ها و شبهه هاى مباحث، 
تســلط كافى داشته باشد و محتوا را قبل از ارائه ، 
بــراى خودش هضم و حالجى كند تا در هنگام 
ارائه، اضطراب و دلواپســى نداشــته باشــد و 

مخاطب آن را قبول كند.
2. هماهنگى گفتار و كردار:

مهم تريــن رمز مقبوليت مربــى نزد مخاطب، 
هماهنگى گفتار و كردار او است. عدم هماهنگى 
گفتــار و كردار، اثر موعظــه را از بين مى برد. در 
اين باره روايات متعددى وارد شــده است. امام 
 ِ

ْ َ
ِ  ِ ــ

َّ ِ َ ُ  ُ ُ
صادقq مى فرمايد: «

 َ 
َ َّ  َ َ َ ِ ْ ِ  َ  َ َ َ ــ

ْ
  ُ

ُ ْ ِ ْ َ َ  ِ ْ ُ
ِ َ ــ ِ

ْ َ

؛ مردم را با غير از زبانتان به  َ ِ
َ  َ

ِ
َ
 َّ

ِ
َ
 َ ْ َ ْ

دين دعوت كنيد، تا آنان از شما تقوا، كوشش در 
راه خدا، نماز و نيكى ببينند. همين امور است كه 
باعث مى شود مردم به دين بگروند و بدان ميل 

پيدا كنند».1
3.  آسان سازى مطالب و مفاهيم دينى:

يكى از امورى كه در مقبوليت مربى نزد مخاطب 
نقش بســزايى دارد، آسان سازى مفاهيم دينى 
است. مطالب بايد به شــكلى به مخاطب ارائه 
شــوند كه انجام شدنى، قابل قبول و قابل فهم و 
درك باشند؛ چون هدف از انتقال مفاهيم دينى، 
ايجاد شوق و رغبت در مخاطب، براى پذيرش 

﹝ــــ︀رت ﹨︀ی 
﹋ــــــ﹑س داری

صمد نظرى(استاد مركز تخصصى تبليغ)

﹝﹠︊︣ ﹞ ︀رت

قسمت دوم

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى
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︤اری ︣﹎ــــــــــــــــــــــــــــــ ︋
︋﹆ــــــــــــ︀ت ﹝︐ـ﹙︿  ︀︧﹞ 
در ︑︀︋︧︐ــــــــــــــــــــــــــ︀ن

صمد نظرى(استاد مركز تخصصى تبليغ)

در شــماره پيشين با مهارت برگزارى مسابقات 
آشنا شديد و در اين قسمت با بخشى ديگر از اين 

مهارت آشنا خواهيد شد. 

  
شيوه اجرا:

1. اعالم كنيد يك آزمون ويژه با جوايز نفيس در 
تاريخ ... برگزار خواهد شد.

2. درباره موضوع و جزئيات آزمون حرفى نزنيد.
3. جوايز خوب و نفيسى براى مسابقه آماده كنيد.
4. تبليغــات خوبى براى آزمــون و جوايز انجام 

دهيد.
5. مسجد را مكان آزمون قرار دهيد (خانم ها در 
قسمت مخصوص خود و برادران هم در جايگاه 

خود حاضر شوند).
6. شركت كنندگان بايد به صورت جلسه امتحان 

و آزمون بنشينند.
7. برگه آزمون را بين شــركت كنندگان پخش 
كنيــد و از آنان بخواهيد در مدت ســى دقيقه، 

اطالعات خواسته شده را بنويسند.
9. براى برگزارى آزمون حتماً مراقب بگذاريد.

10. پس از برگزارى آزمون حتماً برگزيدگان را 
در مسجد تشويق كنيد و در حضور نمازگزاران، 

جوايز را تقديم كنيد.
11. در فرصتى مناسب جواب سؤال هاى آزمون 

را براى عموم مردم در مسجد توضيح دهيد.
12. ممتــازان آزمون حفظ را در صورت آمادگى 
آنــان، براى اجراى برنامه در مســجد بعد نماز 

مغرب و عشا دعوت كنيد.
13. عموم مردم با ديدن ثمره كار شــما بســيار 

تحت تأثير قرار خواهند گرفت.
14. عده اى از خيرين با ديدن اين نمونه برنامه ها 

انگيزه بيشترى براى كمك به چنين برنامه هايى 
پيدا مى كنند (كمك به اهداى جوايز).

: ــ ــ    :١
* ده يا دوازده (يا حتى بيشتر) مورد از بانوان نمونه 

صدر اسالم يا قبل از اسالم را انتخاب كنيد.
* اطالعات مفيد و مختصرى از هر بانو بنويسيد، 
به طــورى كه به راحتى قابل تشــخيص براى 

عموم مردم نباشد.
* در آزمــون از افــراد بخواهيد حــدس بزنند 

شخصيت مورد نظر چه كسى است؟
1. وى زنى اســت كه در ابتداى پيدايش اسالم، 
دعوت پيامبــر گرامى اســالم را پذيرفت و در 
ســال پنجم بعثت به همراه همســرش جعفر 
بن ابى طالب و حدود هشتاد نفر از مردان و زنان 
با ايمان به حبشه هجرت كرد. خداوند در حبشه 
به وى سه فرزند به نام هاى عبداهللا، محمد و عون 
عطا كرد. او همواره در خانه حضرت زهراr بود 
و محرم اســرار آن حضرت شناخته مى شد. وى 
شبانه همراه با علىq بدن پاك حضرت صديقه

r را غسل داد و كفن كرد.

2. ايــن زن عفيفه، دختر ِحنَّه و عمران بن ماثان 
است. خداوند وى را در سنين پيرى مادرش، به 
آنان هديه كرد. حنه در يكى از روزهاى كهولتش 
به خداوند پناه برد و بــا كمال فروتنى و با زارى 
از پروردگارش خواســت تا فرزنــدى به وى و 
همســرش عنايت كند. خداوند خواسته اش را 
اجابت كرد. روزگار باردارى فرا رسيد و سر انجام 
نوزاد، چشــم حق بين خــود را به حقايق جهان 
گشود. پس از تولد، به پروردگار عرضه داشت: «َو 
يطاِن الرَّجيِم» و  َيَتها ِمَن الشَّ اِنّى اُعيُذها بَِك َو ُذرِّ
ُّها بَِقُبوٍل َحَسٍن».  خداوند پاسخ داد: «َفَتَقبَّلَها َرب
سپس مادر، كودك را در پارچه اى پيچيد و روانه 
بيت المقدس شد. كودك را به دست احبار سپرد 

و به منزل بازگشت.
و... .

:     :٢
جدول زير را در برگه اى طراحى كرده و در اختيار 
شــركت كنندگان قرار دهيد و از آنان بخواهيد 
هرچقدر اطالعات دارند بنويســند. كســى كه 

بيشترين اطالعات را بنويســد ممتاز شناخته 
مى شود.

نكته1: مشورت كردن و نگاه كردن به كتاب و... 
ممنوع است.

نكته2: بعد از اجراى آزمون فرصت بسيار خوبى 
به دســت مى آيد تا امام جماعت تلنگر زده، به 
عموم مردم بگويد ما شــيعيان اطالعات اوليه و 
مــورد نياز و ضرورى از ائمه خود را نداريم. بدين 
طريق مى تواند به توضيــح و بيان زندگى ائمه 

اطهارt بپردازد. (جدول شماره1)

:   :٣
1. آيا كســى كه نماز قضــا دارد مى تواند نماز 

مستحبى بخواند؟
الــف) خيــر                  ب) بلــى                  ج) اول قضــا را 
بخواند بعد نماز مستحبى را                د) هيچ كدام

2. كسى كه نمى داند با بدن و لباس نجس نماز 
باطل است، نماز او چه حكمى دارد؟

الف) صحيح است           ب) باطل است          ج) در 
صورت كمبود وقت مانعى ندارد                د) هيچ كدام

3. شــك هايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد چند تا 
است؟

الف)10             ب)8                  ج)6                د)5
و... .

:   :٤
1. كوچك ترين و پيرترين شــهيد كربال را نام 

ببريد.
2. چهار شرط از شروط مرجع تقليد را بنويسيد.

3. او كيست؟ خدايا خوش دارم گمنام و تنها باشم 
تا در غوغاى كشمكش هاى پوچ مدفون نشوم.

4. نهج البالغــه داراى چند خطبه و چند نامه و 
چند كلمات قصار است؟

و... .
3. مسابقه حضورى:

* به صورت روزانه برگزار شود ولى محدود، مثًال 
چهارده شب.

* جهت جذب مخاطبان بيشتر به مسجد و نماز 
جماعت انجام مى شود.

* بسيار مسابقه جذاب، تأثيرگذار و افزايش دهنده 
تعداد شــركت كنندگان در برنامه هاى مسجد 

است.
نكات اجرايى:

1. سه تا پنج جايزه  نفيس كه براى عموم مردم 
جذاب است، تهيه شود.

2. براى اطالع رســانى و تبليغات، اطالعيه اى 
طراحى و در مكان ها پربازديد نصب شود.

3. جوايز و شــرايط عمومى مســابقه حتماً در 
اطالعيه ذكر شود.

شرايط عمومى:
1. از تاريخ ... الى ... به مدت چهارده شــب يا ...، 
هر شب بعد از نماز جماعت مغرب در مسجد يك 
ســؤال مطرح مى شود كه جواب آن بايد تا شب 
بعد، بين نماز جماعت مغرب و عشا تحويل داده 

شود.
2. هرشب قرعه كشى مى شود و يك جايزه داده 

مى شود.
3. شــب آخر از بين تمــام جواب هاى صحيح، 
قرعه كشــى اصلى انجام مى شود و جوايز ويژه 

و نفيس اعطا مى شود.
4. شــرايط اختصاصى (به شرح ذيل) در مسجد 

اعالم مى شود.
5. هر نفر فقط يك برگه و پاسخ مى تواند تحويل 

دهد.
6. شــخص حتماً بايد در مسجد حضور داشته 

باشد تا برگه اش پذيرفته شود.
7. جواب هاى نوشته شــده در برگه ها فقط بين 

نماز مغرب و عشا جمع آورى مى شود.
8. هر جواب صحيح يك امتياز براى قرعه كشى 

اصلى محسوب مى شود.
9. اســامى افرادى كه جــواب صحيح داده اند، 
روزانه در تابلوى اعالنات نصب شــود (اسامى 
خواهران در تابلوى قســمت خواهران و اسامى 

برادران در قسمت برادران نصب شود).
10. جواب هر سؤال، شب بعد كامًال تبيين شود.

11. در قرعه كشى اصلى، افرادى كه چهار امتياز 
و باال دارند، شركت داده مى شوند.

نمونه1: قرآنى:
1. نام سوره، شماره و ترجمه آيه اى را بنويسيد كه 
در آن آمده اســت حضرت موسىq طلب آب 

كرد و دوازده چشمه جارى شد.
پاسخ: بقره: 60.

2. نام سوره ، شماره و ترجمه آيه اى را كه در آن به 
قرض الحسنه اشاره شده است بنويسيد.

پاسخ: بقره: 245.
نمونه2: روايى:

1. امام علىq فرمودند: عبادت و بندگى در پنج 
چيز است:

2. لقمان حكيم به فرزندش فرمود: نشانه غافل 
سه چيز است:

و... .
نمونه3: كشكولى:

1. عجيب چيست؟ عجيب تر كدام است؟
2. فــرق احتياط مســتحب با احتيــاط واجب 

چيست؟
و... .

﹝﹠︊︣ ﹞︀رت

قسمت دوم

معصوم چهارم معصوم سوم معصوم دوم معصوم اول
نام
لقب
كنيه
نام پدر
نام مادر

تاريخ والدت
مدت امامت
مدت عمر

تاريخ شهادت
نام قاتل
محل دفن

(جدول شماره1)

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى
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﹎﹢﹨︣ ﹡︀ب
حسين هرمز (فارغ التحصيل مركز تخصصى تبليغ)

ايجاد انگيزه 
به روش ابهامى 

همراه با تعريف مطلب 
در اين جلسه درباره خصلتى بحث خواهد شد كه 
فوايد تربيتى خاصى در فرد، خانواده و جامعه مى گذارد. 
اگر فردى داراى اين خصلت باشد، همه دنيا در چشمش 
كوچك مى شــود1و با اين خوى، انسان راه طبيعى خويش را 
پيمــوده، گوهر ناب خود را بازمى يابد. افراد در صورت پى بردن به 
ارزش و عظمت اين طالى ناب كه در نهادشــان به وديعه گذارده 

شده است، گام مهمى در خودشناسى برداشته اند. 
با اين صفت شــهوات كوچك مى شــود2 و فرد خود را با 
معصيت خوار نمى كند.3 انسانى كه متصف به اين صفت 
گردد، حوادث ناگوار در روح او تأثير نمى گذارد4 و از حرام 
اجتناب مى كند و از همه عيب ها منّزه و پاك مى شود.5
اين همه ارزش در خصلت «كرامت» جمع شده 
اســت. كرامت به معناى دورى از پســتى و 
فرومايگى اســت. روح بزرگوار و منّزه از 
هر پســتى را كريم گويند.6 لئيم ضد 
كريم اســت.7 لئامــت و دنائت به 
يك معناست؛ لذا دنائت در برابر 
كرامــت و دنى در مقابل كريم 

است.8

اقناع انديشه 
به روش توضيح و تبيين

واژه كرامت در روايات بسيارى ذكر شده 
است و در برخى از آنها به بيان ويژگى هاى 

شخص كريم پرداخته است. 
  ُ ِ

َ ْ
اميرالمؤمنين على q مى فرمايند: «

ُ ؛ كسى كه قبل از سؤال  َ َ
ــ ُ   ُ

ُ َ  َ َ َ ــ َ   ْ ــ َ
مى بخشد، كريم است».9

ِ ؛ انسان كريم از 
َّ
  ِ ِ ُ ِ َ ْ  َ َّ َ  ُ ِ

َ ْ  َ ُ ِ
َ ْ

»

چيزى كه لئيم به آن فخر مى كند، بيزار است».10
  َ َ   ْ  َ ُ ِ

َّ
  َ ِ ِ َ

ِ  
ُ َ ْ ِ  َ َ   ْ  َ ُ ِ

َ ْ
همچنين مى فرمايند: «

ِ ؛ كريم انسانى است كه آبروى خود را با مال حفظ مى كند؛  ِ ْ ِ ِ  
ُ َ َ

ولى لئيم كسى است كه مال را به وسيله آبرو حفظ مى كند».11

؟      
 شــخصيت كريم چگونه شكل مى گيرد؟ انســان چگونه كرامت 
مى يابد؟ تقوا، يگانه معيار كرامت انســان است و در غير محور تقوا، 
كرامتى وجود ندارد. هر كس تقوايش قوى تر باشــد، به همان ميزان 
از گنجينه كرامت الهى بيشتر بهره مند است. قرآن كريم مى فرمايد: 
؛ گرامى ترين شما نزد خداوند با تقواترين  ُ ْ َ ِ  َ ْ ِ  ْ ُ َ َ ْ

َ
 َّ

ِ»
شماست».12

براى رسيدن به قلّه بلند كرامت بايد به سالح پرهيز از گناه، دنيا طلبى، 
هوا و هوس، و در يك كلمه به سالح تقوا مجّهز گشت. اميرالمؤمنين 
؛ كرامت بدون تقوا حاصل  ــ ــ  علــىq مى فرمايند: « 

نمى شود».13
؛ كليد َكَرم، تقواست».14 در نهج البالغه نيز  ــ ــ  ــ  »

حضرت اين  چنين به توصيف تقوا مى پردازنند؛ 
 ِ

َ َ ُ َ ــ ِ  َ ْ ُ
ِ
َ
ِ
ْ َ
 َ َ  ُ َ  َ َ ْ ُ

ِ
ُ ُ
 ِ

َ  ُ َ َ  ِ  َ ــ ْ  َ َّ
ِ ــ
َ
»

؛ همانا تقوا و  ْ ُ
ِ

ُ ْ َ ِ
َ َ  ُ ُ ُ  َ ْ ُ

ِ
ُ ُ  ِ َ َ

 ُ َ َ  َ ْ ُ
ِ َ ْ َ

ترس از خدا، داروى بيمارى دل ها، روشنايى قلب ها، درمان دردهاى 
جسم ها، َمْرهم زخم جان ها، پاك كننده پليدى ارواح».15

 
 َ ُ  َ ِ ِ  

َ ْ  َ ٍ ُ ْ َ ِ
َ َ َ

 
َ َ  َ ْ َّ امام صادقq مى فرمايند: «

 َ ِ َ ْ  َ َ ِ
ّ َ ْ

 ِ
ّ َ  َ ْ  َ َ ُ  َ ِ َ ْ ُّ  ِ

َ  
ً ْ َ

 ِ
َ
ِ
ْ
 ُ ْ َ

 َ ِ
ّ َ ْ

 َ ْ  َ َ ُ  َ ِ
َ ــ َ ْ

 ِ
َ  

ً ْ َ
 ِ َ ُ ــ

ُّ  ُ ْ  َ َ ُ ــ َ 
َ َ  َ ِ

16.« َ ْ  َ ْ  َ َ ُ   َ ِ
َ َ ْ

 ُ ْ  َ َ ُ   َ ِ
َ
ِ
ْ
  َ ِ

َّ  ِ ْ َ  ْ  ِ َ ْ َ

1. تقواى خاص الخاص: كسانى كه به مقام فناء راه يافته اند؛ اهل تقوا 
در اين مرتبه حالل را جز به اندازه ضرورت ترك مى كنند، چه رسد به 

شبهه، و اين مرتبه اعالى تقوا است. 
2. تقواى خاص: كسانى كه به  حّد كمال انسانى گروه اول نرسيده اند، 
ولى در مرتبه اى هستنـد كه نه تنهـا از حرام خداوند سبحـان اجتنـاب 

مى كند، بلكه از شبهـات و موارد مشكوك نيز دورى مى كنند. 
3. تقواى عام: تقواى عام آن اســت كه مؤمنين عادى از ترس عذاب 
جهنم، از محرمات الهى اجتناب كرده، كارهاى حرام را انجام نمى دهند. 
آيات قرآن كريم در امر به تقوا، به يك منوال نيستند؛ بلكه به زبان هاى 
 ُ َ  َ ِ

َّ
 َ ُّ گوناگون امر به تقوا مى كند. در يك جا مى فرمايد: «َ َ

؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! آن گونه كه حق تقوا  ِ ِ  ُ
َّ َ  َ  ُ َّ

ِ
و پرهيزكارى اســت، از خدا بپرهيزيد!».17 در جاى ديگر مى فرمايد: 

؛ پس تا مى توانيد تقواى الهى پيشه كنيد».18 ُ َ َ  َ َ  ُ َّ َ
»

؛ از  ُ َ ِ  َ ُ َّ  َ ُ ُ
 َ ِ

َّ
 َ

َّ  ُ َّ َ
و در جاى سوم مى فرمايد: «

آتشى بترسيد كه هيزم آن، بدن هاى مردم(گنهكار) و سنگ ها [بتها] 
است، و براى كافران، آماده شده است!».19

     
يكى از شاگردان مرحوم شيخ رجبعلى خياط و مرحوم حامد، يك روز 
وقتى كه وارد محيط كارش مى شود، يك شيشه روى ميزش مى بيند. 
از رفقايش مى پرسد: اين شيشه چيست؟ مى گويند: اين شيشه شراب 
اســت. وقتى مى شنود شيشه شراب اســت، مى پرسد: مال كيست؟ 
مى گويند: مال صاحب كارگاه است. مى گويد: عجب! صاحب كارگاه 
شراب مى خورد؟ من در اينجا ماندنى نيستم. تقوا به او اجازه نمى دهد 

در محيط گناه بماند. 
شايد هر فردى به جاى او هزار فكر  كند؛ نانم، روزى ام، زن و بچه ام چه 

مى شود؟ و براى خدا حساب باز نمى كند. 
لباس هايش را پوشــيد و بيرون رفت. گفت: مــن در اين محيط كار 

نمى كنم. حتى اگر بيكار هم باشم. 
مســتأجر بود. چهار تومان هم پول بيشــتر نداشت. اين پول را مدتى 

خرج  كرد. 
صاحب كار بعد از چند روز به هوش  آمد؛ و  پرسيد: آقا غالمرضا نيست؟ 

ـ آقا غالمرضا االن چند روز است كه قهر كرده و رفته است. 
ـ  چرا قهر كرده است، مگر از ما بدى ديده است؟ 

ـ روى ميز شيشه شــراب را ديد. گفتيم مال توست. قهر كرد و رفت. 
گفت من اينجا كار نمى كنم. 

صاحب كار گفت: عجب! پس من در كارگاه و كارخانه ام يك دانه مرد 
هم دارم. اين آقا غالمرضا مرد است. بايد بروم بياورمش، اين قدر مرد 

است كه به خاطر يك گناه در اين محيط، كار را رها كرد و رفت. 
آقا غالمرضا را پيدا كرد و به دست و پاى او  افتاد و گفت: بيا. 

آقا غالمرضا گفت: 
نمى آيم. 

گفت: بيا به خدا قسم ديگر لب 
نمى زنم و به دست ايشان توبه كرد. 

آقا غالمرضا گفت: شلنگ بگير همه جا را آب 
بكش. اين محيطى كه شراب خورده شايد نجس 

شده باشد. 
تمام كارخانه و دم و دستگاه را با شلنگ آب كشيدند و بعد 

هم مديريت كارخانه را به آقا غالمرضا دادند. 
آقــا غالمرضا يك تقوا بــه خرج داد، مدير كارخانه شــد. جالب 

اينجاست كه آن زمان كه كسى مزد باال نمى گرفت به او روزى 
پنجاه تومان مى داد. اين قضيه مربوط به بيش از سى سال 

پيش است. تقوا پيشه كرد، هم خدا به دادش رسيد و هم 
يك درجه مقام و منصبش باال رفت.20

پى نوشت:
.«       » .۱

 .«       » .۲
 .«       » .۳

.«
ً

  » .۴
ــ  ــ  ــ   ــ  ّ ــ  ــ  » .۵

.«
؛  ــ   ؛   ، ــ ــ   .۶

 .۲۲
 .۱۳۹ ؛  ؛     .۷

 .۲۲ ؛  ؛   ،   .۸
 .۷۴ ؛       .۹

.۹۴ ؛   .۱۰
 .۶۸ )؛  )     .۱۱

.۱۳ :  .۱۲
؛  ۱۱۳.    .۱۳

؛  ۶۶۶۴.     .۱۴
)؛  ۳۱۲.   )   .۱۵

 .۳۸ ؛    .۱۶
  .۱۰۲ :   .۱۷

  .۱۶ :  .۱۸
 .۲۴ :  .۱۹

ــ    ــ   ــ  ــ  ؛  ــ  ، ــ  .۲۰
 . ؛  

ماهنـــامه
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دو ︋︀ل ︎︣واز در آ︨﹞︀ن ︋﹠︡﹎﹩
حسين صالح زاده(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

ايجاد انگيزه به روش داستانى
حكم بن عتيبه مى گويــد: خدمت حضرت امام 
محمد باقرq بــودم در حالى كه اتاق حضرت 
ماالمــال از مردم بود، ناگاه پيرمردى عصا زنان 
 ِ  ِ ــ ُ  َ َ ْ  َ َ ْ َ َ  ُ َ

ــ َّ رســيد و گفت: «
» و ساكت شد. حضرت پاسخ  ُ ُ َ َ َ َ ِ  

ُ َ ْ َ َ

ســالمش را داد. ســپس پيرمرد رو به جمعيت 
» و خاموش شــد.  ُ ْ َ َ  ُ ــ َّ كرد و گفت: «
جمعيت هم همگى ســالمش را پاسخ گفتند، 
ُ ؛  ُّ ِ

ُ َ
 ِ

ّ  ِ  َ َ پس رو به امام كرد و گفت: «
به خدا سوگند من عاشق شما هستم» و سپس 
گفت: «َو أُِحبُّ َمْن ُيِحبُُّكم ؛ دوســتداران شما را 
نيز دوست دارم» و افزود به خدا سوگند من شما 
و دوستداران شما را نه براى طمع به دنيا دوست 
دارم، بلكه دوستى ام خالص است؛ به خدا سوگند 
از دشمنان شما نفرت دارم و از آنان بيزارم؛ به خدا 
ســوگند نفرت و بيزارى ام از آنان به دليل كينه 
و عداوت شخصى نيست. به خدا سوگند حالل 
شــما را حالل و حرام شما را حرام مى دانم، حال 
فدايت شوم آيا با چنين وضعى اميد رستگارى و 

نجات براى من داريد؟».
 

َ
 ُ َ ــ َ

ْ
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َّ َ  ، َّ ــ
َ
 َّ ــ

َ
حضــرت فرمودند: «

ِ ؛ جلوتر بيــا، جلوتر بيا تا اينكه او را پهلوى  ــ ِ ْ َ

خود نشانيد».
سپس فرمودند: «پيرمرد! مردى نزد پدرم على 
بن الحســين q آمد و از او همين مطلب را كه 
شما از من پرسيديد پرسيد و پدرم به او جواب داد: 
تو اگر از دنيا بروى بر رســول خدا  و بر على و 
حسن و حسين و على بن الحسين q وارد شده، 
دلت شــاد و خنك و ديدگانت روشن خواهد شد 
و آنگاه كه جانت به اينجاـ  حضرت با دســت به 

گلويش اشاره فرمودندـ  برسد با كرام الكاتبين 
با شور و شادى به استقبال مرگ خواهى رفت و 
اگر زنده بمانى شاهد چيزى خواهى بود كه خدا 
به ســبب آن ديدگانت را روشن گرداند و با ما در 

برترين مراتب خواهى بود». 
پيرمرد با شــنيدن اين حقايق بــا صداى بلند 
گريست و حاضران نيز با ديدن حال او گريستند 
و امام دست پيش بردند و اشك هاى پيرمرد را از 

صورتش پاك كردند. 
سپس پيرمرد ســر برداشت و به حضرت گفت: 
«اى پســر رسول خدا! فدايت گردم، دست خود 
را به من بدهيد». حضرت دســت به دستان او 
گذاشتند و او را بوسيدند و بر ديده و گونه نهادند. 

پيرمرد سپس خداحافظى كرد و رفت. 
حضرت كه پشــت سر او نگاهش مى كرد رو به 
 

َ
 َ ُ ْ  َ ْ  َّ َ  ْ َ جمعيت نمود و فرمودند: «

؛ هر كس  َ
ــ َ  

َ
 ْ ُ ْ َ ْ َ ِ ــ

َّ َ  ِ
ْ  ْ ــ ِ ٍ ــ

ُ َ

دوست دارد مردى از اهل بهشت را ببيند به اين 
مرد بنگرد».1

دو بال پرواز در آسمان بندگى خداوند عبارت اند 
از: 1. محبت اهل بيت؛ 2. عمل شايسته. 

امام رضا q مى فرمايند: 
 ِ

َ َ ِ
ْ
ــ  ِ 

َ َ ِ ْ ِ  َ  َ ــ ِ
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َ
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َ ــ َ ِ
ْ

عمل شايســته و تهجد در عبــادت را به اتكاى 
دوستى آل محمد t رها كنيد؛ و مبادا دوستى 
آل محمد t و تسليم در برابر آنان را به اتكاى 
عمل صالح از دست بدهيد، زيرا هيچ كدام از اين 

دو، به تنهايى پذيرفته نمى شود».2

اقناع انديشه به روش تنظيم و دسته بندى
t 1. محبت اهل بيت

 بر اساس اعتقادات دينى ما رسيدن به قله رفيع 
كماالت معنوى و انســانى و پذيرش اعمال در 
گرو محبت اهل بيت است. در اهميت و جايگاه 
محبت اهل بيت  همين بس كه قرآن، آن را تنها 

پاداش رسالت پيامبر معرفى كرده است: 
؛  ْ ُ ْ  ِ 

َ َّ َ ــ َ
ْ
 
َّ

 ِ
ً ْ َ

 ِ ْ
َ َ  ْ ُ ُ َ ــ ْ

َ
  

ْ
ــ
ُ
» 

بگو من هيچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست 
نمى كنــم، جز دوست داشــتن نزديكانم [اهل 
 
ً َ َ  ْ ــ

ُ ُ َ ْ بيتم ]».3 همچنين مى فرمايند: «َ
؛ پابرجاترين  ِ ْ  َ ِ

ْ َ  ِ
ً ّ ُ  ُ ُ ُّ َ َ ، ِ ِّ  

َ َ

شــما بر صراط كســى اســت كه محبتش به 
اهل بيت من بيشتر باشد».4

 در زيارت امين اهللا نيز مى خوانيم: «خداوندا! دل 
و جان مرا شيفته اولياى برگزيده ات قرار ده و مرا 

در زمين و آسمان محبوب گردان».

2. عمل شايسته
محبت  ورزيدن، دليل دوستى و صداقت نيست؛ 
زيرا برخى اشــخاص با خوى محبت  پرورش 
يافته اند و هماره با معاشــران خود اظهار محبت  
مى كننــد و نيز برخى اشــخاص به دليل منافع 
مشــترك به معاشــران خود محبت مى ورزند 
و مثال هديه تقديم مى كننــد و مكرر به احوال 
پرســى او مى روند. برخى در صددند كه با جلب 
توجه و دوستى ديگران كالهبردارى كنند. اگر 
انســان با محبت و مرحمت كسى روبه رو شود، 
نمى تواند از دوســتى و صداقت قلبى او مطلع و 
آگاه شود، مگر موقعى كه طرف مقابل دوستى 
قلبى خود را اعالم كند و بــه او اطمينان خاطر 
ببخشد كه من هميشه يار و غمخوار تو خواهم 

بود. يعنى بايد ادعا و عمل  با هم قرين باشد تا مايه 
اطمينان شود. 

امام باقر q به جابر مى فرمايند: 
 

ّ
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؛ اى جابر! به خدا ســوگند كه  ِ
َ َ ــ  َ ِ ــ

َ َ
ِ  

ّ

جز به طاعت نمى توان به قرب خدا رســيد و ما 
ســند آزادى از دوزخ براى كسى نداريم و هيچ 
كس را بر خدا نسبت به گناهانش عذرى نيست. 
هركس مطيع خدا باشد پس او دوست ماست و 
هركس به خدا عصيان ورزد او دشــمن ماست و 
واليت و دوستى ما جز با عمل و پارسايى به دست 

نمى آيد».5
همچنيــن حضرت امــام باقــرq به فضيل 

فرمودند: 
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جانب ما به دوستان ما ســالم برسان و به آنان 
بگو: ما چيزى از عذاب خدا را نمى توانيم از شــما 
برطرف كنيم، جز اينكه پارســايى پيشه كنيد، 
پس زبان هاى خود را حفظ كنيد و دست از گناه 
باز داريد و بر شما باد به شكيبايى و نماز كه خدا با 

شكيبايان است».6
دل جايگاه عشق تو باشد، نه غير تو

اين خانه خداست به شيطان نمى دهم
ــ     حضرت علــى q فرمودند: «  
ــ     ، ــ ــ    

؛ من با رســول خدا در     
حالى كه عترت من هم با من هستند، بر حوض 
اشراف داريم. پس هر كس ما را مى خواهد، هم 
بايد گفتار ما را بگيرد و هم عمل ما را، عمل كند».7
در اين زمينه مقــام معظم رهبرى مى فرمايند: 
«با عمل، بايد جزو اين خاندان و وابســته  به اين 
خاندان بشويم. اين طور نيست كه قنبِر دِر خانه  
علىq شدن، كار آسانى باشد. اين گونه نيست 
كه «ســلمان مّنا اهل البيت» شدن، كار آسانى 
باشد. ما جامعه  مواليان و شيعيان اهل بيتq، از 
آن بزرگواران توقع داريم كه ما را جزو خودشان 
و از حاشيه نشــينان خودشــان بدانند؛ «فالن 
ز گوشه نشــينان خاك درگه ماســت». دلمان 
مى خواهد كه اهل بيت درباره  ما اين طور قضاوت 
كنند؛ اما اين آسان نيســت؛ اين فقط با ادعا به 
دست نمى آيد؛ اين، عمل و گذشت و ايثار و تشبه 

و تخلق به اخالق آنان را الزم دارد».8

تحريك احساس و رفتار سازى 
با استفاده از داستان

در كتاب تفســيرى كه منســوب به امام حسن 
عســكرىq است و نيز در كتب ديگر تاريخى 
نقل شــده كه شبى از شــب ها، حاكم شهر كه 
 qعالقه خاّصى نســبت به امام عســكرى
داشــت، دست هاى شخصى را بسته به محضر 
امام آورد و اظهار داشــت: ياابن رسول اّهللا! اين 
شخص را از دّكان صّراف در حال سرقت و دزدى 
گرفته ايم. و زمانى كه خواســتيم او را شكنجه و 
تأديب كنيم، اظهار داشت كه از شيعيان حضرت 
علىq و از شيعيان شما است. به همين علت از 
شكنجه او خوددارى كرديم و نزد شما آمديم تا ما 
را راهنمايى و تكليف ما را نسبت به اين شخص 

روشن بفرماييد. 
حضرت فرمودند: به خداوند پناه مى برم. او شيعه 
علىq نيست، او براى نجات خود چنين اّدعايى 
را كرده است. حاكم، سارق را براى شكنجه برد و 
بعد از مدتى دوباره به محضر امام آورد. امام حسن 
عسكرىq به والى خطاب نمود و فرمودند: اى 
بنده خدا! او از شيعيان ما نيست، بلكه از محّبين و 

دوستان ما است. 
والى اظهار داشــت: از نظر ما فرقى بين شيعه و 
دوست نيســت؛ لطفاً بفرماييد كه فرق بين آنها 
چيســت؟ حضرت فرمودند: همانا شــيعيان ما 
كسانى هستند كه در تمام مسائل زندگى مطيع 
و فرمان بر دستورات ما باشند و سعى دارند كه در 
هيــچ موردى معصيت و مخالفت ما را ننمايند و 
هر كه خالف چنين روشى باشد و اظهار عالقه 
و محّبت نســبت به ما نمايد دوست ماست، نه 

شيعه ما. 
بعد از آن، امام عسكرىq به آن مردـ  مّتهم به 
سرقتـ  فرمودند: بايد شيعه علىq در تمام امور 
زندگى، شيعه و پيرو او باشد و ايشان را در هر حال 
تصديق نمايد؛ و نيز بايد سعى نمايد كه هيچ گونه 
تخلّفى با ايشان نداشته باشد و خالصه آنكه در 
همه امور، خود را هماهنگ و مطيع ايشان بداند.9
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اى كرامت سائل صحن و سرايت يا جواد
اى سالمت جود بر جود و عطايت يا جواد
اى كه بارد جود از دست گدايت يا جواد
اى صفاى دل حريم با صفايت يا جواد
اى دواى دردمندان خاك پايت يا جواد

دوست و دشمن كند مدح و ثنايت يا جواد
اى كرم داران، درم داران، گداى كوى تو

حسن كّل انبيا در طلعت دلجوى تو
خوى احمد، خوى حيدر، خوى زهرا، خوى تو

نخل طوبا سايه اى از قامت دلجوى تو
چشم خلقت، دست خلقت، روى خلقت سوى تو

كعبه جان همه دارالواليت يا جواد
اهل دانش مخزن علم خدايت خوانده اند
اهل بينش وجه ذات كبريايت خوانده اند
اهل دل، اهل وال روح دعايت خوانده اند

اهل جود، اهل كرم بحر عطايت خوانده اند
دوست داران رضا ابن الّرضايت خوانده اند
بسته دل بر پنجه مشكل گشايت يا جواد2

محمد بن ميمون مى گويد: «من با حضرت رضاq در 
مكه بودم. پيش از آنكه حضرت به خراســان عزيمت 
كند، عرض كردم قصد مدينه در ســر دارم. حضرت 
نامه اى نوشت تا من به فرزندش برسانم و در آن زمان 

من نابينا بودم. 
وقتى به مدينه رسيدم، خدمت ابى جعفرq رفته و نامه 
را به ايشان تحويل دادم. آنگاه به من رو كرده، فرمود: 

يا محمد! حال ديدگان تو چگونه است؟ 
عرض كردم: يابن رسول اهللا! همان گونه كه مى بينى، 
من عليل شــده و نابينا هستم. حضرت دست مبارك 
خود را روى ديدگان من كشــيد و بينايى چشمانم به 
من بازگشــت. پس از آن در حالتى كه بينا بودم، دست 

مباركش را بوسيدم».3
از بس كه پاى تا سرم آتش گرفت و سوخت
شيرازه هاى پيكرم آتش گرفت و سوخت

زهرم دهيد باز، مگر راحتم كنيد
در كنج حجره بسترم آتش گرفت و سوخت

مثل كبوترى كه فقط بال و پر زند
اين بازمانده پرم آتش گرفت و سوخت
آتش ز جان سوخته ام شعله مى كشد

از آن زمان كه مادرم آتش گرفت و سوخت
از كودكى ز خاطرة رنج مادرم

تا پاى مرگ خاطرم آتش گرفت و سوخت4

 qزكريا بــن آدم مى گويــد: «خدمت حضرت رضا
نشســته  بودم كه امام جــوادq را پيش او آوردند. آن 
 qحضرت از چهار ســال كمتر بــود. حضرت جواد
دست هايش را بر زمين نهاد، سرش را به طرف آسمان 
 qبلنــد كرد و در فكرى عميق فــرو رفت. امام رضا 
فرمود: جانم  فدايت چرا در فكرى؟ امام جوادq فرمود: 
به آنچه درباره مادرم  زهراr انجام شد، مى انديشم. 
به خدا سوگند، حق قاتالنش آن است كه  اگر دستم به 
آنها برسد، آنان را سوزانده، تكه تكه كنم و ريشه شان 

را بر كنم».5 
سر را ز خاك حجره اگر بر نداشتى
تو رو به قبله بودى و خواهر نداشتى

خواهر نداشتى كه اگر بود مى شكست
وقتى كه بال مى زدى و پر نداشتى

از طوس آمدم كه بِِگرَيم در اين غمت
يارى به غير چند كبوتر نداشتى

وقتى كه زهر بر جگرت چنگ مى كشيد
جز «يا حسين» ناله ديگر نداشتى
ختمى گرفته اند برايت كبوتران
لبخند مى زدند و تو باور نداشتى

تو تشنه كام و آب زمين ريخت قاتلت
چشمت به آب بود و از آن بر نداشتى

كف مى زدند دور و برت تا كه جان دهى
كف مى زدند و تاب به پيكر نداشتى
كف مى زدند وليكن به روى دست
دست ز تن جداى برادر نداشتى
شكر خدا كه پيرهنى بود بر تنت
يا زير نيزه ها تن بى سر نداشتى

شكر خدا كه لحظه از هوش رفتنت
خواهر نداشتى، غم معجر نداشتى6

آقاجان اگرچه همســرتان به شــما زهر خوراند و به 
شهادت رساند، اگرچه گوشه حجره تنها و غريبانه ناله 
زديد و همدم و غمخوارى نداشتيد، كسى به پيكر مطهر 
شما جسارت نكرد؛ بلكه با عزت و احترام دفن شد. ولى 
دل ها بســوزد بر غريبى كه پيكر بى سر او در حالى كه 
بر زمين گرم كربال بود، ده نفر با اسب بر بدن مباركش 
تاختند تا استخوان هاى سينه و كمر در هم شكست... 

پى نوشت:
 .q1. فرازى از زيارت نامه امام جواد

2. شعر از استاد سازگار. 
3. شيخ مفيد؛ بحاراالنوار؛ ج50، ص46. 

4. شعر از استاد ژوليده.
5. شيخ مفيد؛ بحار األنوار؛ ج 50، ص59. 

6. شعر از حسن لطفى. 

﹝﹠︊︣  ﹁﹫︩ رو︲﹥
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﹞

︫︀دت 
qا﹝︀م ︗﹢اد
ياسين شيخ زاده

︋︀﹡﹢ی ︠﹢︋﹩ ﹨︀
نفيسه پورامينى

ميالد با ســعادت دخــت مكرم امام موســى 
بن جعفرq انگيزه اى شد تا گوشه اى، هر چند 
كم، از فضائل و مقام اين بانو را به رشــته تحرير 

درآوريم.
حضرت معصومــهr در پرتو تربيت خاص و 
عنايت ويژه پدر و برادر به مقامى رســيد كه امام 
صادقq ده ها سال قبل از تولدش با الهام غيبى 
از شخصيت برجسته اش ســخن گفته است: 
؛ همه       »

شيعيان ما با شفاعت او وارد بهشت مى شوند».1
نگاهــى به القــاب اين بانــوى باكرامت يقينًا 
كمك شــايانى در رشــد و تبليغ اصلى معارف 
اهل بيتt دارد كه به صورت كوتاه و خالصه 

به آن مى پردازيم:

در گســتردگى مقام شــفاعت وى همان بس 
كه امام صادقq فرمود: «با شــفاعت او همه 
شيعيان ما وارد بهشت خواهند شد». عالوه بر آن 
r ـ كــه  در متن زيارتنامه حضرت معصومه 
داراى ســند و روايتى از امام رضاq استـ  نيز 
همين مقام (شــفاعت) توجه ما را به خود جلب 
مى كند؛ آنجا كه مى خوانيم «    

.«   
ً

     
همچنين روايــات فراوانى وجود دارند كه ثواب 
زيارت اين بانوى شــفيعه را بهشت قرار داده اند. 
بى گمان شــفاعت اين بانــوى گران قدر براى 
زائران خود، زمينه بهشــتى شدن آنها را فراهم 
خواهد ســاخت. امام رضاq فرمود: «  

»؛2 يعنى هركــس او را زيارت كند،  ــ ــ 
 
ً

بهشــت براى او است. و فرمود: «  
»؛3 يعنى كســى كه فاطمه  ــ ــ  ــ 
معصومه را با معرفت زيارت كند، بهشــت بر او 

واجب مى شود.
امام جوادq فرمود: «     
؛ آنكــه قبر عمه ام در قــم را زيارت كند،  ــ

بهشت براى او است».4
محدث قمى رؤياى صادقه اى ديده اســت كه 
جايگاه بلند شــفاعت حضرت معصومهr را 
نشــان مى دهد. وى فرمود: شبى ميرزاى قمى 
را در عالم رؤيا ديدم از او پرســيدم آيا شــفاعت 
 rاهل قــم به دســت حضــرت معصومه
اســت؟ او قيافه اش را درهم كشــيد و فرمود: 
شــفاعت اهل قم با من اســت. شفاعت عالم با 

حضرت معصومهr است.5

 
هرچنــد در خصوص شــيوه و ســبك زندگى 
اين بانو در منابع، مطالــب كمى وجود دارد؛ اما 
همان اندك نيز نشــان از جايگاه رفيع علمى و 
 rمقام بى بديل ايشان دارد. حضرت معصومه
در ســنين كودكى به مقامى رسيد كه به راحتى 
مى توانست به پرســش هاى فقهى و عقيدتى 
پاســخ بگويد و پاســخ هايش مورد پذيرش و 
شگفت پدر بزرگوارش قرار بگيرد. روزى جمعى 
از شيعيان وارد مدينه شدند و تعدادى پرسش در 
نامه اى نوشته، به خاندان امامت بردند. حضرت 
موسى بن جعفرq در سفر بود و امام رضاq نيز 

در مدينه نبود. هنگامى كه آن گروه از مدينه قصد 
عزيمت داشتند، از اينكه خدمت امامq نرسيده 
بودند و با دست خالى به وطن خود برمى گشتند، 
 rبســيار اندوهگين بودند. حضرت معصومه
كه در آن ايام هنوز به ســن بلوغ نرسيده بود، از 
مشــاهده غم و اندوه آنان متأثر شد و لذا پاسخ 

پرسش هاى آنان را نوشت و به آنها داد.  
شيعيان، مدينه را با سرور و شادى ترك كردند. 
در بيرون مدينه با امام كاظمq مواجه شــدند. 
هنگامى كه داســتان خود را گفتند و دست خط 
 qرا ارائــه كردند، امام rحضرت معصومه
شادى و ابتهاج خود را با اين جمله بيان فرمودند: 

«فداها ابوها؛ پدرش به فدايش».6
حديث غدير و منزلــت و همچنين رواياتى در 
خصوص دوســت داران اميرالمؤمنين و جايگاه 
قم و اهل آن از مهم ترين احاديثى اســت كه از 

ايشان به دست ما رسيده است. 

 
شــايد به دليل همين فضائل اخالقى است كه 
مى توان باور داشــت آن بانــو به مقام عصمت 

اكتسابى دست يافته است. 
اصل مقام عصمت، بر اســاس اجماع شيعه، به 
تمام پيامبران و امامان و فرشــتگان تعلق دارد و 
آنان از هرگناه و خطا عمداً يا سهواً به دور هستند. 
باالترين نوع عصمــت (دورى از گناه كبيره و 
صغيــره و دورى از ترك اولى) به پيامبر، فاطمه 
زهرا و امامانt تعلــق دارد و در مراتب ديگر 
اوليا ديگر الهــى مانند حضرت زينب، حضرت 

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى

12



︣ان ︤اد﹎︀ن ﹋︀︸﹞﹩ در اــــــ ا﹝︀﹝
t️﹫︋ ﹏﹨ا ️ ︗﹙ــ﹢ه ﹝︷﹙﹢﹝﹫

سيد محمد مهدى رضوى پور(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

؛ و به پيامبرش امر فرموده تا به پيروان خويش برساند كه من  ُ   ِ ْ َّ ْ
  

ّ
 
ً َ

 ِ َ َ َ  ْ ُ ْ ْ َ 
ّ
 

ْ
»

از شما مزد رسالت نمى خواهم، جز آنكه به خاندان من موّدت كنيد».1
پيامبر گرامى اين پيام الهى را به مردم رســاند و فرمود: «من در ميان شما امت اسالمى دو چيز گران بها 
مى گذارم كه يكى كتاب آســمانى، قرآن و ديگر عترت من (اهل بيت من) است؛ از آن دو پيروى كنيد تا 

هرگز گمراه نشويد». 
عدم پژوهش كافى درباره شخصيت و زندگى امامزادگان و هجرت آنان به ايران و شهادت يا مرگ آنان به 
دليل مسائل سياسى، منشأ ابهام در تاريخ زندگى بعضى امامزادگان شده است. رفع دشوارى هاى موجود 

در اين پژوهش، تحقيق جامعى را مى طلبد كه تفصيل آن از حوصله اين نوشتار خارج است.
شايد بتوان ايران را با دارابودن حدود هشت هزار امامزاده، كشور مزارات ناميد. در اين ميان استان مركزى 
بيشترين مزارات امامزاده را در خود جاى داده است. بدون شك به دليل كثرت فرزندان امام كاظمq و نيز 
مهاجرت آنان به ايران، بيشترين امامزاده هاى بدون واسطه و حتى به احتمال زياد امامزاده هاى باواسطه، 
مربوط به ســادات موسوى و فرزندان امام موسى كاظمq هستند. بر اساس نقل مرحوم شيخ مفيد در 

كتاب «ارشاد» فرزندان امام موسى كاظمq 37 نفر است كه 18 تن پسر و 19 تن دختر هستند.2

امام رضاq عامل اصلى هجرت
ظلم خلفاى جور و ستم در پراكنده شدن خاندان اهل بيتq در اقصى نقاط جهان بسيار مؤثر بوده است. 
اين مسئله از زمان معاويه آغاز شد؛ اما هجرت امامزاد گان به ايران از نيمه دوم قرن اول شروع شده و در 
زمان واليت عهدى حضرت امام رضاq بسيار فزونى يافت؛ زيرا ايشان كمى احساس امنيت مى نمودند 

و به قصد زيارت آن حضرت از مدينه و نواحى آن و عراق به قصد ديدار ترك وطن مى كردند. 
ظهيرالدين مرعشــى در تاريخ طبرستان مى نويسد: «ســادات از آوازه واليت و عهدنامه مأمون كه به 
حضــرت امام پناه داده بود، روى بدين طرف نهادند و او را 21 برادر ديگر بود. اين مجموع برادران و بنى 

اعمام از سادات حسينى و حسنى به واليت رى و عراقـ  اراك فعلىـ  رسيدند». 
بعد از شهادت حضرت امام رضاq، مأمون به عّمال خود دستور داد سادات را در سراسر ايران در هر كجا 
كه دسترسى پيدا كردند به شهادت برسانند؛ لذا بسيارى از سادات در اين زمان شهيد شدند و عده قليلى 
هم مخفيانه و گمنام زيســتند. در دوران پا گرفتن علويان در طبرستان و مرعشيان در مازندران سادات 
فراوانى به ايران آمدند؛ ولى به سرنوشت شهادت يا زندگى بى نام و نشان گرفتار شدند. بدين صورت در 

پهنه ايران فرزندان پيامبر آرميدند.

برجسته ترين فرزندان حضرت در ايران

rحضرت فاطمه معصومه
در رأس فرزندان امام كاظمq، كسى كه براى ديدار برادر به ايران مهاجرت كرد، ولى به خاطر بيمارى و 
يا دشمنى دشمنان، موفق به زيارت برادر بزرگوار خود نشد، حضرت فاطمه معصومهq ملقب به كريمه 
اهل بيتt است. اين بانو پس از آمدن امام رضاq به ايران، به همراه جمعى از سادات موسوى از مدينه 
به طرف ايران حركت كرد و چون به ساوه رسيدـ  بنا به روايتىـ  بيمار شد؛  لذا قصد قم كرد. بنا به نقلى 

ديگر چون خبر ورود ايشان به ساوه به آل سعد خزرجى رسيد، تمام آنان اتفاق 
كردند تا از حضرت بخواهند به قم تشريف بياورند. از اين رو موسى بن خزرج 
شبانه به خدمت حضرت فاطمه معصومهr رسيد و از ايشان براى سفر به قم 
دعوت كرد. پس از 17 روز از ورود حضرت به قم ايشان بر اثر بيمارى دارفانى 

را وداع گفت.

امامزاده احمد بن موسى معروف به شاهچراغ 
احمد بن موســى براساس نقل كتاب هايى چون «ارشاد» شيخ مفيد مردى 
كريم و بزرگوار بود. حضرت امام موســى كاظمq وى را دوست داشت و او 
را مقدم مى داشــت و مزرعه خود را به او بخشيده بود. از اسماعيل فرزند امام 
كاظمq نقل شــده است كه پدرم با فرزندان خود از مدينه به سوى برخى از 
امالك خود بيرون رفت. ما در آنجا بوديم و با احمد بن موسى بيست تن از خدم 
و حشم پدرم بودند كه اگر احمد برمى خاست آنان با او برمى خاستند و اگر احمد 

مى نشست آنان نيز با او مى نشستند و به فرمان او بودند. 

 qامامزاده حسين بن موسى الكاظم
امامزاده حسينq يكى ديگر از فرزندان امام كاظمq است. مزار آن بزرگوار 
در شــهر طبس واقع است و گنبد و بارگاه باشكوهى دارد كه پس از انقالب 
اسالمى توسط آستان قدس رضوى ساخته شده است. فشار حكومت عباسى 
گاه به متوارى شدن فرزندان امام كاظم مى انجاميد و حسين بن موسىq از 

جمله فرزندان امام بود كه بنا به نقل متوارى شد و به ايران آمد. 
 qامامزاده محمد عابد

محمد بن موسى يكى از فرزندان امام موسىq است كه بسيار متعهد و اهل 

عبادت بود. اين امامزاده پس از آمدن امام رضاq به ايران مهاجرت و در ايران 
وفات كرد. هم اكنون چند زيارت گاه منســوب به امامزاده محمد عابد وجود 
دارد كه زيارتگاه كاخك گناباد يكى از آنهاســت. عالوه بر آن در اراك و در 
شيرازـ  نزديك بارگاه احمد بن موسىqـ  نيز آرامگاهى به اين نام وجود دارد. 

qامامزاده حمزه
حمز بن موسى الكاظمq نيز از جمله برادران امام رضاq است كه پس از 
آمدن ايشــان به خراسان به ايران مهاجرت كرد و در همين جا درگذشت. به 
نوشته مورخان نسب سلسله صفويه به اين امامزاده مى رسد و صفويان خود 
را فرزندان اين امامزاده مى دانستند. ظاهرا  پنج مزار در نقاط مختلف ايران به 

ايشان منسوب است.3
بارگاه اين امامزادگان بى شك نداى مظلوميت اهل بيتى هستند كه پيامبر 
به مودت آنها ســفارش كرد. حضور فرزندان امام موسى كاظمq در ايران 
مهم ترين علت محبت ايرانيان به خاندان عصمت و طهارت است كه زيارت 

آنها جلوه اى از مودت و محبت به نبى مكرم اسالم و ائمه اطهارt است. 
 ُ َ َ حسن ختام اين نوشــتار روايت پيامبر اكرم است كه فرمودند: «
؛عيادت فرزندان هاشــم جزء فرايض و  ٌ ّ ــ ُ  ْ ُ ُ

ِ 
َ 
ً
ــ َ

َ
 ٍ ــ

َ  َ
وظايف است و زيارت آنان سنت و مستحب است».4

پى نوشت:
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﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف  

ابوالفضل و فاطمه معصومهt قرار دارند. 

 
 rايــن مقام براى حضــرت فاطمه معصومه
آنچنان شهرتى يافته است كه عموم محققان و 
محدثان از وى به نام كريمه اهل بيت ياد مى كنند.

رؤياى صادقه اى كه پدر بزرگوار آيت اهللا العظمى 
مرعشى نجفى ديده اند نيز در تأييد همين مقام 
اســت. وى كه سيد محمد مرعشى نام داشت و 
از نسابه هاى گران قدر بود، عالقه داشت به هر 
صورت ممكن قبر شريف حضرت فاطمه زهرا
r را بداند. وى بــراى اين كار ختم مجربى را 
انتخاب و چهل شب آن را خواند. شب چهلم در 
عالم رؤيا ديد كه به محضر امام معصوم رسيده 
است. امام به ايشان فرمود: «    
؛ برتو باد كه به كريمه اهل بيت تمســك 
بجويى». وى كه تصور كرده بود منظور حضرت، 
فاطمه زهراr اســت. مى گويــد: بله من نيز 
مى خواهم قبر شــريف حضرت زهرا را بدانم تا 
بتوانم زيارت كنــم. امام مى فرمايد: منظور من 
قبر شريف حضرت معصومه در قم است. و آنگاه 
فرمود: به جهت مصالحــى خداوند اراده فرمود 
محل قبر شــريف حضرت زهرا مخفى باشد؛ 
لذا قبر حضرت معصومه را تجلى گاه قبر شريف 

حضرت زهرا قرار داد».7
زيارت ماثور و مستند ايشان شاهدى بر جايگاه 
ايشان نزد اهل بيت عصمت و طهارتt دارد و 
لزوم زيارت و توسل به ايشان را براى عموم مردم 
به اثبات مى رساند. در پايان شايسته است به اين 
نكته توجه داشته باشــيم كه عالمان و بزرگان 
بســيارى در جوار اين بانو به مقامات معنوى و 
علمى شامخ دســت يافته اند. از تعبيرات برخى 
از آنان چنين برمى آيد كه تمام داشته هايشــان 
را مديون حضرت فاطمه معصومهr هستند. 

چه بسيار زائرانى كه از اقصى نقاط كشور و ديگر 
كشورها به زيارت آن بارگاه ملكوتى نائل مى آيند 
و دســت نياز به درگاه آن بانــوى بزرگوار دراز 
مى كنند. از خداوند منان طلب مى كنيم كه ما را 
مشمول عنايات ويژه و شفاعت ايشان قرار دهد 
و در دنيا ما را از زيارت با معرفت ايشــان محروم 

ننمايد.

پى نوشت:
 .۲۱۶  ،۶۰ ؛  ؛    .۱

 .۲۶۵  ،۹۹ ؛   .۲
 .۳۱۷  ،۴۸ ؛   .۳
 .۲۶۵  ،۹۹ ؛   .۴

 .    «   »    .۵
 .۱۴۹ ؛     .۶

 .    «   »    .۷

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى

14

مسجــــد
شمـاره176
شهـــريور
1 3 9 3

15



مسجــــد
شمـاره176
شهـــريور
1 3 9 3

17

︨﹀ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ︣
︣﹡ــــــــــ︀﹝﹥ ﹡﹢︧ـــــــــــ︀ن ﹀︨ ︀︋ ︡ا  ــــــــ ـــــــــ راه ︠ــــــ

سيد على آقايى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)
توســط درباريان، دبيران و علماء نگاشته شده 
اســت.2 مؤلفان هركدام از منظــرى خاص به 
مسائل و رخدادها نگريســته و نكات ويژه اى را 
مدنظــر قرار داده اند. سفرنامه نويســى از حدود 
1260ق به اين ســو جدى تر شد. از كهن ترين 
اين ســفرنامه ها، سفرنامه محمدولى ميرزا پسر 
عباس ميرزا (1260ق)، ســفرنامه بروجردى با 
عنوان بزم قريب (1261ق) و سفرنامه حاج على 
خان اعتماد السلطنه (1263ق) است كه مسائل 
دقيق و مهمى را به دست مى دهد كه در شناخت 
روش حج گــذارى ايرانيان و غيره و همچنين در 
شناسايى اماكن مذهبى، راه ها، سلوك مردم و ... 

مفيد فايده هستند.
  

شــيرينى انجــام فريضــه حج و حضــور در 
مسجدالحرام، مسجد النبى، عرفات، مشعر، منا 
و نيز زيارت قبور ائمــه بقيع t چنان بر مذاق 
حاجيان خــوش مى آمد كه بدون ترديد، اگر اين 
دشــوارى ها نبود، بسيارى از آنان نه يك بار، كه 

بارها به اين سفر مى رفتند؛ چنان كه برخى با وجود 
اين مشــكالت، چنين مى كردند. اين شيرينى 
براى يك مسلمان معتقد، كامال قابل درك است.

روحيه زائران در زمان انجام اعمال، آنچنان كه در 
خاطرات آنان منعكس شده، نشانگر عمق لذتى 
است كه يك زائر در آن زمان تجربه مى كرد. زائر 
در آن لحظــات، به طور معمــول، نوعى تجربه 
عرفانى را در خود مشــاهده و احساس مى كرد؛ 
تجربه اى كه نمودى از آن را مى توان در مطالبى 

كه در برخى از سفرنامه ها آمده، مشاهده كرد.
زائرى كه راه ســفر را در ميان خار مغيالن طى 
كرده، با ديدن كعبه، آنچنان احســاس شــادى 
مى كرد كه خار مغيالن را گل نسرين به حساب 

مى آورد:
يا رب اين كعبه مقصود تماشاگه كيست

كه مغيالن طريقش گل نسرين من است3
فرهاد ميرزا كه اســير اين خار مغيالن شده، ياد 

شعر حافظ افتاده كه گفته است:
در بيابان چون به ياد كعبه خواهى زد قدم

سرزنش ها گر كند خار مغيالن غم مخور4
طبعاً سفر حج محدود به خاطرات شيرين نبوده، 
بلكه يك زائر در طول مسير و در زمانى كه در آن 
دو شهر ســپرى كرده، با مسائل مختلفى درگير 
بوده است. اين مســائل در دوران هاى مختلف، 
گاهى از جهاتى باهم شــباهت هم داشته اند و به 
تناسب تغيير اوضاع و احوال شهر يا زائران، نوعى 

دگرگونى هم در آنها پديد مى آمده است.
   

روابط دولت ايــران با دولت هايى كه به نوعى با 
مســأله حج و راه هاى آن در ارتباط بوده اند يكى 
از مسائل مهم در سفرنامه ها بوده است. به عنوان 
نمونه در دوره قاجار، ارتباط اين دولت با حكومت 
عثمانى و فراز و نشيب هاى آن، تأثيرات بسزايى 

را در انجام اين فريضه داشته است.
دولت هاى وقــت ايران تــالش مى كردند در 
قراردادهاى خود با دول ديگر، يا بطور مستقل يا 
در اصول جداگانه به مســأله حج بپردازند. گاهى 
روابط تيره دولت ايران با دول مرتبط با حج، سبب 
ترك حج يا محدود شــدن آن مى شــده  تا آنكه 
مصالحه اى ميان دو دولت ايجاد مى شده است؛ 
مثًال عباس ميرزا در نامه اى به خسرو محمدپاشا 
والى ارزنة الروم مى-نويسد، «اهل اين واليات 
به حكم شرع مســتطاب ترك حج و تجارت در 
آن حــدود را اقرب به صواب مى دانســتند» اما 
پس از تعهد شما «بعض مردم... فى الفور اسباب 
سفر مكه مهيا و عازم و جازم آن سفر خيرّيت اثر 

شدند.»5

     
يكى ديگر از مسائل مهم ســفرنامه ها، مسأله 
راه حج بوده اســت. ايرانيان بر اســاس اوضاع و 
احوال كلى راه، اخبار مربوط به امنيت، داشــتن 
زمان مناســب براى انتخاب راه دور يا نزديك، 
محل ســكونت زائر و تصميم حمله دار (رئيس 
كاروان) يكى از اين چهار راه را براى حج انتخاب 
مى كرده اند؛ مسير دريايى از بنادر جنوبى ايران به 
جده، راه جبل از عتبات عاليات به مكه، راه شــام، 
راه انزلى- استامبول به جده؛البته تصميم دولت 

هم در مورد راه بسيار تأثيرگذار بوده است.
جالب آنكه كه سفرنامه نويســان هم به اهميت 
اين مسأله كامال واقف بوده و مى كوشيدند تا در 
نوشــته هاى خود به مقايسه راه ها بپردازند. ذكر 
غارت گرى اعراب بــدوى در بيابان هاى حجاز، 
كه گاهى با همكارى دولت هاى محلى صورت 
مى گرفت، توجه تمام سفرنامه نويسان را به خود 
جلب مى كرده است. عدم امنيت يك راه گاهى 
سبب مى شد كه علما بر تحريم آن راه، فتوا دهند؛ 
كه بــه عنوان نمونه مى توان بــه صدور فتواى 
تحريم راه جبل با تالش شــيخ فضل اهللا نورى 

اشاره كرد.6
براساس سفرنامه هاى حج مى توانيم راه حج را 
بخوبى بازشناسيم و قدم به قدم همراه كاروانيان 
حج اين مســيرها را طى كنيم. در اين زمينه در 
ادبيات عربى، فارســى و تركى، چندان متنوع و 
گسترده هست كه هركدام مى تواند گوشه-هايى 
از اطالعات مهم درباره اين مسيرها را در اختيار 

ما بگذارد.7
   

نحوه برخورد ساكنان اين دو شهر با زائران ايرانى 
هم از مســائل مورد توجه سفرنامه نويسان بوده 
اســت. به رغم آنكه اين دو شهر در منطقه حجاز 
بوده اما رفتار ساكنان اين دو شهر با ايرانيان بسيار 
متفاوت بوده است. مردم و واليان آن، غالباً رفتارى 
بهتر از مدنى ها با ايرانيان داشته اند، كه بيشتر به 

دليل آن بود كه شــرفاى مكه (والى) از سادات 
بودند و احترام خاصى براى شــيعيان قائل بودند 
اما در مقابل در مدينه، به ســبب تعصب سخت 
مذهبى اهل تسنن و نيز تعصبات قومى، زائران 
عجم، مصائب زيادى را تحمل مى كردند؛ البته 
ارتباط گيرى ايرانيان با شيعيان نخاوله مدينه هم 
مزيد بر علت بوده اســت، چراكه از ديرباز سنيان 
اين شهر، اين نخاوله را دشمن خود مى پنداشته اند 
و قرابت مذهبى ميان شــيعيان ايران و نخاوله 
موجــب بدبينى آنان به زائران ايرانى مى شــده 

است.8
  

هرچند در فقه شيعه، مسأله تقيه به عنوان يكى از 
مسائل اساسى مذهب بوده كه شيعيان نسبت به 
آن وفادار بوده اند اما با اين حال در سفرنامه ها به 
دشوارى هاى مذهبى زائران ايرانى در سفر حج 
اشاره شده است. ذكر سختى ها و مصائب زيارت 
اماكن مذهبى همچون حرم پيامبر ، بقعه ائمه 
t و قبرســتان بقيع و ... از جمله مسائل بسيار 
پررنگ در سفرنامه ها بوده است. مناظرات ميان 
شيعيان و سنيان، نيز از مباحث مهم در سفرنامه ها 
به شــمار مى رود كه گاهــى مخاطرات زيادى 
را براى زائر و حتــى كاروان زائران ايرانى ايجاد 

مى كرده است.9
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جالب توجه و قابل مطالعه بوده است. در هر زمان، 
نسل جديدى كه اراده سفر حج مى داشت، نيازمند 
تجربه هاى پيشــنيان و پيرمردان بــود و از اين 
جهت، نوعى حافظه تاريخى مداوم از اين سفر، 

در ذهنيت جامعه اسالمى پايدار مانده است.
دشــوارى هاى ســفر حج، به طور عمده در طى 
مسير ســفر بوده است. اين مشكالت، افزون بر 
مشــكالت طبيعى و جغرافيايى، ناشى از آزار و 
اذيت ســاكنان بدوى مسير بوده است. به عالوه 
رويارويى زائران عجم شــيعه با حجاج ســنى و 
ساكنان عرب آن نواحى، دشوارى هايى را پديد 
مى آورد. همه اين دشــوارى ها بر روى هم، گاه 
چنان تصوير سختى از اين سفر به دست مى داد 
كه به طور عــادى به ويژه در برخى ســال ها و 

دوره ها، انجام آن، كارى معقول نمى نمود. 
     

يكــى از مهم ترين منابع براى شــناخت آيين 
حج گــذارى ايرانيــان خصوصــا دوره قاجار 
(1210-1343ق) ســفرنامه هاى حج است كه 

سنت سفرنامه نويســى در ميان حجاج ايرانى 
محدود بوده و طى يك هزار ســال و اندى، تنها 
آثار محدودى از خاطرات اين سفر برجاى مانده 
است. نگارش ســفرنامه هاى حج بسيار كهن 
اســت و از كهن ترين آنها سفرنامه ناصرخسرو ، 
ابن جبير، ابن بطوطه و بسيارى ديگر است. اين 
روند در دوره صفوى در كل جهان اسالم بيشتر 
و بيشــتر شــد و در ايران و عثمانى در دوره اخير 
يعنى عصر قاجارى روى به گســتردگى نهاد. در 
اين ارتباط بايد گفت كه در دويســت سال اخير 
همزمان با اوج گيرى سفرنامه نويسى در جهان 
اسالم، در ايران نيز سفرنامه هاى متعددى نگاشته 
شده كه به اظهار يكى از محققان بيش از پانصد 
اثر مى شــود،1 بنابراين در مقاله تالش كرديم بر 
مبناى سفرنامه هاى دوره قاجار بررسى كوتاهى 

در مورد محتواى كلى اين آثار داشته باشيم.
سفر حج براى مسافر آن، سفرى شيرين و پرجاذبه 
بوده اســت؛ با اين حال، به دليل دشوارى هاى 
فراوانش، هميشــه پرخاطره و ماجراساز بوده و 
خاطرات تلخ و شــيرين آن، براى همه نسل ها 

ف  
︺︀ر
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️ ﹝︺﹠﹢ی ﹝﹊﹥  ﹢﹨ ︶﹀
﹉ ︲︣ورت ا︗︐﹠︀ب ﹡︢︎︀︣ ا︨️

به كوشش ياسر دهاقان

اشاره:
شهر مكه مكرمه و اماكن مقدس آن از سال ها پيش و حتى اكنون شاهد ساخت و اجراى 

پروژه هاى عمرانى بزرگ و بسيار مدرن شامل ساخت متروها ، زيرگذرها و روگذرهاى 
متعدد بوده است. اين پروژه ها كه بزرگترين طرح توسعه شهر مكه در طول تاريخ محسوب 

مى شوند،  موجب تخليه كامل مناطق اطراف مسجد الحرام شده اند. 
شهر مكه با 15 محله اصلى كه قديمى ترين آنها بيش از 600 سال قدمت دارد، شكل گرفته 
است اما در حال حاضر تنها دو محله باقى مانده و 13 محله تاريخى اين شهر به طور كامل از 

بين رفته اند. 
جغرافياى خانه خدا در محيطى است كه با تپه هاى سنگى محاصره شده است. در طرح هاى 

جديد خانه هاى سنگى برداشته مى شود و خانه كعبه كه هويت جغرافيايى خود را از كوه هاى 
اطراف مى گيرد، به تدريج تبديل به دشتى مى شود كه ساختمان هايى جايگزين آن كوه ها 

مى شوند.
اين در حالى است كه در رم در 10 كيلومترى واتيكان كسى حق ساخت مكانى بلندتر از 

واتيكان را ندارد اما در مكه صاحبان اين كشور نسبت به اين مسئله بى تفاوت هستند. اين 
تخريب ها طى 30 سال گذشته زياد بوده و حدود 300 مكان تاريخى كه تنها متعلق به پيامبر

 نبودند هم ويران شد. اين مكان ها به اهل بيت تعلق داشته است. يونسكو مكان هايى 
را براى حفاظت خودش از آثار تاريخى معين كرده است اما براى حفاظت از ميراث حضرت 

فاطمهr و امير مؤمنانq چه كارى انجام شده است؟
اين ها پرسش هايى بود كه به بهانه سالروز تجديد خانه خدا به دست ابراهيم خليل q از 
حجت االسالم عمار ابوطالبى، راوى زيارت دوره هاى ويژه در مكه و مدينه پرسيديم. وى 

از سال 1382 در بعثه مقام معظم رهبرى  به عنوان راوى زيارت دوره هاى ويژه كه در مكه و 
مدينه براى اساتيد حوزه و دانشگاه و نخبگان كاروان ها برگزار مى شود، مشغول به فعاليت 

است. پايان نامه كارشناسى ارشد خود در دانشگاه اديان و مذاهب را با عنوان «نقش و كاركرد 
شيعيان در مكه در دوره عثمانى» دفاع كرده است. وى همچنين در باب آثار انديشمندان 

امامى مكى در مكه، مقاله نوشته است و كتابى از وى با عنوان «موزه و پرده بافى مكه مكرمه» 
توسط انتشارات مشعر چاپ شده است.

يكــى از دغدغه هــاى جامعه شناســان 
مسلمان، تغيير هويت شــهرى مكه است. 
جغرافيا شناسان عربستان انتقادهايى به نوع 
گسترش ها و ساخت و سازهاى اطراف مسجد 
الحرام دارند. تا چه انــدازه اين دغدغه ها به 

جاست؟
توسعه شهر مكه و مسجد الحرام يك ضرورت 
اجتناب ناپذير است و در طول تاريخ هم صورت 
گرفته است. زمانى خانه هاى اهل مكه متصل به 
 r خانه خدا بود و گفته شده كه حضرت خديجه
خانه اى در نزديكى كعبه داشت كه در ساعتى از 

روز سايه خانه خدا بر خانه ايشان مى افتاده. 
اما امروزه چند نكته قابل توجه است. يكى اينكه 
به نام توسعه مسجدالحرام يا مسجد النبى برخى 
از اماكن مقدس اســالمى تخريب شد؛ اماكنى 
كه يادآور وقايع تاريخى بود كه يك مثال روشن 
آن تخريب كوچه هاى بنى هاشــم است. نكته 
ديگر نوع ساختمان سازى هاست. نوع معمارى 
مسجد النبى و مســجدالحرام اسالمى نيست. 
معمارى كنونى اين دو مسجد به معمارى رومى 
مى ماند. زمانى مى توان به طور قطع درباره نوع 
معمارى قضاوت كرد كه از اين دو مسجد عكس 
تهيه شده باشد. اولين عكس به 120 سال قبل 
باز مى گــردد. در اين 120 ســال اخير دو بنا در 
مسجد النبى و مسجدالحرام مى بينيم كه در دوره 
عثمانى و سعودى است و هر دو معمارى رومى 
اســت. نزديكى عثمانى ها به رومى ها علت اين 
شباهت اســت؛ چنان كه مشابه اين معمارى ها 
را در فلسطين و مسجد القصى و مساجد قديمى 

آفريقا و تركيه مى توان ديد. 
مشــكل معمارى ســعودى اين اســت كه به 

جنبه هاى معنوى معمارى توجه نكرده اند؛ از اين 
رو اعتراض ها را به دنبال داشته اند. 

يكى ديگر از مســائل ساخت و ساز هاى اطراف 
مســجدالحرام اســت. در لزوم ساخت هتل در 
اطراف مســجدالحرام بحثى نيست؛ بلكه نوع 
ساخت ســاختمان هاى ســر به فلك كشيده 
حساســيت برانگيز اســت كه مهم ترين آنها 
«ابراج البيت» اســت. مسلمانان مختلف كه به 
مكه مشرف مى شوند نســبت به اين ساخت و 
ساز اعتراض دارند. در روايات سنى و شيعه بناى 
ساختمان بلندتر از مسجدالحرام كراهت دارد. اما 
اثبات اينكه سعودى ها با احداث اين ساختمان 
قصد توهين به خانه خدا را داشتند مشكل است؛ 
چنان كه اثبات اين ادعا كه اين ســاختمان نماد 

شيطانى است نيز مشكل است. 
ساختمان ديگرى كه بيش از همه توجه منتقدان 
را به خود معطوف داشته، برج ساعت است. دولت 
ســعوديه قصد داشت با نصب ســاعت بر فراز 
اين برج، ســاعت مكه را به عنوان ساعت مبدأ 
جهان اسالم اعالم كندـ  همان طور كه ساعت 
گرينويچ مبدأ زمانى رسمى دنياستـ  كه البته در 

اين زمينه موفق نبودند. 
تذكر اين نكته ضرورى است كه چه خوب است 
وقتــى به مكه و مدينه وارد مى شــويم به جاى 
پرداختن به حواشــى به اصل موضوع و همان 
طواف خانه خدا و عبادت توجه بيشــتر داشــته 

باشيم.

حفظ آثار تاريخى بشر مهم است و يونسكو 
اجــازه تخريب اين آثار و يا ســاخت مظاهر 
مدرن در اطراف اماكن تاريخى را نمى دهد؛ اما 

در عربستان شاهد تخريب بناهاى تاريخى 
 tاسالم به خصوص آثار مربوط به اهل بيت
هستيم. آيا انگيزه هاى مذهبى در تخريب اين 

آثار دخيل نيست؟
يونســكو اعتراضى به اين ساخت و سازها ندارد 
و دولت ســعودى به دليل داشتن روابط محكم 
با غــرب اجازه دخالت به يونســكو در اين امور 
را نمى دهــد. در تخريب آثــار، هم انگيزه هاى 
مذهبى و هم معتقدات سلفىـ  وهابى مؤثر است 
كه بر اساس آن هر گونه بزرگداشت آثار مردگان 

و گذشتگان را شرك و گناه قلمداد مى كنند. 

لطفاً به حضور شيعيان در مكه و فعاليت هاى 
برجسته آنان اشاره بفرماييد.

 در تمام طول تاريخ، مكه شــهرى است سنى 
مذهب و از نظر كالمى اشــعرى؛ اما با عادات و 
رسوم شــيعى. از نيمه دوم قرن چهارم سادات 
حسنى حاكمان شــهر مكه شدند و حدود هزار 
ســال تا روى كار آمدن وهابيت حضور داشتند. 
آنان عمومــاً زيدى مذهب بودند و نســبت به 
امامى ها احترام قائل بودند. در اين مدت مظاهر 
و آداب و رســوم شــيعى در مكه رواج داشت؛ از 
جمله برگزارى مراســم عزادارى  در روز عاشورا 
در قبرستان ابوطالب. در آن دوران مردم در مكه 

بدون تقيه مراسم عزادارى برگزار مى كردند. 
عمره رجبيه از اختصاصات شيعيان است كه در 
آن زمان مورد توجه قرار گرفته بود. در آن زمان 
رســم بود اول رجب اهالى مكه، از جمله حاكم، 
از مكه خارج مى شــدند و به ميقات ها مى رفتند 
و با شــكوه به مكه وارد مى شدند كه در سفرنامه 
ابن بطوطه به اين سنت اشاره شده است. عالوه 

بر آن زيارت رجبيه هم وجود داشــت كه مردم 
مكه در طول سال پول جمع آورى مى كردند كه 
بتوانند هر سال در رجب به مدينه و زيارت پيامبر 

اكرم بروند.

آيا عالمان شيعى در مكه هم حضور داشتند؟
ما تصور مى كنيم كه مكه مركز عالمان ســنى 
مذهب است؛ ولى به خصوص در قرن يازدهم و 
بخشى از قرن دوازدهم، غلبه در مكه با علماى 
اماميه بوده اســت. ابن حجر هيتمى در ابتداى 
كتاب«الصواعق المحرقه» نوشته كه وارد مكه 
شــدم و ديدم روافض آنجا را گرفته اند. وى اين 
كتاب را براى تضعيف شــيعه نوشت و در هدف 

خود موفق بود.
در مكه عالمان بزرگ و خاندان هاى عالم پرورى 
از شــيعه را سراغ داريم كه قرن ها در مكه بودند؛ 
از جمله آنان خاندان سيد نورالدين عاملى است 
كه از يك طرف برادر صاحب مدارك و از طرفى 

برادر صاحب معالم است. 
يكى از علماى شــيعى كه در مكــه بود ميرزا 
زين العابديــن كاشــانى از شــاگردان مرحوم 
استرآبادى اســت كه نه نقش اصلى در تجديد 
بناى كعبه را داشــت. در ســال 1039 كه سيل 
خانه خــدا را تخريب كرد، ميرزا زين العابدين به 
معصومين توسل جست كه خودش خانه خدا را 
تجديد بنا كند. از وى نقل اســت كه گفته است 
«در هنگام بناى كعبه همه شــيعيان را، چه آنها 
كه ُمردند و چه بعدها به دنيا مى آيند در كار خودم 
شريك كردم». بناى فعلى خانه خدا همين بنايى 

است كه ايشان ساخته است. 
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 ︡ ﹝︧︖ــــــــــــــــــ
︀︎ـــــــ﹍︀ه ︎︣ورش ﹡﹫ـــــــــ︣و 
︣م ا︨️ ️ و ﹡ــ ︨ ﹌﹠︗ ︣ای ︋ــ

︑﹢﹁﹫﹅ ﹉ ﹝﹠︊︣ی
سيدمحسن باقى زاده(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

خطابه يكى از راه هاى رســاندن پيام است كه 
پيامبر از آن براى ابالغ پيام خود به مردم بهره 
مى برد. پس از پيامبر اكرم عالمان شيعه نيز 
براى مبارزه با طاغوت از شيوه وعظ و خطابه براى 
تحريك توده ها استفاده كرده اند. يكى از خطباى 
بزرگ معاصر ايران، مرحوم حاج شيخ احمد كافى 
(1315ـ  1357ش) اســت. آوازه منبرهاى وى 
در كشورهاى اطراف نيز پيچيده  است. جذابيت 
سخنرانى هاى اين مرد به قدرى بود، كه گاهى 
منبرهاى وى با اســتقبال هزاران نفرى همراه 
مى شــد.1 ما در اين مقاله برآن هستيم تا راز اين 
موفقيت چشمگير را در پرتو قرآن و حديث بيابيم 

تا سرلوحه خطباى اين مرز و بوم باشد.
ركن اساســى دين تبليغ است و هدف از بعثت 
انبياء هم همين بوده است. قرآن كريم ابالغ پيام 
را براى پيامبر با سه شرط همراه نموده است2 كه 
در ســخنرانى هاى مرحوم كافى اين سه مؤلفه 

كامًال نمايان است.  
1. حكمت؛ حكمت دليلى اســت كه از طريق 
براهين منتج به حق مى گــردد؛ به گونه اى كه 
برطرف كننده هرگونه شــك و ابهام اســت. 
منبرهاى وى در ارتباط بــا امام زمان از اين 
دست سخنورى ها بود. مرحوم كافى حكمت را 

در آنها به منصه ظهور مى رساند. ترويج مرجعيت 
شيعه مخصوصاً امام راحل، در ميان مردمى كه 
با تبليغات شــديد عليه علما روبه رو بودند نيز از 
مصاديق حكمت در كالم كافى به شمار مى رود.3
2. موعظه؛ موعظه به بيانى اطالق مى گردد كه 
نفس شــنونده را نرم و قلبش را رقيق مى نمايد. 
مواعظ شــيرين وى زبانزد عموم مردم بود؛ به 
گونه اى كه حتى امروزه هم بسيارى هنوز تمايل 

به مواعظ ايشان دارند.
3. جدال؛ جدال دليلى اســت بــراى خاموش 
كــردن خصــم. نمونه هاى جدال احســن در 
سخنرانى هاى وى بســيار است. موضع گيرى 
عليه اليحــه انجمن هاى ايالتــى و واليتى، 
سخنرانى عليه شاه پس از فاجعه مدرسه فيضيه، 
همراهى با علما و ســخنرانى در تحصن پس از 
واقعه پانزده خرداد، موضع گيرى عليه انتخابات 
فرمايشــى مجلس بيست و يكم شوراى ملى و 
سخنرانى عليه اسرائيل و سران يهود 4  از مواردى 
اســت كه موجب شد مرحوم كافى تبعيد شود و 
زندانى گردد. اما ايشان هيچگاه از ميدان جنگ 

پاى عقب نگذاشت.
عالوه بر آنچه گذشت، قرآن در داستان حضرت 
يوسفq به بيان رموز موفقيت در تبليغ اشاره 

مى كند:5
1. تقوا

با توجه به آيات 35 و 36 سوره يوسف، درمى يابيم 
كه حضرت يوســف چهل سال زحمت كشيد تا 
توانســت مردم را هدايت نمايــد و در اين مدت 
تقوايش در باالترين درجه بود. همين قداست و 
عصمت يوسف زمينه ساز تبليغ وى بود. مرحوم 
كافى درجه هاى علم وتقوا را در شهر نجف نزد 
اساتيدى چون آيت اهللا خويى، سيد محسن حكيم 
و شهيد محراب سيد اسداهللا مدنى كسب كرد. 
شهيد مدنى كه درجه هاى تقوا و تأثيرگذارى را 
در شاگرد خود مى ديد، وى را به هجرت به ايران 

تشويق نمود.6
2. خدمت به مردم

قرآن مى فرمايد حضرت يوسف هم در زندان و 
هم در دوران حكومت ملجأ مردم بود7 و موفقيت 
وى در ســايه اين خدمت رسانى بود. اين مؤلفه 
يكى از بارزترين شــاخصه ها در زندگى مرحوم 
كافى است. خدمات عمومى وى هنوز در تهران 
و ايالم به نام ايشان شناخته مى شود. مهم ترين 
فعاليت كافى تأسيس مهديه تهران بود كه خود 
منشأ خدمات بسيارى بود. در سايه همين مهديه، 
درمانگاه و داروخانه احداث شــد و برنامه هاى 
عيادت دسته جمعى از بيماران و دست گيرى از 
ســالمندان و تهى دستان شكل گرفت كه حتى 
هنوز در برخى مناطق تهران اين رســوم خير، 

پابرجا مانده است.8
3. تثبيت علميت

قــرآن بعد از تقــوا و خدمت به مــردم، تثبيت 
علميت را بســيار مهم مى داند. از رموز موفقيت 
حضرت يوســف را بايد در جريان تعبير خواب 
ايشان جســت وجو كرد. با توجه به آيه، وظيفه 
عالمــان دين پس از انبيا هم تبليغ اســت. اين 
انذار و تبليغ متفرع بر تفقه در دين است. اگر فقه 
را به معناى آگاهــى به معارف دينى، اخالقى و 
فروع دينى بدانيم، با تسلط بر اين موارد مى توان 
مردم را از جهالت درآورد. مرحوم كافى ســال ها 
در حوزه هاى مشــهد و نجف و قم به تحصيل 
پرداخت و الجرم در درياى علم غوطه ور بود. در 
سخنرانى هاى وى مى توان قوت در استدالل را 
فراوان يافت. نامه حضرت امام در جواب مرحوم 
كافى در اجازه استفاده از وجوهات شرعى، خود 

نشان دهنده عليمت كافى است.9
اميرالمؤمنيــنq نيز عواملــى براى موفقيت 
در خطابه برشمرده شــده اند10 كه برخى از آنها 

منطبق بر روش سخنرانى مرحوم كافى است:
1. اخالص؛11

2. شناخت و ايمان به هدف؛12

3. آگاهى به اوضاع زمان؛13
4. پيشگامى در عمل؛14

5. صبر و استقامت؛15
6. . توجه به بعد عاطفى موعظه.16

اين مــوارد را مرحوم كافى بــا زيركى تمام در 
منبرهايش بــه كار مى گرفت. تأثير شــگرف 
ســخنان وى بر روحيه و اعمال مردم را بايد در 
توجه به اين موارد جســت وجو كرد؛ واال بودند 
ســخرانانى كه بسيار پرسابقه و متبحر در فنون 
سخنورى بودند؛ اما هيچگاه توفيقى اين چنينى 

در تأثيرگذارى و هدايت مردم نداشتند. 
كافى هرچه داشت در طبق اخالص مى گذاشت، 
زندگــى اش را وقف امام زمــان كرده بود؛ 
به گونــه اى كه حتى بــزرگان مرجعيت حوزه 
اذعان مى داشــتند كه هيچ كس به اندازه كافى 
نتوانسته توجه به امام زمان را در  دوره طاغوت 
به وجود بيــاورد. اين تأثرگذارى به قدرى براى 
اهل طاغوت گران بود كه سرانجام اين روحانى 
 آگاه كــه در تبعيت از فرمــان امام خمينى
براى عدم برگزارى جشن نيمه شعبان به طرف 
مشهد حركت كرده بود را به شهادت رساندند.17 
شهادت وى ضربه اى مهلك به حكومت وقت 
رساند. شهادت كافى موفقيتى ديگر در كارنامه 
وى ثبت كرد. استاد دوانى در اين باره مى نويسد: 
«در اين حادثه [تصــادف كافى] مردم تهران و 
مشهد و ديگر شهرستان ها نفرت بيشترى نسبت 
به دستگاه جبار پيدا كردند و مرگ مرحوم كافى 
ضربه كوبنده ديگرى بر پيكر رژيم ضد مردمى 

وارد ساخت».18
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به كوشش حسين على آبادى
نسبت شناسى عوامل پيروزى بين جنگ سخت در هشت سال دفاع مقدس و جنگ نرم در حال 

حاضر، موضوع ميزگرد ماست كه در قالب دو سئوال ذيل مشخص شده است. 

  سئوال اول: 
 عوامل اصلى پيروزى ما 
 در دفاع مقدس چه بود؟ 

حجت االسالم احترامى، امام جماعت مسجد 
حضرت ابوالفضل؛ خيابان شهيد منتظرى

 در نــگاه قرآنى و اهل بيت بــراى هر جامعه دو 
ســالح علم و تقوا همراه هم در نظر گرفته شده 
اســت. هر جامعه اى كه داراى عالم باشد و آن 
عالم نيز همراه علم خويش، مسلح به سالح تقوا 
باشد، مســلماً افراد پشت سر آن امام و عالم نيز 
مى توانند به سالمت به سرمنزل مقصود برسند. 
در دوران دفاع مقدس مساجد و روحانيت نقش 

بسيار پررنگى در جذب و اعزام افراد به جبهه ها 
داشــتند. عالم وارســته از لحاظ علمى و سواد 
و محتوا بســيار غنى و از لحاظ تقــوا نيز داراى 
ترجيحاتى بود. او مردم را به همراهى با انقالب و 
نظام در تمام موضوعات گريبانگير نظام به دنبال 
خود و در نتيجه نظام فرا مى خواند؛ لذا وقتى مردم 
را فرامى خواند مردم از او تبعيت مى كردند. امام 
جماعت پيش نماز نبود؛ بلكه امام جماعت محل 
بود، در همه حوزه ها از نماز تا حل مســائل محل 
و در نهايت مسائل دفاع مقدس. پس وقتى امام 
جماعت مسلح به ســالح تقوا و علم بود عمًال 
خيلى ها بابت همين دو مؤلفه به حرف هاى آنها 
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بدون شــك يكى از مهم ترين دغدغه هاى اساسى 
انســان از ديرباز، مواجهه با مسئله مرگ بوده است. 
واقعيتى كه به ناچار گريبانگير همة انسان ها خواهد 
بود و هيچ گريزى از آن نيست. از همين جهت، سؤالى 
اساسى كه اذهان آدمى را به خود مشغول كرده، مسئله 

مرگ و اتفاقات پس از آن خواهد بود.
اعتقاد به سعادت و شــقاوت پس از مرگ، تقريبا در 
تمامى اديان جهان مطرح بوده است. البته طرز تلقى 
در ميان ايشان بسيار متفاوت بوده است. به طور كلى، 
تقسيم بندى رويكرد اديان به اين مسئله را، مى توان 
به دو شــكل كلى مطرح كرد. نخست اعتقاد به وجود 
زندگــى اخروى و ديگر باور به بازگشــت به زندگى 

دنيوى يا تناسخ.
رويكرد اول را مى توان در اديان ابراهيمى و همچنين 
آيين زرتشــت جســتجو كرد. در اين نگاه، زندگى 
دنيوى، مقدمه اى براى زندگى ابدى در جهانى ديگر 
است و مثل معروف آن همان، دنيا مزرعة آخرتست، 
خواهد بود. اما در رويكرد دوم، اين باور وجود دارد كه 
انسان پس از مرگ زندگى ديگرى خواهد داشت اما 
آن زندگى، حضور مجدد در هميــن دنيا و زندگى در 

كالبدى جديد خواهد بود.
در قياس ميان اين دو منظر دينى، مى توان به مخرجى 
مشــترك دست يافت و آن اين اســت كه  در هر دو 
رويكرد، مسئله بسيار مهم اين است كه اعمال انسانى 
در سعادت و شقاوت در زندگى بعدى كامال تأثيرگذار 
است و هدف از هر دو نگاه، دورى از بدى ها و دعوت به 

نيكى است.
در اين شــماره، تالش كرديم گوشه اى از نگاه اديان 
مختلف به اين مسئله مهم و تأثيرگذار در زندگى بشر 
را به صورت توصيفى، بررســى كرده و نشان دهيم 
كه رويكردهاى غيرتوحيدى تــا چه اندازه مى تواند 

مشكالت زندگى دنيوى پيروان را تشديد نمايد.

ـــ ١٣٩٣  /١٧٥  / ــــ

توجه مى كردند و عازم جبهه ها مى شدند. البته در 
اين دوران در نسبت علم و تقوا بيشتر بخش تقوا 
مورد توجه جوانان قرار گرفته بود كه به تبعيت از 
امام جماعت مسجد محل خود به جبهه ها اعزام 
مى شــدند. در اصل اين تبعيت ريشه در اعتقاد و 
متعاقباً باور مردم داشت كه كمك شايانى جهت 

پيروزى ما در دفاع مقدس ايفا كرده بود. 

حجت االســالم فتحى امام جماعت مسجد 
حضرت ابوالفضل؛ بزرگراه رسالت

عوامل پيروزى ما در هشت سال دفاع مقدس و 
جنگ ايمان به خداوند، اعتقاد به ائمه معصومين 
و وحــدت و رهبريت امام بــود. همچنين 
مســاجد به عنوان سنگر نقش بســيار تعيين 
كننده اى در حركت رو به جلوى نظام اســالمى 
داشتند. مساجد در دوران دفاع مقدس به عنوان 
پايگاه نقشى جدى در هماهنگ سازى نيروها و 
اعزام و در نهايت پيروزى دفاع مقدس داشتند. در 
آن دوران مساجد خانه اول جوانان بودند. خانه اى 
كه محل آموزش اعتقادات و فعاليت هاى نظامى 
بود. اين موضوع تأثير به ســزايى در پيروزى ها 
داشــت. اينكه امام مى فرمودند «مســجد 
سنگر است مساجد را خالى نكنيد» ناظر به يكى 
از وجوه مســجد نبود؛ بلكه كارآمدى مساجد در 

تمام دوران را خبر مى داد. 

حجت االسالم خدايى امام جماعت مسجد 
حضرت ابوالفضل؛ محله خاك سفيد

در دوران دفــاع مقدس عوامل زيادى دســت 
به دســت هم دادند كه موجب پيروزى انقالب 
اسالمى شد كه به صورت مختصر به چند مورد 
زير اشــاره مى كنم. البته نبايد فراموش كرد هر 
چند جنگ تحميلى براى هشــت ســال بر ما 
تحميل شد، ولى در نهايت باعث حفظ و تثبيت و 

تداوم با اقتدار نظام جمهورى اسالمى شد. 
يكى از اين عوامل، رهبرى هوشمندانه و آگاهانه 
امام است كه نقش اساسى و جدى در پيروزى 
در دفاع مقدس داشــت. مؤلفه ديگر پشتيبانى 
همه جانبه ملت غيور بود كه در پشــت جبهه با 
حمايت هاى معنوى و مادى رزمندگان را مورد 

حمايت قرار مى دادند. مــورد بعدى مجاهدت 
و انگيــزه الهى رزمندگان اســت كه به صورت 
داوطلبانه در جبهه ها حضور داشتند و عمًال باعث 
برهم زدن موازنه قدرت شدند. حضور فرماندهى 
با تدبير و خالق مورد بعدى اســت كه توانست 
مجموعه اى يك شكل و مقتدر براى اداره جنگ 

به وجود بياورد. 
 سئوال دوم: 

 با توجه به پرسش قبل، چگونه مى توان 
 از عوامل مطرح شده، براى پيروزى در جنگ 

 نرم امروز نيز كمك گرفت؟  

حجت االسالم احترامى
در زمانه حاضر كه معــروف به عصر اطالعات 
است، موضوع علم بسيار اهميت پيدا كرده است 
و بســيارى از مردم برخورد علمى را مد نظر خود 
قرار مى دهند. البته موضوع تقوا به عنوان روح كار 
است كه در صورت عدم آن اصل كار زير سئوال 
مــى رود؛ ولى افراد از حالــت تقليدى صرف به 
سمت پرسشگرى رفته اند و براى هر موضوعى 
داليل مستدل مى خواهند. لذا اينجا باسواد و مال 
بودن عالم بســيار اهميت پيدا مى كند. شبهاتى 
كه امروزه به صورت اســتداللى در ذهن افراد 
كاشــته مى شود بايد پاسخ مستدل داشته باشد. 
پس امروز نياز به عالمى اســت كه فقه خوانده 
اســت، اصول و منطق و فلسفه خوانده است كه 
بتواند به سئوال ها جواب بدهد. ما در حال حاضر 
شــاهد آنيم كه چند صد شــبكه ماهواره اى در 
حال گسترش انواع شبهات هستند و فقط روى 
اعتقادات كار مى كنند. گويى دشــمنان اهميت 
ايــن روايت اميرالمؤمنين را بــه خوبى متوجه 
شده اند كه مى فرمايند «مواظب افكارت باش كه 
ممكن است به گفتار و در نهايت به رفتار تبديل 
بشود». لذا تمام همت خود را بر روى افكار جامعه 

ما قرار داده اند. 
بنابراين اين دوران، دوران تعميق افكار اســت 
و فقط نبايد به ظاهــر مباحث پرداخت. خداوند 
متعال در قرآن مى فرمايند «ليتفقهوا في الدين». 
تفقه يعنى عميق شدن در دين. اميرالمؤمنين در 

جايى مى فرمايند «حديثنا صعب مستعصب»؛ 
يعنى كالم ما بســيار سخت است و يا در آيه اى 
ديگر قرآن مى فرمايند «تلك االمثال نضربها 
للناس»؛ يعنى در اين قــرآن مثال هايى براى 
مردم آورديم و «و ما يعقلها اال العالمون»؛ يعنى 
و كسى در ميان اينها تعقل نمى كند مگر عالمان. 

 حجت االسالم فتحى
 اين اعتقادات ماست كه در جنگ نرم به صورت 
مستقيم مورد آماج دشمن قرار مى گيرد و در حال 
ضربه خوردن اســت. لذا بايد وقت فراونى بر سر 
اين موضوع گذاشــت تا بتوان زواياى متفاوت 
آن را پيدا كرد. دشــمن بعد از تجربه هشت ساله 
اين را فهميده اســت كه اين اعتقادات است كه 
حســين فهميده ها را با آن روحيه و شــجاعت 
پرورش مى دهد؛ رزمندگانى كه اصًال تعلقى به 
دنيا نداشــتند و با شوق فراوان به سمت شهادت 
مى رفتند. امروزه عدم تعلق به دنيا مؤلفه جدى 

در فعاليت ها شده است. 
براى رفع اين معضل در ابتدا همه نيروها بايد بر 
نقاط و موضوعات مؤثر دست بگذارند. گسترش 
بحث هاى الهى و اعتقادى، راهكار به سزايى در 
حوزه بازدارندگى جريان جنگ نرم دارد. البته اين 
مســئله بايد با هوشيارى و طى فرايندى منظم 
و دقيــق صورت پذيرد. بــراى مثال براى تمام 
بزرگواران موضوع جذب افراد به جبهه حق بايد 
اولويت فعاليت هايشان باشد؛ چرا كه افراد پس از 
جذب و ايجاد حب و علقه اوليه، بســيارى از امور 
از جمله ازخودگذشــتگى و ايثار براى شان قابل 
هضم است. مسئله بعدى موضوع صبر است كه 
افراد بايد سرلوحه كار خود قرار دهند. در فضاى 
حال حاضر كه به شدت شبهات فكرى در حال 
گسترش اند، اساتيد و علما بايد با صبر و حوصله 

به تك تك آنها جواب دقيق بدهند. 

حجت االسالم خدايى
پيغمبر اكرم بعــد از پيروزى جنگ تبوك و 
گفتن تبريك به ســربازان اسالم، از آن پيروزى 
تعبير به جهاد اصغر كردند و آنها را ســفارش به 
جهاد اكبر كردند كه همان مبارزه با نفس است. 
اين توصيه عمًال توانست نقشى جدى در پيروزى 
ما در دفاع مقدس داشــته باشــد. در اين دوران 
نيز اهميت اين موضوع به مراتب باالتر اســت. 
موضوع بعدى تبعيت از امر واليت و پشــتيبانى 
از ايشان اســت كه درســت مثل دوران دفاع 
مقدس مى تواند باعث پيروزى ما در جنگ نرم 
شود. همان طور كه امام راحل فرمودند پشتيبان 
واليت فقيه باشيد تا آسيبى به مملكت تان نرسد. 



محسن گلپايگانى(دانشجوى دكترى مطالعات تطبيقى اديان)

شــكى نيست كه مســئله حيات پس از مرگ، يكى از دغدغه هاى اوليه و 
اساســى بشر بوده است؛ زيرا هر انسانى دريافته كه مرگ واقعّيتى است كه 
گريز و گزيرى از آن نيســت و به ناچار بايد آن را پذيرفت و با آن كنار آمد. از 
اين رو اين مسئله از دير باز يكى از دل مشغولى هاى عموم انسان ها، خاّصه 
متفّكران، بوده اســت. سايه سنگين مرگ، اين تفكر را به وجود مى آورد كه 

پس از مرگ چه اتفاقى خواهد افتاد؟ و به راستى مرگ پايان است يا آغاز؟ 
از ديرباز اقوام گوناگون بشــرى به نوعى به ســعادت و شقاوت بعد از مرگ 
معتقــد بوده اند و البته برخى گروه ها نيز با صراحت بقاء بعد از مرگ را منكر 
شده اند. گذشته از اديان آسمانى كه اعتقاد به معاد را از اساسى ترين پايه هاى 
نظام فكرى و عقيدتى خود شــمرده اند، توجه به ادامه زندگى پس از مرگ 
در كانون انديشه انسان وجود داشته است و تا آنجا كه تاريخ نشان مى دهد، 
همواره در ميان همه ملت ها ديده شــده است. بايد توجه داشت كه معاد با 
معنى خاص آن يعنى برخاســتن مردگان از قبور براى حسابرسى، اعمال 
تنها در برخى اديان به وضوح ديده مى شــود. تعريف معاد در همه آيين ها 
يكسان نيست و معاد در معناى عام آن كه همان زندگى پس از مرگ تعريف 

مى شود، تقريباً در تمامى اديان شناخته شده، پذيرفته شده است. 
تحقيقات و مطالعات باستان شناسان نشان مى دهد كه حتى در دوره هاى 
ماقبل تاريخ، عقيده به زنده شدن دوباره انسان ها وجود داشته است. مصريان 
باستان مى پنداشتند كه روح بشر پس از جدايى از بدن، باز هم به همان جسم 
عالقه دارد و پس از مرگ، دوباره با اشتياق به همان بدن بازخواهد گشت در 
حالى كه همان نيازها و خواسته هاى قبلى اش به آب و غذا در او وجود دارد. 
آرامش روح به اين است كه بدن، سالم و بى نقص باقى بماند. ازاين رو آب و 
غذا همراه مرده او قرار مى دادند و براى آمد و رفت روح، روزنه اى در قبر تعبيه 

مى كردند تا روح بتواند به راحتى از آن عبور كند.1
  

در اديــان جهان، زندگى پس از مرگ به گونه هاى متفاوتى تبيين و توجيه 
شــده است. شــايد بتوان اين گونه هاى متفاوت را در دو نوع تلقى اصلى از 

زندگى پس از مرگ تقسيم بندى كرد:
1- اديانى همچون اســالم، يهوديت، مسيحيت و زرتشت، معتقد به معاد 
به معناى خاص آن يعنى برخاســتن مردگان از قبر، حسابرسى و زندگانى 
اخروى در بهشــت يا جهنم هســتند. البته در كيفيت زندگى پس از مرگ 

اختالفاتى ميان اين اديان وجود دارد. 
 در آيين زرتشــت، از زندگى مجدد انســان ها و مسئله قيامت سخن به 
ميان آمده است. بنابر تعاليم وى محاكمه مرده، اندكى پس از مرگ شروع 
مى شــود و پس از آن، سرنوشت روان او مشخص مى شود تا آنكه رستاخيز 
عمومى برپا شــود و به پاداش يا كيفر برسد. در روز قيامت، هر روانى از روى 
پـل جـداكـنـنـده عـبـور خـواهد كرد. اين پل بر روى دوزخ قرار دارد و يك 

طرف آن به دروازه بهشت منتهى مى گردد.2
 در كتاب مقّدس يهوديان تصوير روشنى از جهّنم و بهشت وجود ندارد، اّما 
در «تلمود» اعتقاد به رستاخيز از اصول دين و ايمان يهودى معّرفى مى شود 
و انكار آن گناهى بزرگ و نابخشــودنى انگاشــته مى شود. با وجود اين، در 

جزئّيات مســئله رستاخيز ديدگاه هاى متفاوتى در بين يهوديان وجود دارد. 
گروهى از يهود رستاخيز را از آن همه و گروهى ديگر زندگى آينده و پاداش را 
از آِن عادالن و نيكوكاران مى دانند و معتقدند كه شريران و بدكاران با مرگ 
جسمانى براى هميشه نابود خواهند شد. درباره مدت زمان عذاب اخروى در 

جهنم نيز اختالف نظر دارند.3
 در انجيل هاى چهارگانه مســيحيان، با صراحــت تمام و به تعبيرهاى 
گوناگون از قيامت و آخرت سخن بـــه ميان آمده است. در مواردى به اصل 
قيامت اشــاره مى شــود و درجاهاى ديگر، تعبيراتى چون: حيات جاودان، 
ملكوت، آســمان، ديدار خدا، داورى، روز جزا، عذاب، جهنم و بهشت آورده 

شده است.4
2- اديانى همچون هندوئيسم، بوديسم، دائو و... هرچند معتقدند كه زندگى 
انسان منحصر به همين زندگى كنونى نيست، اما تفسيرى بسيار متفاوت در 
مورد زندگى پس از مرگ دارند. آنان اين ادامه حيات را در قالب تناسخ و تولد 

دوباره و جسم دوباره گرفتن تفسير مى كنند. 
 آيين هندو، همانند ساير اديان، آموزه حيات پس از مرگ و فناناپذيرى و 
جاودانگى روح را مى پذيرد و آن را در قالب نظريه تناســخ يا تولّد دوباره كه 
وجه مشّخصه اين آيين است عرضه مى كند. تناسخ بدين معناست كه روح 
پس از مرگ بدن كنونى، بر حســب اعمال گذشته خود، در قالب جديدى 

حلول مى كند. 
طبق نظر هندوان، گردونه تناســخ و تولّدهاى مكــّرر در جهاِن پر از رنج و 
محنت تا زمان دستيابى به موكَشه، يعنى «رهايى» كه مرتبه روحانى كمال 

محض است، همواره ادامه خواهد داشت.5
 آخرت شناسى آيين بودا، شبيه آخرت شناسى آيين هندو است. بر اساس 
تعاليم بودا زندگى آدمى با مرگ جســمانى پايان نمى پذيرد؛ بلكه بر حسب 
اعمال گذشته خود در زندگى، در قالب بدن ديگرى در همين دنيا به حيات 
خود ادامه مى دهد. اين گردونه تناسخ تا تصفيه كامل و رسيدن آدمى به مقام 

«نيروانا» ادامه پيدا مى كند.6
اگر چه فيلسوفان و متكلمان مسلمان ادله متعددى در رد تناسخ آورده اند و از 
نظر آيين اسالم تناسخ امرى است باطل، ولى اصل اين اعتقاد نشان از باور 

به حيات پس از مرگ دارد. 
با توجه به مطالبى كه در باال ذكر شد بايد اذعان داشت كه چه در اعتقاد به معاد 
و چه اعتقاد به تناســخ، انسان به سوى نيكى كردن و دورى از بدى و زشتى 
دعوت شده است. در اين دو رويكرد تنها غايت اعمال متفاوت است كه يكى 

غايتش دنيا و ديگرى زندگى اخروى است.
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︦ از ﹝︣گ در اد︀ن  ا﹡︪︡ـ﹦ ︎

رواق  ﹋﹙﹫︀ترواق  ﹋﹙﹫︀ت

ِ︦ ز﹡︡﹎ـــــــ﹩ ︡﹎﹩ در ︎ ز﹡ــــــ
︣وی ︀ د﹡﹫ـــــــــ﹢ی؟ ــــــــــ  ︠ا

1. لطفا درمورد بحث تناسخ در اديان شرقى 
توضيحات مكفى ارائه بفرماييد و جايگاه آن 
را در مقايســه با معاد در اديــان الهى تبيين 

نماييد. 
اديان شــرق به آريايى و غير آريايى تقســيم 
مى شــود كه بخــش كثيــر آن در هند پديد 
آمده اند، يعنى «هندو، َجينه، بودا و ســيك، و 
فعال به اديان شــرِق آريايى، متمركز در هند 
مى پردازيم و تناســخ را در ايــن قالب تبيين 
مى كنيم. كســانى كه تناســخ را پذيرفته اند، 
معتقدند: اوًال روح ازلى و ابدى است، ثانيًا روح 
بايــد همواره در حال تالش بــراى علّو درجه 
باشد و ثالثًا براى تالش همواره نياز به يك بدن 
دارد. همچنين در اديان شرقى سرانجام انساِن 
در حال تناســخ در اين جهان تصور مى شود، 
برخالف اديان الهــى كه به زندگى دنيا، عالم 
برزخ و قيامت اعتقاد دارند، و بهشــت و جهنم  
را مطرح مى كنند، اديان شــرق آريايى با طرح 
تناســخ بيشــترين توجه را به دنيا اختصاص 
مى دهند و عالم را به مادى و روحانى تقســيم 
مى كنند و  بهشــت و جهنم بــه مفهوم اديان 

ابراهيمى براى آنها مطرح نيست.
مفهوم تناســخ انتقال نفوس يا ارواح اشــقياء 
-يعنى كسانى كه اعمال نيك نداشتند- پس 
از مرگشان به بدن هاى ديگر است كه از لحاظ 
درجــه و مرتبه دينى پايين تر از انســان هاى 
قبلــى بوده اند. در واقع روح اين افراد به ترتيب 
به انســان، حيوان، گياه و يــا جامدات منتقل 

مى شود. 
تناســخ ابتدا در اديان شــرق مطرح و سپس 
وارد كتب و منابع اســالمى شده است كه نوعًا 

زندگى پس از مرگ، يكى از مهم ترين مسائل دينى در اديان مختلف بوده است. بررسى اين مسئله 
در دو ديدگاه توحيدى و غيرتوحيدى، ما را بر آن داشــت تا ساعتى را خدمت استاد محمدمهدى 
على مردى، رياست دانشكده اديان، در دانشگاه اديان و مذاهب قم، درنگ كنيم. ايشان تحصيالت 
حوزوى خود را در حوزه علميه قم از سال 1364 آغاز نموده و تحصيالت آكادميك خود را در مقطع 
كارشناسى ارشد و رشته مدرسى معارف اســالمى و سپس با اخذ مدرك دكترى فلسفه دين از 

دانشگاه «پونا»ى هند به پايان رسانده است. 
مطالعات و تحقيقات حوزوى ايشان در زمينه هاى تاريخ علوم قرآن، تاريخ اسالم، فلسفه، ادبيات 
عرب، كالم اســالمى، منطق و... بوده، اما تحقيقات و مقاالت آكادميك ايشان، بررسى تطبيقى 
مسائل مختلفى ميان اسالم و اديان هندى همچون هندوئيسم، سيكه  و ... بوده است. بررسى تناسخ 
و فرايند باززايش دوباره در نگاه اديان هندى، تطبيق آن با معاد در اديان توحيدى و ... از مسائلى بود 

كه در اين ديدار مطرح شد.
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انديشمندان اسالمى در فلسفه، عرفان، كالم 
اســالمى و منابع اصيل اسالمى در مخالفت 
با آن اســتدالل كرده اند و عدة قليلى نيز با آن 
موافقت كردند. مالصدرا انتقال روح به انسان 
را «نســخ»، به حيوان را «مســخ»، به گياه را 
«فســخ» و به جماد را به «رسخ» تعبير كرده 

است.
مــردم بومى هنــد دين متفاوتى نســبت به 
آريايى ها داشتند. در ابتدا به آريايى هايى كه در 
كنار رود سند مستقر شدند «سندو»  مى گفتند 
كه به زبان پهلوى «هندو» تلفظ مى شــد. در 
كتب اســالمى به عنوان هندو يــا برهمايى 
مطرح شدند. اين افراد قبل از ارتباط با بوميان 
هند در اولين كتب مقدس به نام وداها، معتقد 
بودند كه انســان يك بار متولد مى شود و پس 
از مرگ به بهشــت يا دوزخ خواهد رفت؛ اما به 
مرور زمان با ارتباط با بومى ها دچار دگرگونى 
و تحول شــد. به طورى كــه در آخرين كتب 
الهامى يعنى اُپَنيَشدها تصوير و مفهوم مرگ و 

معاد تغيير پيدا مى كند.
در اين تفســير خداياِن شــخصى مثل شيوا، 
برهما و ويشــنو مطرح مى شــوند. ســپس 
«تناسخ» يا «َسمســاره» به معنى بازپيدايى 
مجدد، همراه با اصطالح «َكرمه» يعنى عمل 
انسان طرح مى شــود. كرمه با بازپيدايى وى 
گره خورده اســت و اين دو به يكديگر وابسته 
هستند؛ يعنى انســان اگر شعائر دين را خوب 
انجام دهد، نجات مى يابد؛ در غير اين صورت 
دوباره بايــد در چرخه باز پيدايى قرار گيرد و تا 
در خدا فنا نشــده باشد اين چرخه بازپيدايى در 

اين جهان ادامه دارد.
نجات انســان در دين «هندو» بــه اين معنا 
است كه انســان اگر عمل خوب و نيكو انجام 
داد، پــس از مــرگ به خدا ملحق شــده، در 
برهما(خداى مطلق هندوها) فنا مى شــود و 
به رســتگارى مى رسد و شخصيتى از آن باقى 
نمى مانــد. مثل تكه خميرى كه به خمير منبع 
متصل شــده، ديگر موجوديتى مستقل ندارد؛ 
در حقيقت غايت رستگارى در هندو، نجات از 

بازپيدايى است.
در «هنــدو» برهما به عنــوان روح اعظم با 

عنوان «پرآتما» ياد مى شــود. از پرآتما روحى 
دميده مى شــود به نام «آتمن» يا سپس آتمن 
وارد «ِجيوه»ـ  كه تقريبًا در مقايســه با فلسفه 
اسالمى شــبيه ماده اولى استـ  مى شود. اين 
جيوه قابليت اين را دارد كه هر شــكلى اعم از 
انســان، حيوان، گياه و جماد را به خود بگيرد. 
انسان نســبت به نوع عملكردش به صورت 
جماد، نبات، حيوان و يا انسان بازپيدا مى شود

در ايــن اديان  به نحوه تعلق روح و ارتباطش با 
بدن اشــكاالتى وارد است نظير اينكه چگونه 
روح جدا از هر بدن هســتى دارد. و اشكاالتى 
چــون زندگى يك روح در دو بدن و يا بيشــتر 
مطرح مى شود. و يكى از بزرگترين اشكاالت 
اين ديدگاه اين مســئله اســت كه اگر تناسخ 
صحت داشته باشــد، نبايد افزايش جمعيتى 

صورت پذيرد.
آيين «ســيك» دومين دين شرقى است كه 
تناسخ و چرخه زندگى در آن شبيه هندو است. 
در ايــن آيين نيز پرآتما، آتمــن و جيوه وجود 
دارد، با اين تفاوت كه در آئين هندو، زن وقتى 
نجات مى بايد كه در چرخــه بعدى تبديل به 
مرد شود و بعد از آن اگر عملكرد خوبى داشت، 
در برهما فنا مى شــود؛ اما در آئين ســيك زن 
مســتقال قابليت نجــات را دارد. ديگر تفاوت 
اين دو آيين در پرآتما (روح اعظم) اســت. در 
هندو پرآتما متعلق به برهما است؛ اما در سيك 
متعلق به خداى قادر واحدى اســت كه نظير 

اديان توحيدى است.
آيين «ِجينه» با دو آيين قبل تفاوت بيشــترى 
دارد. در اين آيين هيــچ خدايى وجود ندارد و 
خبرى از نظام االهياتى نيســت. تناســخ در 
جينه از پرآتما و آتما شــروع نمى شود؛ بلكه از 
خود جيوه شــروع مى شود. بنابر اعتقاد ايشان 
جيوه روح اســت كه ماده اى همراه آن اســت 
به نــام «اَجيوه». در حقيقــت جيوه را نفس و 
روح و اَجيــوه را ماده بى جان معرفى مى كنند. 
جيوه ذاتًا داراى ســه صفت «دانش مطلق»، 
«ُســرور» و «ســعادت» اســت و اگر انسان 
بخواهــد خود را از رنج دنيوى رها كند و نجات 
يابد، عملكرد وى بايد با رياضت شــاقه همراه 

باشد تا به اين سه صفت برسد. 

در آيين جينه به جاى پــروردگار، يك جهان 
ارواح ترســيم  و آن را نقطــه اى اعال فرض 
مى كنند كه ارواح به ابدان متصل مى شــوند. 
فرق جينه با هندو اين اســت كه عمل خير در 
جينه نوعى زنجير طاليى براى انسان است كه 
اگر انسان به عمل خيرش تعلق خاطر پيدا كند 
و از انجام آن لذت ببرد، سبب توقف نجات وى 
مى شــود. فرد زمانى مى تواند نجات پيدا كند 
كه به هيچ چيز تعلق خاطر نداشــته باشد. اين 
مهم تنها با رياضت كشــيدن ممكن است. از 
جمله رياضت شاقه كه معموال توسط رهروان 
آنها انجام مى شــود عبارت از مرگ اختيارى 
اســت كه با روزه گرفتن شروع مى شود، اين 
روزه ادامه دارد تا وقتى كه فرد از گرســنگى به 

جهان ارواح بپيوندد.
چهارمين دين شرقى «آيين بودا» است. آنها 
نيز مانند جيــن اعتقاد به خدا ندارند. اساســًا 
اين دو آيين بــراى مخالفت با الهيات در هند 
به وجود آمدند. تناســخ اين آيين با سه مذهب 
قبــل تفاوت دارد. اين آيين قائل به ازلى بودن 
روح نيســت؛ بلكه معتقد اســت انسان وقتى 
نجات پيــدا مى كند كه به بازپيدايى نرســد 
و به يــك حالت روشن شــدگى و يا به معنى 
ديگر «خاموشى» برسد. خاموشى از حالت ها 
و غرائز نفسانى اســت كه به «نيروانا» تعبير 
مى شود. در حقيقت بودا يعنى «روشن شده» 

و غايت آن دست يافتن به نيروانا است.
از آنجايى كه در بودا روح ازلى نيست، تناسخ به 
اين معنى است كه روح پس از مرِگ شخص، 
روح ديگرى را برمى انگيزاند و اين طور نيست 
كه همــان روح در بدن ديگــرى قرار بگيرد. 
روح ماده اى ســيال است و تا زمانى كه سيال 
بماند و روح هاى ديگرى را بيدار كند، تناســخ 
رخ مى دهد. بر خالف «جينه» عمل خوب در 
«بودا» تأثير مثبت دارد و اگر عمل انسان نيك 

و مفيد باشد، از بازپيدايى جلوگيرى مى كند.

2. تفاوت هاى عمده تناسخ با معاد را در چه 
مى دانيد؟

پيــرو اديان الهى نوعًا اعمــال خوب را به اين 
لحاظ انجام مى دهند به جاودانگى نفس اعتقاد 
دارند؛ يعنى هر شخص نفسش ماندگار است 

و در مقابل عملــى كه انجام مى دهد يا عذاب 
مى شود و يا پاداش مى گيرد. تا حدودى اديان 

شرق موافق اين قسمت است.
اما در اديان شرق زندگى كردن در اين دنيا در 
هر صورت رنج و عذاب اســت؛  ولى در اديان 
الهــى دنيا جايگاهى براى اندوختن توشــه و 
عمل نيك است. در اديان شرقى به هر طريق 
به دنبال فنا شــدن و رسيدن به خالق و رهايى 
از رنج دنيا و عدم بازگشــت به دنيا هستند؛ نه 

صرفًا دريافت پاداش. 
در اديان شــرقى معاد توســط تناسخ شكل 
دنيايــى به خود مى گيرد و تا وقتى كه به درجه 
فنا نرسيده به چرخه دنيايى تعلق دارد و  ماورائى 
نيســت، بر خالف اديان الهى و توحيدى كه 

معاد  صرفا به عالم ماورائى تعلق دارد. 

3. بازخوردها در مقابله با تناســخ در اديان 
مختلف چيست؟

افكار و ســاختار اديان شرق متعلق شش قرن 
قبل از ميالد است؛ يعنى زمانى كه مردم دوست 
داشــتند خالق خود را ببينند و آن را حس كنند، 
دنيايى را براى خود ساختند كه هرج و مرج به 
وجود نياورد؛ لذا با تفكرى به اسم تناسخ تالش 
كردند تا به خالق خود برســانند. سطح درك 
آنها در رابطه با فلسفه خلقت نسبت به پيروان 
اديان الهى بسيار متفاوت است و پيروان الهى 
اين گونه عقايد را بسيار سطحى و پايين تلقى 
مى  كنند و به ســرعت اشكاالتى از اين عقايد 
مى گيرند كه در قالب دينى آنها مفهوم ندارد و 

آنها را اشكال نمى دانند.
و اين بخاطر تفاوتى اســت كه در سنخ دين در 
اديان شرقى با اديان الهى است؛ به اين معنى 
كه در اديان الهى انســان هميشه براى ارتباط 
با خداوند واسطه اى الهى به نام پيامبر دارد، در 
حالى كه در اديان شرقى خودشان مى توانند به 
درجه اى برسند كه با خدا ارتباط برقرار كنند. در 
اديان ابراهيمى توصيه ها و مؤلفه هاى اخالقى 
نوعًا برگرفته از نصوصات دينى اســت و اين 
نصوص اســت كه فرهنگ پيــروان را معين 
مى كند؛ اما مؤلفه هاى اخالقى در اديان شرقى 
نوعًا توسط انسانى كه به عنوان رهبر اين دين 

است بيان شده است.

4. تفــاوت در اهــداف بين تناســخ و معاد 
چيست.

غايت در اديان شــرقى نجات از چرخه تناسخ 
و بازپيدايى اســت؛ در حالى كه در اديان الهى 
مفهوم نجات و رســتگارى، در درجه نخست، 
رضايت الهى و ســپس جايــگاه رفيع اخروى 
اســت و اخالق در دنيا به عنوان توشه آخرت و 

عامل رفعت انسان به شمار مى آيد.

5. آيا طــرح زندگى پس از مرگ يك نوع 
ضمانت براى انجــام امور عبادى در اديان 

است؟ 
تقريبًا به اين پرسش مى توان جواب مثبت داد؛ 
چراكه پيروان اديان شــرقى نوعًا براى اينكه 
در اين جهان نيايند و زجر نكشــند به اخالق 
و امور عبادى كه روحانيــون و رهبران دينى 
خود بيان مى كنند، پايبند مى شوند و دائمًا اين 
امور گوشزد شــده را تجويز مى كنند. اگر اين 

امــور را انجام دهند جايــگاه خوبى در ماوراء 
و يــا در دنياى ارواح به دســت مى آورند و اگر 
انجام ندهند دوباره در بازگشــت به اين دنيا به 
هويت هاى متفاوت و نازل تر تبديل مى شوند.

در اديان شــرقى اگر زنى حتى استاد دانشگاه 
باشد و شــوهرش كارگر باشد، به دليل اينكه 
پــس از مرگ به اين دنيــا بازنگردد و اگرهم 
بازگشــت به صورت مرد بيايــد، وظيفه خود 

مى داند كه مطلقًا به مرد خود خدمت كند.
زندگى پس از مــرگ در نظام اجتماعى اديان 
شــرقى امنيتى به وجود آورده اســت كه حتى 
كســانى كه به دليل فقر زياد در گوشه خيابان 
زندگى مى كنند و غذا بــراى خوردن ندارند، 
دزدى نكنند؛ چراكه معتقدند اگر اين سختى ها 
را تحمل كنند، به درجات باالتر ارتقا مى يابند 
و اگر دســت از پا خطا كننــد، قطعًا به درجات 

پايين تر تنزل مى كنند.

ــ﹢رت ر﹡ــ︕ و  ــ︣ق ز﹡︡﹎ــ﹩ ﹋ــ︣دن در اــ﹟ د﹡﹫ــ︀ در ﹨ــ︣︮  در ادــ︀ن︫ 
ــ︣ای ا﹡︡و︠︐﹟   ︋﹩﹨︀﹍︀︗ ︀ــ﹩ د﹡﹫ــ﹛ــ︀ن اــ︢اب ا︨ــ️؛  و﹜ــ﹩ در اد︻
ــ﹥  ــ﹅︋  ︣︵ ︣ــ ــ﹥ ﹨ ــ︣﹇﹩︋  ــ︀ن︫  ︫ــ﹥ و ︻﹞ــ﹏ ﹡﹫ــ﹉ ا︨ــ️. در اد﹢︑
︀﹜ــ﹅ و ر﹨︀ــ﹩ از ر﹡ــ︕ د﹡﹫ــ︀ و ︻ــ︡م  ــ﹥︠  ــ︡ن و ر︨ــ﹫︡ن︋  د﹡︊ــ︀ل ﹁﹠ــ︀︫ 

ــ︀داش.  ︀ً در︀﹁ــ️︎  ︣﹁ــ ــ﹥ د﹡﹫ــ︀ ﹨︧ــ︐﹠︡؛ ﹡ــ﹥︮  ︋︀ز﹎︪ــ️︋ 

 ﹩﹛︀ ــ﹩ ا︨ــ️؛ در︀ز︎﹫︡ا ــ︣﹇﹩ ﹡︖ــ︀ت از ︣︠ــ﹥ ︑﹠︀︨ــ و︋  ︾︀ــ️ در ادــ︀ن︫ 
﹋ــ﹥ در ادــ︀ن ا﹜ــ﹩ ﹝﹀ــ﹢م ﹡︖ــ︀ت و ر︨ــ︐﹍︀ری، در در︗ــ﹥ ﹡︧ــ️، ر︲︀ــ️ 
ــ﹥ ︻﹠﹢ان ︑﹢︫ــ﹥  ــ︍︦ ︗︀ــ﹍︀ه ر﹁﹫ــ︹ ا︠ــ︣وی ا︨ــ️ و ا︠ــ﹑ق در د﹡﹫ــ︀︋  ا﹜ــ﹩ و︨ 

ــ﹞︀ر ﹝﹩ آــ︡. ــ﹥︫  آ︠ــ︣ت و ︻︀﹝ــ﹏ ر﹁︺ــ️ ا﹡︧ــ︀ن︋ 

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى
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︨﹞︧︀ره
︣د ︀ ﹝︺︀دی ︋﹥ ︨︊﹉ ﹨﹠︡ی  زادُ﹝

﹎︢ر﹎ــــــــــ︀ه داوری 
 ︀﹫﹠ــــــــــــــَ﹢د ︎﹏

محسن كيادربندسرى (كارشناس ارشد اديان شرق)

دانيال نعيمى (كارشناس ارشد اديان شرق)

سرنوشت انســان پس از مرگ موضوعى 
اســت كه همواره ذهن اقوام مختلف را به 
خود مشــغول كرده تا هركدام به گونه اى 
پاســخى براى آن دريابند. انســان ها نيز 
بــا توجه به درك خود از هســتى و مرگ، 
راه حلى در نظر مى گرفتند كه در برخى مواد 
براى اقــوام ديگر عجيب و غيرقابل درك 

مى بود. 
تناسخ در ســرزمين هند، پاسخ هندوها به 
زندگى پس از مرگ است. اين پاسخ همان 
قدر براى يك هندى بديهى است كه «يك 
بار زندگى كردن و يــك بار مردن» براى 
يك غربى يا مسلمان بديهى است!1 مفهوم 
تناســخ يا زادمرد به قدرى در آن سرزمين 
عادى است كه گويى هيچ كس لحظه اى بر 
آن درنگ نكرده است. مى توان ادعا كرد كه 
تقريباً تمامى اديان و فرقه هاى هند، معتقد 
به تناسخ هستند، هرچند توجيهات هر كدام 
در اين مســئله متفاوت است. در اين مقاله 

ســعى خواهيم كرد با توجه به متون مقدس هندى، سير تحول اين انديشه 
را در هندوستان بكاويم. 

 
نظريه تناســخ يا تجسد دوباره، يكى از جنبه هاى پراهميت نظام الهياتىـ  
اجتماعى هند است و نقشى غيرقابل انكار در شكل گيرى اخالق، رفتار و طرز 
تفكر مردم دارد. هندوســتان و تمامى فرهنگ هاى متأثر از آن، زير سيطره 
اين نظريه هستند. البته براى كاربردى شدن تناسخ، قانونى به نام «َكرَمه» 
وجود دارد كه به معناى بازگشت اعمال فرد به خودش است. طبق اين قانون 
اعمال خوب باعث بهتر شدن و اعمال بد، موجب بدتر شدن زندگى فرد در 

زندگى بعد خواهد شد. 
تمامى معيارها و موازين اخالقى و شرعى هندو (قوانين منو)، بر اساس بقاى 
روح پس از مرگ و تجســد دوباره شكل گرفته است. بر اساس اين، شرايط 
هر دوره از زندگانى، به واســطه نتايج اعمال نيك و بد در زندگى قبل تعيين 
خواهد شد. به طور خالصه مى توان گفت كه اين روند بر قانون كرمه يا قانون 
كلى طبيعت بنا شــده و طبيعت بر اساس ضرورت ذاتى خود عمل مى كند. 
بدين معنا كه پاداش و عقاب از طرف قدرت فوق بشــرى يا خدا و خدايان 
داده نمى شــود؛ بلكه همين اعمال خود فرد است كه مطابق با قانون كرمه 
سرنوشت او را تعيين مى كند.2 ريشه اين تفكر در تمايل فزاينده به موضوع 
«خود» حقيقى انســان، يعنى «آتمن» است؛3 حقيقتى كه هيچ گاه از بين 

نمى رود و تا ابد گرفتار اين چرخه خواهد بود. 
دوره هاى مختلف سمســاره مى تواند شامل حيات انسانى، حيوانى، نباتى، 

طبقــات مختلــف نظام كاســتى، زن يا 
مرد بودن و... باشــد كه برخى بر ديگرى 
ارجحيت دارند؛ مثًال مــرد بودن افضل از 
زن بودن اســت يا حيات انسانى افضل بر 
حيوانى است. چرخه سمساره يا تناسخ بسته 
به اعمــال افراد مى تواند صعودى يا نزولى 
باشد. كردارهاى پسنديده و نيك و يا زشت 
و بد، زندگى آينده فرد را در ســاحت هاى 
بهتــر و بدتر قرار خواهد داد؛ مثًال فردى در 
پست ترين طبقة نظام كاستى (طبقاتى)، 
با كردار نيك در زندگى بعدى در طبقه اى 
باالتــر و بهتر قرار مى گيرد و در مقابل هم 
ممكن است به سبب اعمال زشت، كامًال 
از انسانيت خارج و در حيات حيوانى يا حتى 

نباتى به زندگى ادامه دهد.
علــت اصلى اين اســارت در زمان و رنج، 
دلبستگى و شوق آزمندانه به اشياء و لذايذ 
محدود مادى است. كسى مى تواند خود را 
از اين چرخه آزاد كند كه اين اميال را درون 
خود اطفاء كند و با خوِد كلى جهان، «برهمن» يكى شود. در اين حالت اعمال 
فرد هيچ َكرَمه اى چه از نوع خير و چه نوع شــر، ايجاد نمى كند و فرد با يكى 

شدن با برهمن به رهايى خواهد رسيد.4

 
تاريخ تحول اين نظريه روشن نيست. برخى معتقدند كه تناسخ از باورهاى 
بومى هند بوده و بعدها با انديشه هاى آرياييان درآميخته شده است.5 برخى 
ديگــر بر اين باورنــد كه با حمله آرياييان، اين اعتقــاد در ميان بوميان كه 
مطرودان جامعه بودند، اوج گرفت و بعدها در ميان طبقات باال (آريايى هاى 
مهاجم) هم جا باز كرد. به هر حال اكثر متفكران معتقدند تناســخ و چرخه 
مالل آور سمســاره، يك مفهوم ودايى نيست؛ بلكه در ادبيات آرانيكه اى و 

اوپه نيشادها ظهور كرده و متحول شده است. 
تا قبل از حضور آريايى ها در هند، در اواســط هزاره دوم قبل از ميالد، اطالع 
چندانى از عقايد و اديان مردم بومى آنجا در دســت نيست. برخى مورخان 
احتمال داده اند كه عقايدى همچون تناسخ و قانون كرمه، از هندوان بومى 

نشئت گرفته كه تا پيش از آن در ميان اقوام آريايى نبوده است. 
آنچه از لحاظ تاريخى قابل بررســى اســت، دوره پيش از هجوم آريايى ها 
و پيدايش چهار كتاب مقدس هندى به نام «وَده»ها اســت. بررســى اين 
كتب نشان مى دهد كه درباره عالم پس از مرگ و زندگى بعد از آن، سخنى 
از تناسخ به ميان نيامده اســت.6 براى نمونه در «ريگـ  وده» از «ياما» به 
عنوان خداى اموات ياد شــده و مورد ستايش قرار گرفته است. نيز ستايش 
ارواح ديگر مردگان با سروده هاى دينى، نشان از احترام آريايى هاى قديم به 

ارواح نياكان بوده است.7 البته در اين كتاب ها، 
عباراتى وجود دارد كه شايد به نوعى تداعى 
كننده تناسخ باشد؛ البته؛ به نظر مى رسد بيشتر 
معاد جسمانى باشد تا تناسخ؛ «با ياما محشور 
باش، با آباء علوى محشور باش و از شايستگى 
و آزادى در عليين برخوردار شــو... زندگانى 
دوبــاره اى، همراه كاميابى و درخشــانى در 

كالبدى ديگر نصيب تو باد».8
در ايــن دوره هندوها براى اموات احترام خاصى 
قائل بودند، تا جايى كه براى آنها سفره پهن مى كردند 
تا از طعام و شراب بهره ببرند.9 واضح است كه اگر روح مرده 

در همين جهان منتقل شود، ديگر نيازى به پهن كردن سفره به كالبدى 
جداگانه نيســت؛ چراكه روح فرد يا در كالبد نوزادى از انســان و يا حيوان در 

همين جهان است. 
تصريح به تناسخ را بايد در «اوپَه نيشادها» جست وجو كرد؛ چراكه بسيارى 
از مورخين سرآغاز اين نظريه را در اين كتاب ها دانسته اند.10 اواخر قرن هفتم 
قبل از ميالد، آريايى ها سراســر رود گنك را تحت سيطره خود در آوردند و 
به تدريج با ايجاد تشــكيالت و سازمان هاى اجتماعى، جامعه را به دو طبقه 

آريايى و غيرآريايى تقسيم كردند. 
اين نظريه را نبايد در منابع مستقل جست وجو كرد و بايد گفت كه اين انديشه 
در اوپه نيشــادها ســر برآورد. وده ها از دو راه خدايان و پدران سخن گفتند؛ 
بوميان هندو انديشــه انتقال ارواح انســانى به درختان و حيوانات را مطرح 
كردند؛ نياز به عقوبت در براهمنه ها مورد تأكيد قرار گرفت؛ اوپه نيشادها اين 
عقايد را در مفهوم سمســاره گردآورى كردند؛ و بهگودگيتا از عدم نابودى 

آنچه وجود دارد سخن گفت. 
 

اين انديشه پس از مطرح شدن در غرب، به عنوان سلسله اى از «بخت هاى 
دوباره» براى اصالح سرنوشت فرد در نظر گرفته شد؛ اما توالى زايش هاى 
متناهى از قديم از سوى هندوها به طرز بدبينانه اى به عنوان بداقبالى وجودى 
تلقى شــده اســت؛ چراكه حيات نه تنها به عنوان امرى «ناگوار، حيوانى و 
كوتاه» نگريسته شده، بلكه امرى مملو از رنج قلمداد گشته است. بدين معنى 
كــه افزايش تولدها در اين وادى، صرفاً رنج را افزايش مى دهد و تا زمانى كه 

فرد به رهايى نرسد، تسكين نمى يابد. 
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«ســر منزل نورانى ويژه نيكوكاران خواهد بــود و محيط تاريك از آن 
دروغگويان است... در جهان واپسين روح و روان هر كسى سزاى كردار 

خود را در مى يابد». 
از فراز فوق كه بخشــى از متون كهن دين زرتشت است، آخرت باورى 
را در اين دين باســتانى مى توان دريافت. در واقع مى توان گفت، زرتشت 
تنها دين غيرابراهيمى است كه در آن سخن از آخرت، عذاب و عقاب به 
ميان آمده است. جالب اينكه بسيارى از اين اعتقادات شباهت هاى بسيار 
زيادى به آموزه هاى آخرت شناسانه اديان ابراهيمى و به ويژه اسالم دارد. 
زرتشــتيان مانند پيروان ديگر اديان، بر اين باورند كه روح آدمى با مرگ 
فانى نمى شود و هالكت جسم پايان كار بشر نيست. بر پايه  همين باور، 
داراى نظام آخرت شناســى بسيار زنده اى هستند كه با اصل ديندارى و 

ايمان گرايى انسان كامًال مطابق است. 
طبق تعاليم زرتشت در باب آخرت، انسان ها بسته به نوع و روش زندگى 
خود در دنياى فانى مسير زندگى خود در آخرت را تعيين مى كنند. در فرازى 
از يســنا چنين آمده است: «اى مزدا اهوره بى گمان اين پاداش آرمانى را 
به تن و جان كسانى ارزانى مى دارى كه با منش نيك كار مى كنند. پس 
از مرگ همه افراد مى بايســت از گذرگاه داورى (پل چينود) كه در زير آن 
آتش و آهن مذاب روان است، عبور كنند. گذر ازاين مرحله به كردار نيك 

افراد بستگى دارد». 
بر اساس متون دينى زرتشتى، روان انسان پس از مرگ سه روز در اطراف 
جسد خود مى ماند و در روز چهارم به واسطه وزش باد صبح براى بررسى 
اعمال و محاكمه در برابر پل چينود (پل تشــخيص كه بر روى نهرى از 
فلز گداخته ميان دو كوه دماوند و الوند، كشيده شده است) قرار مى گيرد. 
در كنار اين پل دو فرشــته حسابرس به نام ميترا (مهر خورشيد) و چنوه 
(عدل) ترازوى عدالت را قرار داده اند و به حســاب او مى رسند. بر مبناى 
ديگر متون، اولين قاضى در اين مرحله، ايزد مهر است و پس از او نوبت به 
ديگر ايزدان مى رسد كه به ترتيب عبارت اند از: سروش، رشن و اشتاد ايزد. 
در برخى متون نيز، اين دادرســى بر عهده وهومن (بهمن)، ارديبهشت، 

شهريور، سپندارمذ، خرداد و امرداد دانسته شده است. 
پــس از محاكمه، همه افراد بايد از پل عبور كنند. نيكوكاران از چينود به 
راحتى، ايمن و شــادمان گذر مى كنند و وقتى ُروان آنان از پل عبور كرد، 
زنى زيبا با چهره  رخشنده، او را به سوى بهشت راهنمايى مى كند. اينان در 
بهترين جايگاه پاكان (گرزمان) جاى دارند و در آنجا به خوشى و سعادت 
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زندگى خواهند كرد. اما روان گناهكار به وسيله 
ديو نزد پل مى رود. ضمن حسابرسى بر پل، علت 
گناهان از وى پرسيده مى شود و او به بهانه هايى 
متوسل مى شود؛ ولى در نهايت، پل براى او از لبه 
تيغ تيزتر و از لب او نازك تر مى شــود و وى از پل 
سقوط مى كند و زنى بدتركيب و زشت و جادوگر 
با او روبه رو مى گردد؛ آنگاه درى از دوزخ بر روى 

او باز مى شود. 
توصيفات بهشت و دوزخ در متون دينى زرتشتى:
در يســناى 44 / 10، 15، 13 و در ارداويرافنامه 
آمده اســت: بهشت چهار طبقه دارد كه هر يك 
در مكان و محلى قرار دارند و به اســمى ناميده 
مى شــوند. طبقه اول: پندار نيــك، و محل آن 
در ستارگان مى باشــد. طبقه دوم: گفتار نيك و 
مكان آن در ماه مى باشد. طبقه سوم: كردار نيك، 
كه محل آن در باالترين روشــنايى ها مى باشد 
و به طبقه چهارم كه محل عرش الهى اســت، 
مى رسد و به ساحت قدس اهورامزدا كه منزلگاه 
نيكان و پاكان است، دست يافته و منزل مى كند. 
در يســناى 49 / 4 آمده اســت: دوزخ براى ديو 
و منزل دروغگويان اســت و محل عذاب ابدى 
تبهــكاران. در يســناى 11 / 20 و ويســپرد و 
يشــت 2 و ارداويرافنامه آمده است: روان پس از 
گذشتن از سه مرحله (پندار، گفتار، كردار زشت) 
به فضاى تيرگى بى پايانى كه مكان اهرمن است 
واصل مى شــود. در دوزخ سرما (باد) خشكى و 
گنــده بوئى وجود دارد، دوزخ عميق بوده، داراى 

چاه هاى سهمگين اســت، و جانورانى دارد كه 
ارواح بدكاران را مى درانند؛ كوچك ترين آنها به 

بزرگى كوهى است. 
در يسناى 48/4 آمده است: كسانى كه خوبى و 
بدى آنان يكسان باشد، جايگاهشان برزخ است 
كه ميان بهشــت و دوزخ قرار دارد. گناهكاران 
زندانيانى هســتند كه پس از ديــدن عذاب، در 

مدت معين آزاد مى شوند. 
برخى محققان اعتقاد دارند كه بهشــت و دوزخ 
مذكور در متون، روحانى و درونى اســت، با اين 
بيان كه جايگاه گناهكاران تيرگى درون و عذاب 
وجدان و ضمير نا آرام است و پاداش نيكوكاران يا 
همان بهشت، انديشه نيك است. در مقابل برخى 
معتقدند كه عالوه بر پاداش روحى و درونى، اين 
متون بــه حيات پس از مرگ اشــاره مى كنند، 
مرحله ديگرى از زندگى كه به روح و روان آدمى 
تعلق دارد و متأثر از اعمال انسان در حيات دنيوى 
مى باشد. مطابق با تعاليم زرتشتى، كالبد انسان 
زنده از چند جزء گوناگون تركيب شده است: تن، 
جان، فرَوهر، روان. تن همان اعضاى بدن است 
كه با فرارســيدن مرگ، روان و فروهر از آن جدا 
مى شــوند. تن به تنهايى فاقد نيرو و قوه است. 
جان، عبارت است از نيرويى كه تن را به حركت 
مى آورد. فروهر يا فروشى، قوه و ذره اى از ذرات 
نور الهى اســت كه در بدن هر انســان به وديعه 
گذاشته شــده تا در زندگى راهنماى او به سوى 
پيشرفت باشد. روان، به معنى روح است كه ابدى 

و فناناپذير است  و پس از مرگ و طى مراحلى كه 
ذكر شد به بهشت يا دوزخ مى رود. 

در ميان زرتشــتيان آداب و رسوم شست وشوى 
مردگان و كفن كردن آنها، از دســتورات دينى 
اســت. زرتشــتيان پس از در گذشــت يكى از 
خويشــان خود مراسمى به شــرح زير برگزار 
مى نمايند: روز ســوم درگذشت مراسمى به نام 
ســوم و نيز مجلس ترحيم كه زرتشتيان آن را 
ُپرسه مى گويند؛ در بامداد روز چهارم مراسمى به 
نام چهارم؛ بعد از ظهر روز دهم مراســم ديگرى 
به نام دهه و در روز ســى ام مراسم سى روزه به 
نام در گذشته به جا آورده مى شود. در 31 روز بعد، 
يعنى درســت يك ماه پس از درگذشت، مراسم 
مذهبى به نام روزه به ياد شخص مرحوم برگزار 
مى شــود. اين مراسم هر ماه تا يازده ماه متوالى 
ادامه مى يابد. در ماه دوازدهم كه درســت يك 
سال از فوت شــخص مرحوم گذشته مراسمى 

به نام سال برگزار مى شود. 
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محمد ادهمى(كارشناس ارشد اديان)
انديشه چينى طبيعت را در مركز توجه قرار داده 
اســت و ادامه زندگانى هدف نهايى آن است. با 
اصيل انگاشــتن هماهنگى زندگى با طبيعت، 
زندگــى مقدس مى شــود؛ از ايــن رو در فهم 
انديشــه هاى معنوى آنها بايد توجه داشت كه 
ارتباط با طبيعت امرى اساسى است. اولين نطفه 
اين انديشــه در تفكر مردى به نام فوتسى بسته 
شد. تعاليم او كه به نام «يى چينگ» شناخته شده 
است، منبع اصلى فلسفه و عرفان چينى است كه 
بعدها الئوتسه1 و كنفوسيوس2 به آن پرداختند. 
الئوتسه تعاليم يى چينگ را به فلسفه اى معنوى 
تبديل كرد كه آيين تائــو3 نام دارد و در اصل به 
معناى طريقه و راه و رســم است. مفهوم تائو در 
ايــن آيين، اصل نظم جهانى اســت. راه نجات 
انسان اين است كه هماهنگ با نظم طبيعت كه 
تائو برقرار كرده حركت كند و تســليم تقديرى 

شود كه تائو براى او معين كرده است.4
كنفوسيانيســم كامًال صورت يــك مذهب را 
نداشــت و پيروان او مانعى از گرويدن به ســاير 
اديان نداشتند و امكان داشت يك كنفسيوسى در 
عين حال بودايى هم باشد.5 تفكر كنفوسيوسى 
تالشــى براى تحليل موضــوع زندگى پس از 
مرگ ندارد، اگرچه كتابهاى آن شامل مقرراتى 
در موضوع رعايت آيين نياكان است كه به طور 
ضمنى مبين اعتقاد به يك حيات جاودانى است.
در تفكر دينى تائوئيســم ســخن از بهشت ها 
و دوزخ هايــى اســت كه پس از حسابرســى، 
نيكوكاران و بدكاران در آن جاى مى گيرند. آئين 
تائو عقيده به بهشت و جهنم و كيفر و پاداش را از 
آئين ماهايانه  ژاپنى اقتباس كرده و در چين رواج 
داده است و عقايد تناسخ ارواح را از آئين بودايى 
گرفته اســت. صاحب نظران تصور مى كنند كه 
اين مطلب عمدتاً به دليل نفوذ و گسترش دين 
بودايى در چين اســت كه عقيده وجود چندين 
بهشت و جهنم را با خود به چين آورد. همچنين 
گفته شده كه به دليل همين عدم اهميت حيات 
آينــده در اديان بومى چين بوده كه دين وارداتى 
بودايى تا ايــن حد مورد اســتقبال مردم چين 
قرار گرفته اســت. دين تائويى تأكيد شديدى 
بر حيات اخروى دارد. از نظر پيروان الئوتســه 
ارواح بــدون دخالت خدايــان كار خود را انجام 

مى دهند و نيكوكاران را پاداش و بدكاران را كيفر 
مى نمايند.6 دين تائويى براى پاداش نيكوكاران و 
جزاى بدكاران، به احكام مربوط به دنياى ديگر، 
در قالب طرح بهشت ها و جهنم هاى گوناگون، 

روى آورد.7
اعتقاد تائو بر اين اســت كه روح به مجرد مرگ، 
كه چرخه زندگى اش را تمام كرده است، به جايى 
مــى رود تا براى مدتى قبل از رهايى به ســوى 
آســمان از تاريكى و گناهان پاك شود. در اين 
مدت اگر روح از ســوى زندگان با نيايش و نذِر 
غذا مراقبت نشود، ممكن است سبب بيمارى يا 
ديگر مصائب براى خانواده شود. جايگاه واسطه 
(در احضار ارواح) اين اســت كــه به عالم ارواح 
پايين فرستاده شود تا نيازهاى روِح بدوِن مراقب 
بررسى گردد. عقيده مخصوص بر اين است كه 
شــعائر بودايى در آزاد كردن روح از عذاب هاى 
جهنم و باال بردن به سوى آسمان هاى غربى و 

بهشت مؤثر است.8
در اين انديشــه عالم بالطبع متحرك اســت و 
الى االبد به سوى درستى، پيروزى و بارورى سير 
مى كند. اگر عوامل شر، نظير شياطين خبيث و 
يا آدميان خطاكار كه هميشه خالف جهت سير 
تائو حركت مى كنند، نبودند؛ حتماً عالم با سرعت 
تمام به ســوى مقصد كمال، حركت خود را طى 
مى كرد. البته عالم به سوى درستى و سالمت راه 
مى پيمايد و اين حكمرانى طريقه تائو است، اما 
ممكن اســت عوامل خبيث و شر اين حركت را 

به تأخير اندازند. 
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يكى از مذاهب دوره ساسانى كه قلمروى وسيعى 
داشته، دين مانوى است. اين دين قرن ها است 
كه از ميان رفته و تنها اثراتى از آن در ديگر اديان 
باقى مانده است.1 مانى خود را جانشين پيامبران 
آســمانى مى دانست كه از زمان آدم تا زرتشت و 
بودا و عيسى براى راهنمايى بشر آمده اند و خود 
را خاتم پيامبران و برترين ايشــان مى شمرد و 
ادعا داشت كه او همان فارقليط است كه مسيح 
ظهور او را پيش بينى كرده اســت.2 در تعليمات 
مانى تأثير مسيحيت بيش از ديگر اديان است و 
محقق گرديده است كه وى از مسيحيت بيش 
از دين هاى ديگر اطالع داشته است. البته منابع 
اطالعات او مســتقيماً از دين مسيح نبود؛ بلكه 
آگاهى او بيشتر از جريان عرفانى گنوسى بود كه 

با اعتقادات مسيحيت اوليه مخلوط گشته بود.3
در انديشــه مانوى روِح انسان، بخشى از خداى 
روشــنايى است كه نزول يافته و در كالبد خاكى 
جايگزين شده اســت؛ از اين روى است كه اگر 
آدمى بدان روشنايى كه در درون دارد بنگرد، به 
خدا نزديك شده است. نهايت آرمان دين مانوى 
پاك شدن نسل بشــر از روى زمين و بازگشت 
همه ذرات نور درون ايشــان به ســوى خداى 
روشنايى اســت. اين گونه است كه سعادت نوع 
بشــر تأمين مى شود و انســان پس از مرگ در 

آرامش و خوشى به سر مى برد. 
درباره سرنوشت روان پس از مرگ در آيين مانى 

دو روايت وجود دارد:
 اول) اينكه روان پس از مرگ نزد عيسى دادگر، 
يكــى از ايزدان آفرينش ســوم، مى رود. پس از 
آنكه عيسى در مورد آن داورى كرد، يكى از سه 
راه زندگى(بهشت)، آميختگى دوباره(بازگشت 
به جهان) و يا مرگ(دوزخ) را در پيش مى گيرد. 
فصل 141 «كفااليا» كه به زبان قبطى اســت 
بحث درباره چگونگــى صعود روح بعد از مرگ 

است چنين مى گويد: 
«به مجرد اينكه روح، جســم را ترك مى نمايد، 
منجى خود را مشاهده مى كند. او با تمثال سرور 
خود و سه فرشته اى كه با او هستند عروج مى كند 
و به پيشــگاه قاضى حقيقت مى رود و پيروزى 

خود را مى يابد». 
البته اين به شرطى اســت كه فرد مؤمن باشد؛ 

﹝︺︀د ﹝︀﹡﹢ی
محدثه رويين فر(كارشناس ارشد اديان)

︀︨︐︀ن ︀︨︐︀نرواق  اد︀ن ا︣ان︋  رواق  اد︀ن ا︣ان︋ 
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30

مسجــــد
شمـاره176
شهـــريور
1 3 9 3

31



چراكه مؤمن به واســطه گنوس بايد شعور آزاد 
خود را بيدار كند و خود را از اســارت ماده رهايى 
بخشــد. اگر موفق به رهايى نور شود به قلمرو 
پدربزرگى مى رود و اگر موفق نشــود، اگر گناه 
بزرگى نكرده باشــد كه به دوزخ برود، روح و نور 
او در كالبدهاى ديگر متناســخ شده، در چرخه 

دردناك سمساره مى ماند. 
سرنوشت روح پس از مرگ وابسته به زندگى فرد 
است. روح ممكن است بارها و بارها به اين جهان 
بازگردد تا سرانجام شايستگى نجات يابد. بنا به 
روايات مانوى، روح پس از مرگ به ديدار «داور 
دادگر» مى رود و كردار او را در دنيا مى سنجند و 
در نتيجه يا به «بهشت نو» مى رود، يا به زندگى 
آميخته از روشنى و تاريكى گذشته باز مى آيد، يا 

به دوزخ مى رود.4
دوم) اينكه روان پرهيــزكار ترك تن كرده و با 
ديدار با يكى از ايزدان نجات بخش، با ســتون 
شكوه به ماه و ســپس خورشيد و سرانجام به بهشت نو مى رود. ايزدانى كه 
گردش آسمان ها و زمين را تنظيم مى كردند كار خويش را رها خواهند كرد، 
آسمان ها و زمين ها گســيخته و متالشى مى گردند و همه ذرات كيهان به 
جوش و خروش در مى آيند. به اين ترتيب رستاخيز فرا مى رسد و آتش بزرگ 
زبانه خواهد كشــيد كه 1468 سال خواهد پاييد. همه پليدى ها در اين آتش 
خواهند سوخت و سپس واپسين پاره هاى نور رها شده، به بهشت نو5 خواهند 
رفت. آنگاه ايزدان به همراه نجات يافتگان بر آن آتش تابان بنگرند و بدكاران 
نيز عذاب خواهند كشــيد. اهريمن براى هميشه با همه مظاهر خود زندانى 
شده و نور يكپارچه خواهد شد. بهشت نو به بهشت روشنى6 خواهد پيوست 
و همه رســتگاران با جامه نورانى به ديدار پدربزرگى يا زروان درآيند و غرقه 

تماشاى وى و غرقه نور گردند.7
در واقع روح انســان در اين جهان هبوط كرده و اسير نيروهاى شر است. در 
مانويت نيز چون ديگر كيش هاى گنوسى، نجات به وسيله گنوس8 صورت 
مى گيرد؛ آگاهى اى كه نه از راه استدالل و عقل، بل به واسطه  شهود ناشى از 

جذبه و اشراق به دست مى آيد. 
آنچه موجب نجات انسان و رهايى او از ظلمت و اسارت ماده مى شود گنوس 
يا معرفت رهايى بخش اســت. اين هدف واقعى گنوس است: شناخت تمام 
و كمال، كه همانا «بازشناســى» وجود اصيــل خويش و بنابراين «تولدى 
دوباره»، «پديدارى مجدد» در پاكى نخســتين است.9 انسان توسط آن بر 
طبيعت اصلى خويش آگاهى مى يابد و رستگار مى شود و اين رستگارى ورود 

مجدد به جهان خدايى آغازين است.10
پى نوشت:
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︗﹞︹ ﹝﹫︀ن 
﹅ و ︋︀︵﹏!

احسان جندقى(دانشجوى دكترى تصوف و عرفان اسالمى)

«اهل حق»، نام فرقه اى از غالت منسوب به تشيع است 
كه به نظر مى رســد، عقايد آنان با ذخائر معنوى اسالم، اساطير ايران 
قديم و افكار فرق غالى درهم آميخته است؛ اما اكثر اهل حق معتقدند 
كه اين طريقه آيينى مذهبى است كه سينه به سينه از سلف به خلف 
رسيده و دنباله  همان اصولى است كه على بن ابى طالبq به عده اى 
از ياران نزديك خود آموخته بود. فرقه اهل حق، به نام هاى ديگرى چون 

يارسان، يارستان، على اللهى و آيين حق و حقيقت خوانده مى شود.1
 معــاد و زندگى پس از مرگ به عنوان يك اصل مبنايى در ميان اهل حق 
پذيرفته شــده است؛ گرچه اين اصل از انحراف ، مصون نبوده است. شيخ 
امير زوله اى(متوفى1125هـ. ق) كه از پيران و بزرگان اهل حق اســت، 
(اهل حق براى ديوان شيخ امير اعتبار خاصى قائل اند)2 درباره  معاد و آخرت 
چنين گفته است: «دنيا به آخر مى انجامد؛ بدون شك و ترديد دنيا به پايان 
مى رســد و قيامت برپا مى گردد، به دفتــر و كالم(حق) مراجعه كنيم»؛3 
«صور اسرافيل دميده خواهد شد (و خفتگان را بيدار خواهد كرد). اسرافيل 
همانند زرگر در كوره مى د مد و حرارت مى دهد. آنگاه كوره و كارگاه به كار 
مى افتد (قيامت برپا مى شود). ياران مقرب جرعه اى از جام كوثرى خواهند 
نوشيد... و در جنت و بهشت ابدى باقى به سر خواهد برد».4 در اين سخنان 
اعتقاد به معاد در نگاه اهل حق به خوبى روشــن مى شود و مى توان پى برد 

كه اهل حق به بهشت، دوزخ، كوثر و... اعتقاد دارند. 
برخى ديگر از نويســندگان اهل حق با تصريح به قبول «معاد روحانى» 
چنين نوشته اند: «مردم يارستان، معاد را در روح پذيرفته اند».5 اهل حق با 
عدم مخالفت با معاد جسمانى، تمايل اصلى خود را به معاد روحانى نشان 
مى دهند. ايشان معتقدند «در تمام مذاهب عالم اين دو نكته روشن است: 
خدايى هست و وقتى خدايى بود، الزمه اش بقاى روح و معاد است... حشر 
براى تمام ما خلق اهللا هست... معاد يعنى بازگشت گاه تمام موجودات... به 
طور كلى وظيفه  ما اين است: از روى ايمان و بدون شك خدا و معاد را قبول 
داشته باشيم»6 و «دنيا را مزرعه  كشت آخرت داند و كوشا باشد نيك بكارد 

تا نيك بدرود». 
نورعلى الهى(1274ـ1353هـ. ش) از ســران و پيران معاصر اهل حق، 
نويســنده «برهان الحق» از مهم ترين آثار معاصــر اين فرقه، در كتاب 
«آثار الحق» كه در واقع جمع آورى ســخنان او توســط فرزندش بهرام 
على اســت، با ذكر اقوال مختلف در باب معاد در نهايت مى گويد: «ســير 
تكاملى ها(اهل حق) مى گويند قالب هاى متوالى پيراهنى است براى روح، 
براى خدا فرقى نمى كند مثال آن جســم را ايجاد كند يا خود آن جسم را، 

حساب با آن روح است كه در جسم بوده است».7 
واقعيت اعتقاد

چنان كه گذشــت، اهل حق اصل معاد را قبول دارند؛ اما واقعيت اين 
اســت كه اين اعتقاد آنان با انحرافاتى تركيب شده است كه به آنها 
اشاره اى مى كنيم. بيشــترين عبارات در بحث معاد در مجموعه « 

آييــن و اندرز و رمزيــارى» (يكى از آثار 
داراى اهميــت براى اهل حــق تأليف 
مجيد القاضى) آمده است؛ «طبق نظريه  
پيشوايان، يارســتان و روى اصل اعتقاد 
به حلول روح فقط جسم شخص متوفى 
از بيــن رفته و به خاك تبديل مى شــود، 
ولى روح او برحســب اعمالش به جسم 
ديگرى حلول مى نمايــد».8 القاضى در 
بيانى ديگر در كتابش اعتقاد اهل حق به 
يك محشــر كلى را چنين بيان مى كند: 
«مردم يارســتان، عالوه بر مكافات بعد 
از مــرگ به يك محشــر كلى نيز معتقد 
هســتند و آن زمانى است كه اين جهان 
فانى، طبق مشيت الهى، دگرگون گشته 
و به حساب ها رسيدگى مى گردد و آنهايى 

كه در اثر گردش هاى متعدد جســمى هزار دوره، قادر نبوده اند روح خود را 
از آاليش هاى زشــتى برهانند و به ســوى نيكى گرايش يابند، به تناسب 
زشتى ها كيفر ســخت خواهند ديد و مردمانى كه به طرف درستى و پاكى 
رفته به نسبت زيادى كه در دفتر يارى صد برابر ذكر شده پاداش مى بيند».9 
اما القاضى در عبارتى ديگر، متناقض با اين سخنان، چنين مى گويد: «مردم 
يارى بهشت و دوزخ را همين جهان مى دانند؛ زيرا معتقد به تعويض جسم و 
حلول روح هستند. طبق اين عقيده كسانى كه داراى اعمال پسنديده و خوب 
باشــند در جسم ديگرى از لحاظ مادى و معنوى وضع بهترى را دارا شده و 
يك قدم به خداوند نزديك تر مى شوند و اشخاصى كه عمر را به تباهى تلف 
كرده، در فكر توشه آخرت نبوده اند، به ناراحتى بدترى دچار شده و به درجه 

پست ترى تنزل مى نمايند».10 
يكى از مباحث و عقايد انحرافى در ميان اهل حق، اعتقاد به «تناسخ» است. 
برخــى به اين اعتقاد، تصريح كــرده و آن را از پايه هاى فكرى و اعتقادى 
اهل حق دانســته اند و برخى آن را رد كرده اند11 كه بيشــتر بــراى فرار از 
مشكالت و محذورهاى اعتقاد به تناسخ است كه مخالف با مبانى فلسفى 
عقايد اسالمى و شيعى اســت و در مقابل به نظريه دون به دون يا دونادون 
قايل شــده اند. در تعريف دون گفته اند واژه اى تركى است و به معنى جامه  
جسمانى و مظهر است و بنا به محتواى «خرده سرانجام»، روحى را گويند 
كــه در كالبدها و جامه هاى گوناگون تجلّى كند.12 نورعلى الهى نيز دون را 
لغتى تركى و عربى مى داند كه مشترك بين چند معناست. لكن در فرهنگ 

اهل حق، اغلب به معناى «جامه» مى آيد. 
در «خرده ســرانجام» به عنوان يكــى از مهم ترين متون دينى اين فرقه، 
آمده اســت: «انسان هزار و يك دون يا قالب عوض مى كند و با گردش در 
قالب هاى گوناگون، جزاى اعمال و كردار گذشته  خود را مى بيند. بدين سان 

قالب هاى بعدى، مناسب با اعمال و كردارى خواهد بود كه انجام داده است... 
. پس از عوض كردن هزار قالب، هزار و يكمين قالب خود را كه عبارت از بقا 
و ابدّيت است مى پوشد». مشابه همين عبارات دركتاب «سرودهاى دينى 
يارسان» نيز آمده است.13 بنابراين مى توان گفت اهل حق عالوه بر اعتقاد 
به معاد به دون به دون(دونادون) و تناسخ با تفاسير خاص معتقدند و به دليل 
فقر مبانى تئوريك ، دچار تناقض و اختالف در قبول يا رد آن هستند. اگرچه 
ممكن اســت پيروان اين فرقه كلمه  تناسخ را منكر شوند، ولى قائل به دون 
به دون هســتند كه از نگاه برخى تناسخ با دون به دون شدن يا جامه عوض 

كردن، تفاوتى ندارد.14 
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﹝ــ︺︀د
در︑︊︺﹫ــ︡

محمدصادق احمدى
(دانشجوى دكترى دين پژوهى)

معاد ارتباط نزديك و معنادارى با بحث از نجات 
دارد و نوعاً در بررســى پيرامون نجات به بحث 
از معاد مى رســيم. نجات شناســى در يهوديت 
تفاوتى بســيار اساسى با دو دين ديگر ابراهيمى 
دارد. اساس مسئله نجات و رستگارى در دو دين 
اسالم و مسيحيت با تمام تأثيرات و تفاوت هايى 
كه با هــم دارند، مربوط به جهان پس از مرگ و 
به طور عام به بُعد اخروى نجات مربوط مى شود؛ 
اما در دين يهود اين مسئله داراى ابهامات بسيار 
زيادى است كه ريشــه اين ابهام به اختالفات 
اساسى در اصول اعتقادى قوم يهود برمى گردد. 
مســائلى همچون معاد، رستاخيز و جهان پس 
از مــرگ همواره مورد اختالف فرقه هاى عمده 
يهوديان اوليه مانند فريسيان و صدوقيان بوده 
است. اين مســئله مهم در اسفار خمسه تورات 
مورد توجه قرار نگرفته است و در دوره انبيا است 
كه از آن ياد شده است. همين فاصله زمانى ايجاد 
شــده در نگارش اين دو دست از كتاب، بر شدت 

اين ابهام افزوده است. 

   
گفته شد كه در تورات بحث زيادى درباره آخرت 
بيان نشــده و فقــط در چند مورد به آن اشــاره 
گرديده است؛ از جمله در سفر تثنيه درباره جهان 
آخرت آياتى آمده است كه خداوند در آن جهان 
به بندگان خوبش احســان مى كند.1 در داستان 
يعقوب در مورد جهان پس از مرگ نيز اشاراتى 
ذكر شده است.2 مى توان نتيجه گرفت كه طبق 
تورات، آخرت شناســى اهميت بااليى ندارد. به 
همين سبب نظرات كمى در اين باره در آن ذكر 

شده است. 
ساير كتاب هاى مقدس عبرى مباحث مختلفى 
از جهان آخرت و عذاب هايى كه براى گناهكاران 

در نظر گرفته شده سخن گفته اند. در مزامير بعد از 
مناجات با خدا و اعتراف به گناهان، اين طور آمده 
است: «اى يهوه برگرد و جانم را خالصى ده. اگر 
مرا دوست دارى، نجاتم بخش، زيرا در مرگ، ياد 
تو ديگر وجود ندارد. كيســت كه در شئول حمد 
تو گويد».3 اين مطلب نشــان از اين دارد كه اگر 
خداونــد از گناهان بنده اش نگــذرد، جاى او در 

دوزخ خواهد بود. 
براى تأكيد مطلب باال مى توان به فصل دوازده 
از كتاب دانيال اشــاره كرد كه عالوه بر مجازات 
گناهــكاران، آنان را به مجازات ابدى هشــدار 
مى دهد: «بســيارى از آنانى كه در خاك زمين 
خوابيده اند، بيدار خواهد شــد؛ اما اينان به جهت 
حيات جاودانى و آنان به جهت خجالت و حقارت 

جاودانى».4
ربى يوسه در تفســير فراز «... روح بهايم را كه 
پايين بسوى زمين نزول مينمايد؟»5 مى گويد: 
«اين عبارت اشــاره به ارواح شريران و بدكاران 

مى كند كه پايين به جهنم فرو مى شوند». 
كهــن در كتاب خــود درباره جهنــم مى گويد 
مهم ترين عنصرى كه در جهنم براى گناهكاران 
در نظر گرفته شده است آتشى در حدود شصت 

برابر آتش معمولى اســت كه گناهكاران با آن 
مجازات مى شــوند. در جهنم تاريكى همه جا 
را فراگرفته اســت و گناهــكاران با انواع رنج ها 
و دردهــا رو به  رو مى شــوند و تا ابد در آن عذاب 
خواهند كشيد. برخى يهوديان همچون هيلل و 
پيروان مكتب او قائل اند كه جهنم تمام خواهد 

شد و ديگر گناهكاران مجازات نخواهند شد.6
در كتاب هاى مكاشــفه اى نيز خبر از قيامت و 
حسابرسى در آن آمده است كه طبق آن شريران 
به محل محكوميت خود فرســتاده خواهند شد 
و عادالن پاداش خــود را خواهند گرفت. آيات 
مختلفى در حكمت سليمان به اين مطلب اشاره 

دارد.7
با بررســى كتاب هايى كه آخرت شناســى در 
آنها از اهميت بااليى برخوردار اســت، به دست 
مى آيد كه اين كتب يا در دوران تبعيد به نگارش 

درآمده اند و يا پس از آن. 
كالوزنر كه يك يهودى متعصب اســت معتقد 
است كه معادشناســى در يهوديت تحت تأثير 
دين زرتشتى است.8 شايد بتوان گفت كه انكار 
آخرت توســط صدوقيان ريشه از همين مسئله 

داشته باشد. 

    
دوره حكمتى تا مكابيان: در اين دوره تحت تأثير 
نفوذ افكار هلنى است و در پاسخ به اين پرسش 
اســت كه آيا صالحان و شريران پس از مرگ به 
سرنوشت يكســانى دچار مى شوند9 (به خالف 
دوران پيــش از اين).10 در اين دوره دســت كم 
رســتاخيز ابدان را به عنوان پاداشى براى صلحا 

و نيكوكاران طرح مى كند.11
دوره فلسفه يونانى يهودى: در اين دوران، تحت 
تأثير افكار عرفانى و فلسفى، ابعاد جديدى به اين 

باور در ميان يهوديان اضافه شد. چنان كه اسنيان 
معتقد به دوگانگى نفس و بدن بودند و عالوه بر 
اين به هســتى پيش از تولد نيز باورمند شدند.12 
اين دوگانه گرايى ميان روح و جســم را بسيارى 
متأثــر از دوگانه گرايى افالطونــى مى دانند؛ 
چنان كه روى ســنگ قبر افالطون نوشته شده 
بود: زمين اينجا در آغوش خود بدن افالطون را 
پنهان مى كند، اما روحش جايگاه جاودانيش را با 

خوشبختى دارد.13
دوره صدوقيان: ايشــان بــه زندگى به همراه 
خدا پس از مرگ باور نداشــتند و به اين انديشه 
معترض بودند. اين اعتراضات را مى توان حتى 
در زير سؤال بردن حضرت عيسى نيز مشاهده 
كرد؛ «بيوه زنى را فرض كنيد كه بر اساس قانون 
لويرات مجبور اســت با خفت برادر ازدواج كند. 
اگر قرار است رستاخيزى وجود داشته باشد اين 
بيوه زن همسر كدام يك از آن هفت برادر خواهد 
بود؟».14 امروزه تقريباً قطعى پنداشته مى شود 
كه باور صدوقيان اين بوده كه روح همراه با بدن 
هالك مى شود.15 بر اساس سنگ قبرهاى به جا 
مانده گــروه كثيرى از غير صدوقيان نيز همين 

باور را داشته اند.16
دوره ربيان: در اين دوره، به تدريج و تحت نفوذ 
افكار فريسى، باور به معاد و رستاخيز ابدان توسعه 
يافت و در شــروح و تفاســير به وفور ديده شد. 
گسترش اين باور به حدى بود كه ابن ميمون كه 
مدون اصول يهوديت بود، درباره آن نوشته است: 
«هركسى كه به رستاخيز مردگان اعتقاد ندارد، 

طرفدار يهوديت نيست».17
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﹝︧﹫ـــــــــــــــ﹫️
و ا﹡︡ـــــ︪﹥ ﹫︀ت ︗ـــ︀ودان

محسن گلپايگانى (دانشجوى دكترى مطالعات تطبيقى اديان)

آخرت شناســى مسيحيان ريشــه در «كتاب 
مقّدس» آنــان دارد. با وجود ايــن در كتاب 
مقّدس مســيحيان درباره كم و كيف حقايق 
پس از مرگ خصوصًا بهشــت و جهّنم كمتر 
سخن رفته است. از آيات كتاب مقدس برداشت 
مى شود كه جهانى پس از زندگى مادى وجود 
دارد؛ زيرا از آنجا كه روح آدمى فناناپذير است، 
مرگ پايان نهايى و كامل حيات انسان نيست 
و بنابراين زندگى پس از مرگ هم وجود دارد. 
مطالبى كه در كتاب مقّدس مسيحيان در باب 

جهان آخرت عنوان شده، غالبًا تحت عناوين 
گوناگونى ماننِد رســتاخيز نهايى، كيفر و جزا، 
داورى، آمــرزش گناهان، ملكوت آســمان، 

حيات جاويدان، جهّنم و... آمده است.1

   
در عهد جديد آمده است: انسان ها پس از مرگ 
به «عالم اموات» مى روند.2 عالم اموات عالمى 
است كه انسان پس از مرگ و قبل از رستاخيز 
عظيــم به حيات خود ادامه مى دهد و صالحان 
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در لذت و نعمت، و بدكاران 
در عذاب و آتش اند.3 

به اعتقاد مسيحيان روان كسانى كه كامًال 
پاك هستند، پس از مرگ به بهشت رفته، 
به لقاى خدا نائل مى شود؛ اما آنان كه كامل 
نبوده، به گناهان آلوده هســتند، اما غسل 
تعميد گرفته اند، به جهنم داخل نمى شوند؛ 
بلكه در محلى نزديك جهنم توقف خواهند 
كرد. اين مكان را پيشخوان جهنم (برزخ) 

ناميده اند.4
در مورد عــذاب مؤمنان در عالــم برزخ، بين 
كاتوليك ها و پروتســتان ها اختالف اســت. 
كاتوليك ها معتقدند كه مؤمنان گناهكار پس 
از مــرگ، در عذاب و آتش تطهير مى شــوند، 
سپس به آســمان مى روند؛5 اما پروتستان ها 
مى گوينــد در فاصله بين مرگ و رســتاخيز، 
انســان در حالتى برهنه، يعنــى بدون بدن، 
زندگــى مى كنــد و مؤمنــان در نعمت و نزد 
مســيح و كافران در عذاب هستند. مؤمنان در 
اين حالت در حضور خداوند هســتند و هر چند 
ترجيح مى دهند لباس رســتاخيز عظيم و بدن 
روحانى داشــته باشــند، اما اين وضع از وضع 
دنيوى و بودن در لباس جسمانى، بهتر است.6

 
اعتقاد به رســتاخيز عام از مسلّمات اين دين 
اســت و پيروان اين آييــن معتقدند كه روزى 
همه انسان ها براى داورى برانگيخته خواهند 
شد و رســتاخيز نهايى رخ خواهد داد. فقرات 
متعــددى از كتاب مقدس بــر اين امر داللت 
دارد7 و اعتقاد به رســتاخيز مردگان از ابتدا از 

عناصر اساسى ايمان مسيحى بوده است.8
مطابــق نظر عهد جديد رســتاخيز مردگان با 
رجعت مسيح و پايان جهان همراه خواهد بود. 
هرچند براى ظهور مسيح روز و ساعت معينى 
ياد نشده و قيامت مسيح ناگهانى دانسته شده 
است، اما نشانه هاى عمده آن را چنين مى توان 
برشمرد: اعالم مژده پادشاهى الهى در سراسر 
عالم؛ اوج ذلت قوم يهود؛ وقوع تحوالت عظيم 
كيهانى؛ ظهور مسيح دروغين؛ شعله ور شدن 
آتش جنــگ و بروز قحطــى. بنابراين گرچه 
مطابق اعتقاد مســيحيان رســتاخيز امرى 
اســت كه دفعتًا واقع خواهد شــد و كسى جز 

خدا از زمان وقوع آن اطالعى ندارد، 
عالئمى دارد كه در باال نيز به آن اشاره 

شد.9 
عبارات مســيحيان در مــورد اينكه 
رجعت مسيح در دنياست يا در آخرت، 
بعضًا ابهام دارد؛ چنان كه كلماتشان در 
مورد رســتاخيز گاهى ناظر به رجعت 
مسيح و گاهى مربوط به قيامت است. 
كليساى كاتوليك در كتاب اعتقادنامه 
رســمى خود، اخروى بودن بازگشت مسيح را 

تأييد مى كند.10

 يهوديان و مســيحيان از روز قيامت با نام روز 
داورى و از حســاب با نــام داورى نهايى ياد 
مى كنند.11 مســيحيان ضمن اعتقاد به اينكه 
خداوند داور همگان است، مى گويند كه او اين 
كار را به وسيله عيسى مسيح انجام مى دهد.12 
داورى نهايى (داورى عام) پس از رســتاخيز 
مردگان انجــام مى گيرد. در اين رســتاخيز، 
ارواح تمام انســان ها به همراه بدن هايشان با 
همــه ويژگى هاى خود زنده مى گردند و براى 
ارزيابى و داورى نهايى، براساس اعمالشان در 
زندگى دنيوى حاضر مى شوند. در اين داورى، 
كسانى كه اعمالشــان بر طبق تعاليم عيسى 
بوده باشــد، به بهشــت مى روند و كسانى كه 
بى تقوا و گناهكار باشند، مستوجب عقوبت اند 
و به دوزخ فرستاده مى شوند. دوزخ مكان كيفر 
ابدى و جدايى دائمى از خداوند است و بهشت 
مكان يا وضع و حال سعادت آميز از طريق قرب 

الهى است.13

 
بنابــر عهد جديد و اعتقاد مســيحيان، پس از 
داورى نهايى، ابرار از اشــرار جدا شــده، ابرار 
در بهشت (آســمان) براى هميشه سعادتمند 
خواهند گشــت و اشرار در دوزخ يا آتش براى 

هميشه معذب خواهند بود.14 
در عهد جديد به طور مكــرر از دوزخ نام برده 
شده است؛ ولى از بهشت و نعمت هايش كمتر 
سخن به ميان آمده و از آن بيشتر با تعبير حيات 
جاودان نام برده شده است. بنابراين بايد گفت 
كــه مطابق عهد جديد، پــاداش نيكوكاران، 

حيات ابدى است.15 

در عهد جديد به سه گونه عذاب اشاره مى شود:
الف. آتش؛  

ب. خشم و غضب خدا؛  
ج. محروميت از رؤيت خدا.16

مهم تريــن موضوعى كه در عهد جديد درباره 
عذاب آمده اســت و با تعاليم اسالم مطابقت 
دارد، اعتقاد به جاودانگى عذاب است. در حالى 
كه يهوديان عذاب را ابدى نمى دانند و معتقدند 
كه ارواح شريران و بدكاران به مدت دوازده ماه 

در جهنم محاكمه و مجازات خواهند شد.17 
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︣اب ﹞
قرض حسن

«داخل ماشـين، منتظر يكى از دوسـتان نشسـته 
بـودم كه يك ماشـين گل زده آمد جلوى ماشـين 
مـن پـارك كـرد و يك شـازده دامـاد بـا يكى دو 
نفـر از دوسـتانش و فيلمبردار محترم از ماشـين 

پياده شـدند.
منتظـر ماندنـد تـا عـروس خانـم هـم از سـالن 
بيـرون بيايـد و انتظارهـا بـه سـر بيايـد. از داخل 
سـالن آقـا دامـاد را صـدا كردنـد؛ ظاهـراً بـراى 
تسـويه حسـاب دعـوت شـده بـود. بعـد از چند 
دقيقـه دامـاد بـه تنهايـى بيـرون آمـد و يكـى از 
دوسـتان را صـدا كرد. حـدود يكصد هـزار تومان 
كسـرى داشـت كه از دوسـتش قرض كرد و ...».

درسـت اسـت كـه خيلـى از جوانـان مـا خـود را 
مراسـم  يـك  داشـتن  بـراى  و  زندگـى  اول  در 
عروسـى بـه آب و آتـش مى زننـد؛ ولى بسـيارى 
هم هسـتند كه واقعاً در اوليات مراسـم عروسـى 
هـم مانده انـد؛ تا چه رسـد بـه اينكه سـالن هاى 
آنچنانـى و تـاالر و فيلمبـردار و ... را هم بخواهند 

ببينند. تـدارك 
در هـر محلـه اى به نسـبت جمعيت و تـوان مالى 
و بـه فراخـور فرهنـگ محلـه، يك مسـجد وجود 
دارد. وجـود صنـدوق  قـرض الحسـنه، تعاونـى 
مصـرف كاال و دفاتـر انجـام خدمـات رفاهـى در 
ايـن محله ها، بـه طورى كـه اكثر سـاكنين محل 
نسـبت بـه فعاليت هاى آن آگاهى داشـته باشـند 
و در فعاليت هـاى آن حضـور معنـوى و اقتصـادى 
داشـته باشـند، مى توانـد مشـكالت بسـيارى از 
مـردم از قبيـل برگـزارى مراسـم هاى عروسـى، 
ختـم، وليمـه و... را بـا يـك هزينـه معقول تـر و 

منصفانـه از دوش مـردم بـردارد.
با ايـن كار هـم مى تـوان در زمينه برگـزارى اين 
گونه مراسـم ها و شـيوه صحيح آن فرهنگ سازى 
كـرد و همچنيـن بسـيارى از هزينه هـاى جـارى 
مسـجد و همچنيـن مسـائل مربوط به رسـيدگى 

بـه نيازمنـدان و فقـرا را مديريت كرد.
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︣ ا﹜﹍﹢ ︫﹢د و﹇︐﹩ ︎﹫︀﹝︊ــ
r    

به كوشش: على اصغر غالمى
r افتاد.  اين شماره از ميان مساجد ممتاز و برگزيده، قرعه به نام مسجد  
مسجد فاطمة الزهرا در ميدان معلم شهر رى واقع شده است. مسجدى بسيار ساده و 
بى آاليش كه نمايى آجرى دارد و در قسمت هاى كوچكى باالى پنجره ها كاشى كارى 

شده است. وارد حياط كه مى شويم تعداد زيادى پسر بچه در حياط مسجد مشغول بازى 
هستند. صدايى از ميان آن كودكان بلند مى گويد: «حاج آقا محمدى سالم» اولين بار است 

كه مى بينم يك كودك 6ـ  7 ساله با صداى بلند امام جماعتى را مورد خطاب قرار مى دهد 
و با صداى بلند به او سالم مى كند. انگار كه دوست خود را مورد خطاب قرار مى دهد. فكر 
نمى كردم حاج آقا عكس العملى نشان دهد؛ اما حاج آقا محمدى كه به استقبال ما آمده، 

به سمت كودك بر مى گردد، او را از زمين بلند مى كند و مى بوسد و دوباره به نزديكى ما بر 
مى گردد و ما را به شبستان مسجد راهنمايى مى كند. 

حاج آقا محمدى، امام جماعت مسجد فاطمة الزهرا سال گذشته به عنوان امام جماعت 
نمونه مورد تقدير قرار گرفته است. خودش را اين طور معرفى مى كند: «بنده على محمدى 

هستم. متولد 1365 طلبه سال نهم حوزه. در شهر رى به دنيا آمدم و بزرگ شدم. در 
نزديكى همين مسجد به مدرسه رفتم و االن حدود چهار است كه در اين مسجد امام 

جماعت هستم». الگوى حاج آقا محمدى جوان، رسول اهللا  است. هر سؤالى كه از او 
مى پرسيم به پيامبر استناد مى كند و حديثى از ايشان روايت مى كند و برايمان توضيح 
مى دهد كه چگونه در حد توان خود رفتار و سيره پيامبر و اهل بيت ايشان را الگوى خود 

قرار داده و آن را در اداره مسجد به كار برده است. 

ــ     ــ   ــ   ــ    
         ،  
ــ   ــ    ؛  ــ ــ   
ــ    ــ        

؟   
«وقتى اينجا آمديم مســجد وضع بدى داشت. 
داخل مســجد وضع بدى داشت. نمازگزاران و 
هيئت امنــا رفته بودند. من قبلش امام جماعت 
ظهر بــودم. اولش تنها كارى كه مى كرديم اين 
بود كه كارى نمى كرديم. البته اين رفتار من بى 
حساب و كتاب نبود. ابتدا روى رفتار و چگونگى 
كار در مسجد فكر كرديم و ديدم در اين وضعيت 
كار كردن فايده ندارد و در آن وضع هزينه كردن 

پوچ و بى معنى است و ثمرى ندارد. 
اولين كارى كه كردم ارتباط گرفتن بود و محبت 
كردن. با مســجدى ها ارتبــاط چهره به چهره 
 گرفتم؛ اين را از رسول اهللا ياد گرفتم. پيامبر 
با مردم به صورت فرد فرد ارتباط مى گرفت و بعد 
افراد را هدايت مى كرد. من از در مسجد كه وارد 
مى شدم يكى يكى با افراد حرف مى زدم؛ نه فقط 
در حد سالم و احوالپرسى؛ وارد صحبت مى شدم. 
چون خودم جوان بودم به صورت ويژه با جوان ها 
ارتباط گرفتم. االن بسيج مسجد جوان هستند، 

حتى هيئت امناى مسجد جوان هستند». 
؟        

قبل از ورود به عنوان امام جماعت، امام جماعت 

ظهر بــودم. مردم من را مى شــناختند و من را 
پذيرفتند. 

؟       
به پيــروى از روش پيامبر ارتباط چهره به چهره 
و محبــت كردن را داشــتم. در ارتباط گرفتن با 
جوان ها ساير سنين و قشر ها را فراموش نكردم؛ 
با خانواده ها، كودكان، نوجوانان، افراد مســن و 
كسبه و همه كسانى كه در مسير مسجد و داخل 
مســجد برخورد دارم ارتباط محبت آميز بر قرار 
مى كنم. نكته مهمى  كــه دراين ارتباط ها مورد 
توجه قرار دادم اين بود كه افراد قديمى و هيئت 
امناى قبلى طرد نشوند. بلكه به سراغ آنها رفتم و 
از آنها دعوت به همكارى كردم؛ حتى آنهايى كه 

تمايلى نشان نمى داند. 
؟       

ما در اين مســجد اتاق فكر داريم. هيچ كس به 
تنهايى كار نمى كند. حتى من كه امام جماعت 
هســتم به تنهايى فكر نمى كنم و اصال تنهايى 
تصميم نمى گيرم. هر كس هر فكر و طرحى دارد 
مى آيد و در جمع همه مســئولين مسجد مطرح 
مى كند. اين فكر و طرح مورد بحث قرار مى گيرد 
و چون و چراى آن مورد بحث قرار مى گيرد؛ پخته 

مى شود و براى اجرا شدن تصويب مى شود. 

؟         

﹝︣اب  ﹎﹀️ و﹎﹢

يكى دو ماه قبــل از زمان هــر برنامه اى اتاق 
فكر مــا براى آن برنامه جلســه هاى متعددى 
مى گذارد. تمام جوانب كار سنجديده مى شود و 
روى تمام جزئيات كار بحث مى شود. اگر برنامه 
مســابقه اجرايى داشته باشدـ  مثل برنامه نيمه 
شعبانـ  بررسى و آسيب شناسى مى شود و براى 
اشــكاالت آن راه حل داده مى شود تا بهتر شود. 
در اين جلسات نياز مردم بررسى مى شود و براى 
اجراى برنامه ها سعى مى شود، قالب هاى جديد و 
جذاب طراحى شود و برنامه ها كاربردى باشند و 

به درد مردم بخورند.
ما صحبت كرديم و مشــكالت مسجد آرام آرام 
حل شــد. همه كســانى كه رفته بودند، دوباره 
rآمدند؛ تا اينكه در روز ميالد حضرت فاطمه

همه مسجدى ها جمع شــدند. براى بازسازى 
ســاختمان مســجد 80 ميليون تومان در يك 
جلسه پول جمع شــد كه قديمى هاى محل و 
مســجد تعجب كرده بودند از اين اعتماد مردم و 

همكارى آنها با مسجد. 
 .        

اين حديث كه مســجد خانه هاى خدا در روى 
زمين است و «الناس عيالى»؛ يعنى مردم خانواده 
من هستند، ســرلوحه كار ماست. امام جماعت 
اينجا نوكر است و خودش بايد زياد حضور داشته 
باشــد. تحملش بايد خيلى باال باشــد. اگر امام 

﹢﹍︐﹀﹎  ︣اب﹞
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جماعتى به خاطر خدا صحبت كند، مسجدى ها 
او را مى پرستند. نمونه اش آقاى مجتهدى و حاج 

مجتبى تهرانى هستند. 
بــا هيچ گروهى در مســجد ارتباط مان را قطع 
نكرديم. با بسيج ارتباط مان خوب است؛ خود من 
به عنوان مربى حلقه صالحين 6ـ  7 ســال است 
در خدمت عزيزان بســيج هستيم. با بچه ها هم 
مثل خودشان رفتار كرديم. االن بچه ها در حياط 
مسجد بازى مى كنند، اين به خاطر رفاقت من و 

مسئولين مسجد با آنهاست. 
؟      

 qخروجى مسجد بايد آدم با تقوا باشد. امام صادق
فرمودند(نقل به مضمون) آدم باتقوا كسى است 
كه گناه نكند. اگر اين طور نباشد مسئولين مسجد 

بايد بنشينند فكر كنند كه چرا اين طور نيست. 
ما دو نــوع فعاليت مى كنيم. اول روى خودمان، 
بعد اجراى برنامه هايى است كه مردم مى بينند. 
مــا اينجــا نمى توانيــم آن طور كــه پيامبر و 
اهل بيتt هدايت و تربيت مى كردند، هدايت 
كنيم. نمى توانيم افراد را با بلند گوى علمايى  تربيت 
كنيم. پيش مى آيد كه افراد مى آيند و مى گويند 
حاج آقا جلسه اى داشته باشيم. مى گويم اشتباه 
آمدى، جلسه اخالق و... فقط مثل جلسات حاج 
آقا مجتبى تهرانى است. ما فقط اگر بتوانيم مردم 
را به جلسات درس اساتيدى مثل ايشان هدايت 
كنيم وظيفه خــود را انجام داده ايم. من مردم را 
به جلسات اخالق آدم هاى با اخالق مى فرستم. 
اگر بتوانم مردم را درست به جلسات هدايت كنم 

كارم را كرده ام. 
در اين مســجد در همه مناسبت ها بدون استثنا 
برنامه داريم. از ســخنرانان مطرح مثل حاج آقا 
مانــدگارى و پناهيان و مداحــان مطرح مانند 

طاهرى و... دعوت مى كنيم. 
من مى گويم هر كس با امام حســينq آشتى 
كند با خدا آشتى مى كند. پس در برنامه هايمان بر 
هيئت و مراسم امام حسينq تأكيد داريم. البته 
اشك محور نيستيم. در اعياد و سالروز والدت و 
جشن هاى مذهبى هم برنامه هاى خوب و جشن 
و شادى باشكوهى برگزار مى كنيم؛ خصوصاً در 

ميالد حضرت فاطمه زهرا و نيمه شعبان. 
ما با مركز مهدويت قم ارتباط داريم. بسته هاى 
اهدايى نيم شــعبان يك ماه قبل از نيم شعبان 

بســته بندى شــده، آماده مى شــوند. پارسال 
كتاب هــاى مهدويت را به همــه خانه ها هديه 
داديم. در اتاق فكر برنامه نيمه شــعبان به اين 
نتيجه رســيديم كه كتاب رايگان كه هديه داده 
مى شود خوانده نمى شود. امسال كتاب ها را 500 
تومان فروختيم. پاسخنامه هايى كه به مسجد 

بازگشت به تعداد پاسخنامه هاى پارسال بود. 
بســته هاى اهدايى ما در برنامه هــا براى تمام 
اعضــاى خانــواده تــدارك ديده مى شــود و 
پاسخنامه ها هم خاص پدر، مادر و فرزندان است. 
روى تمام محصوالت فرهنگى ساعت ها فكر 
مى شود. چهارده سال است جشن نيمه شعبان 
داريم. هميشــه در برنامه ها سعى ما اين است 
كه جاذبه جديدى داشته باشيم. يك سال گروه 
آوا كه سرود ناشــنوايان است، برنامه اجرا كرد. 
مردم با برنامه شان اشك مى ريختند. يك سال 
نورافشانى داشــتيم. عده زيادى در هر برنامه با 

عالقه و اشتياق در برنامه ها شركت مى كنند. 
سال گذشته پنج شــب براى عيد غدير برنامه 
داشتيم كه بســيار خوب و مفيد بود. اما نيروها 
خسته شده بودند و هزينه هايش زياد بود؛ امسال 

قرار است سه شب برنامه داشته باشيم. 
مســجد ما در محرم كامًال فعال اســت. در ماه 
رمضان نمازهــاى صبح، ظهر و شــب اقامه 
مى شــود و بعد از نماز چند دقيقه مناجات خوانى 
داريم. ايام فاطميه برنامه مفصل داريم و دسته 
عزادارى بيرون مى رود. از تمام برنامه هاى مان 
گــزارش تصويرى مفصلى داريم و در ســايت 

مسجد با نام شهيده موجود است. 
مسجد برنامه هاى مستمر و هميشگى هم دارد. 
هر شب در مسجد برنامه هست كه هر هفته در 
همان روز دنبال مى شود. يك شب احكام گفته 

مى شــود و قرآن خوانى داريم. يك شب اخالق 
و يك شــب در حدود پنج دقيقه مسائل خانواده 
گفته مى شود. به خاطر اينكه مردم خسته نشود 
به اندازه زمانى كه دعا خوانده مى شود صحبت 

مى كنيم. 
در مســجد كالس مهارت هــاى زندگى ويژه 
زوج هاى جوان داريم. آقاى سيد كمال موسوى 
كه در شهر رى بسيار معروف و مورد تأييد همه 
اســت را دعوت كرده ايم. من خــودم در مركز 
ديگرى مشــاوره خانواده مى دهــم، اما چون 
هميشــه با مردم هســتم، دعوت يك اســتاد 

صاحب نام براى مردم جاذبه بيشترى دارد. 
ما هر سه ماه يكبار از فعاليت هاى مسجد گزارش 

مفصلى به مركز امور مساجد مى دهيم. 
ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   

؟  ــ  
شهيد مطهرى مى گويد: «جوانى به سن نيست، 
قلب بايد معنوى باشد». اوًال: فردى اگر محبوب 
نيست، نبايد امام جماعت شود. چطور محبوب 

مى شود؟ با قلب خدايى و معنوى. 
ثانياً: امام جماعت چه پيــر چه جوان بايد صبر 
داشته باشــد. امام جماعت بايد مردم را تحمل 
كند. يك سرى چيزها را بايد شنيد، يك سرى را 
نه. يك ســرى را بايد جهت دهى كرد و از يك 
عده بايد فحش شنيد. امام جماعت شدن صبر 
خيلى زيادى مى خواهد؛ خيلى سخت تر از خيلى 

از مشاغل است. 
ثالثاً: امام جماعت بايد جمعى كار كند. اگر اينجا 
جوان ها با من كار نكنند، مسجد زمين مى خورد. 
اگر امام جماعت بازو نداشــته باشد، نمى تواند 
مســجد را اداره كند. امام جماعت بايد مديريت 
كند و اگر در اين مديريت جوان ها و افراد متدين 

كمك نكند، كار پيش نمى رود. 
اگــر امام جماعتــى گروهــى كار نكند، اصال 
نمى تواند مديريت كند و مسجد موفقى داشته 
باشــد. يك مســجد كه فقط يك وعده نماز در 
آن اقامه مى شــود و فقط افراد كهنسال به نماز 
مى آيند و يك خادم غرغرو كه دائم در مســجد 
را مى بندد كه به همكارى و همفكرى نياز ندارد. 
اگر كسى بگويد من به تنهايى كار مى كنم از روى 

تكبر است. 
؟      

بســيج و حلقه هاى صالحين مســجد خيلى 
فعال اند. مــا بــا برنامه ريزى قبلى اســاتيد 
حلقه هاى صالحين را از افراد روحانى انتخاب 
كرديم تا بچه ها از كودكى با روحانيون ارتباط 
داشــته باشــند. بعضاً نوجوانان و جوانانى در 
كالس ها شــركت مى كردند كه در زمان نماز 
داخل شبستان نمى آمدند و در حياط مى ماندند؛ 
اساتيد روحانى و خود من به روش هاى مختلف 
آنها را به داخل مسجد آورديم؛ گاهى با خنده و 
شــوخى گاهى با تشويق گاهى با تذكر، گاهى 
با داستان گاهى با گريه و... حاال همه آنها نماز 
مى خواننــد و بزرگ تر هاى مســجد اعتراض 
مى كنند كــه چرا بچه هــا در صفت هاى اول 
نماز مى ايســتند. كودكان در بسيج ذيل حلقه 
صالحيــن كار فكرى انجــام مى دهند. مربى 
روحانــى بــه روش كودكانه بــه آنها اصول 
دين آموزش مى دهد. عمده مشــكل جوانان 
مشكالت اجتماعى و مســائل جنسى است. 
استاد روانشــناس مسائل جنســى را دعوت 
كرده ايم و خودمان با صراحت تمام ســؤاالت 

جوانان را در اين مورد پاسخ مى دهيم. 
كالس هــا و فعاليت هاى مذهبــى، فرهنگى، 
تربيتى اين مســجد در حلقه هــاى صالحين 
بســيج متمركز شده است. حلقه هاى صالحين 
در بخش خواهران هم فعال است. كالس هاى 
ويژه خواهران با اســتقبال خوبى رو به رو شــده 
اســت. كالس ها مورد نياز خانم ها است؛ مثل 
قرآن، خانه دارى، آشــپزى، مراقبت از فرزندان، 

خياطى و... . 
رسول اهللا فرمودند: انى تارك فيكم ثقلين كتاب 
اهللا و عترتى. مسجد بايد هر دو اينها را به مردم 
آموزش بدهد. پس مــا عالوه بر آموزش قرآن 

كالس هــاى مهدويت را به صــورت ثابت در 
بخش كودكان و نوجوانان و بزرگساالن داريم.

در بخش كودكان، در بسيج ذيل حلقه صالحين 
كار فكــرى انجام مى شــود و مربــى روحانى 
بــراى كودكان اصول دين را بــا زبان كودكانه 
و روش هاى مختلف آمــوزش مى دهد. حلقه 
جوانان عمده مشــكل جوانان باعث مشكالت 
اجتماعى و مسائل جنسى است. استاد روانشناس 
در مســائل جنسى را دعوت كرده ايم و خودمان 
تمام سؤاالت جوانان را در اين مورد صريح پاسخ 
مى دهيم. حلقه بزرگســاالن بيشتر به صورت 
جلسه هفتگى، هر هفته شنبه ها با موضوع ثابت 
در چهار موضوع از جمله موضوع مهدويت داير 

مى شود. 
؟       

مســجد ما در نظر اول ويژگــى خاصى ندارد؛ 
وســعت زيادى ندارد، معمارى خوب و نفيسى 
هم ندارد. خيلى ها مى آيند و مسجد را مى بينند 
و مى گويند كه اين مسجد ويژگى خاصى ندارد؛ 
اما مسجد ما ويژگى هايى دارد كه كمتر در جايى 

ديده مى شود. 
1. ويژگى اول مســجد ما وحدت و اتحاد بين 
اضالع مختلف مسجد اســت. اتحاد بين امام 
جماعت، خادم هيئت امنا و بســيج. در بعضى 
مساجد فقط امام جماعت فعاليت مى كند يا فقط 
بسيج يا فقط هيئت امنا؛ اينجا اين طور نيست. 
موازى كارى كه مشكل بيشتر جاهاست، اينجا 
معنا ندارد. هر شــب براى بخش هاى مختلف 

مســجد جلســه داريم و همه در اين جلسات 
حضور دارنــد. همه كارها بــا حضور اعضاى 
مسجد انجام مى شود؛ اين طور نيست كه امام 
جماعت كار خودش را بكند و هيئت امنا و بسيج 
كار خود را. خادم مسجد با همه هماهنگ است 
و مردم براى حضور در كالس ها و برنامه هاى 
مســجد براى ورود و خروج و حضور در مسجد 

مشكلى ندارند. 
2. مجموعه بودن مســجد؛ ما هميشه مسجد 
 rــ الزهرا را بــه نام مجموعه مســجد 
مى شناسيم و مسجد را يك مجموعه از بسيج، 
كانون فرهنگــى، هيئت امنــا و امام جماعت 

مى دانيم. 
3. اخالص؛ اخالصــى كه امام جماعت، خادم، 
بسيج و هيئت امناى مسجد در انجام وظايف شان 
دارند باعث شد ســال گذشته مسجد به عنوان 
مسجد فعال و بسيج به عنوان بسيج نمونه معرفى 
شــود. همه به لحاظ شور و همت، جوان هستند 
و دغدغه كار را همان طور كه آقا فرمودند دارند؛ 
«دغدغه يعنى نيمه شب از خواب بيدار شوى و به 

كار فرهنگى فكر كنى». 
زمان زيادى تا اذان مغرب باقى نمانده اســت. 
چند نوجــوان در حال نصب روزنامه به بردهاى 
سياســى مسجد هستند و چند نفر ديگر مسجد 
را بــراى حضور نمازگــزاران و اقامه نماز آماده 
 r ــ ــ  مى كننــد. كاش مســجد 
امكانات اقتصادى و مالى بيشترى براى اجراى 
اين همه روح دغدغه مند و جوان و فعال داشت. 
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﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از

﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از

سيد مرتضى موسوى
در دنيايى كه قرآن مجيد نازل  شــد، جنس زن 
از تمام بهره هاى عالى انسانى و حقوقى محروم 
بود؛ اما به فرمان پيامبر خدا در همان شــرايط، 
دستوراتى درباره زنان داده شد كه با فضاى حاكم 
بر آن زمان فرق داشــت. الزم اســت به اوضاع 
زندگى زن در چند كشــور متمدن و مهم جهان 

در آن زمان اشاره شود. 
يونان : در اين كشــور، اگر دخترى را كه شوهر 
مى دادنــد و او در ســال اول فرزندى كه به دنيا 
مــى آورد و آن فرزند دختر بــود، در دادگاه آتن 
محكوم به پرداخت جريمه مى شد. اگر در سال 
دوم دختــر به دنيا مى آورد، بــه دو برابر جريمه 
محكوم مى شــد، و چنانچه در سال سوم نيز زن 

صاحب دختر مى شد، به دار كشيده مى شد.
چين:  وقتى درخانواده اى دخترى متولّد مى شد، 
در زمانى كه اين نوزاد دختر در دســت قابله بود، 
كفش آهنــى به پايش مى كردند و بندهايش را 
مى بســتند. اين دختر تا پانزده سال حق نداشت 
اين كفش را بيرون بياورد؛ براى اينكه پاى اين 
دختر رشــد نكند تا او يــا در خانه بماند و يا براى 
پرانــدن كالغ و كبوتر، در كلبــه اى در مزرعه 

بنشيند.
هندوســتان : در قبيله اى در هندوستان هر سه 
سال يك بار، براى بتى كه در آن بت خانه مقدس 
بود، قبيله بايد قربانى مى برد. قربانى عبارت بود 
از دخترى هيجده ســاله كه او را در آنجا قربانى 

مى كردند تا قبيله به بت تقّرب پيدا كند.
ايتاليا: اگر پدرى احتياج بــه پول پيدا مى كرد، 
دختــرش را در معرض فروش مى گذاشــت و 

كمبود خرجش را رفع مى نمود.
در عربســتان، وقتى دختر از مادر متولّد مى شد، 

فوراً او را زنده به گور مى كردند.1
در چنين شرايطى اسالم نه تنها نسبت به زنان 
اين اعمال را حرام و ناشايســت دانســت، بلكه 
همانند مــردان براى حضــور در عبادت هاى 
اجتماعى توصيه كرد و براى آنان نيز در مساجد 
جايگاهى ويژه مهيا ساخت. بنابر اين هركس كه 
بى دليل با حضور زنان در مساجد مخالفت كند در 

جاهليت اولى به سر مى برد.2

پى نوشت:
 .۳۲۶ ؛  ؛      ،  .۱

  .۲۴۱  ،۴ ؛     .۲

﹝﹞︀﹡︀ن ﹝︊﹢بد﹡﹫︀ی ز﹡︀ن
سيد مرتضى موسوى

فضاى معنوى مســجد باعــث بالندگى روحى 
كودكان مى شود كه اين امر از مسلمات است. اما 
همان طور كه بزرگترها در قبال كودكان وظيفه اى 
دارند بايد در راســتاى همين بالندگى معنوى به 
وظايف كودكان نيز در مسجد اشاره كنيم. حضور 
كودكان در مســجد دو اثر مهم دارد؛ يكى اينكه 
كودكان نيز خود را در كنار بقيه و جزئى از جمعيت 
بزرگان حســاب مى كنند و باعث بزرگى و بزرگ 
منشــى آنان مى شود. كودكان وقتى خود را مورد 
خطاب امام جماعت يا يكى از امناء مسجد ببينند 
شخصيت شان رشد مى كند. ديگر اينكه فضاى 
مسجد نيز تقدس پيدا كرده، از شلوغى احتمالى 
كه كودكان به وجود مى آورند در امان خواهد بود. 
از مهم ترين كارهايى كه بايد به كودكان تذكر داده 

شود از اين قرار است:
- بدانند كه مهمان محبوب خدا هســتند و خدا از 

مهمانانش پذيرايى مى كند. 1
- خــود را به امام جماعت معرفى كنند و از ديدار با 
او كوتاهى نكنند تا اگر كارى در مسجد قرار است 

انجام گيرد توسط آنها انجام شود. 
- بهتر است با پدر و مادر خود به مسجد بروند و با 
آنها نيز برگردند. به پدر و مادر كه براى او به مسجد 

آمده اند احترام بگذارد.
- دوســتان خود را از مسجد انتخاب كند؛ چراكه 

بهترين دوستانند (اخا مستفادا فى اهللا).
- با كســى كه از خودش بهتر اســت در مسجد 

معاشرت كند و او را باعث ترقى خود بداند.
- با خادم مســجد همكارى كند و خود را هميار 

مسجد بداند. 
- مســجد را خانه خود بداند و در بهبود وضعيت و 

تميزى آن تالش كند.
- در صورت خســتگى و كسالت، زياد در مسجد 
نماند؛ اما براى تأثيرپذيرى از فضاى ملكوتى آن 

رفت و آمدش را به مسجد قطع نكند.
- به نمازگزاران در صفوف جلو و پشت سر احترام 

بگذارد. 
- حــرف بزرگ ترها را درباره جايگاه ايســتادن 
گوش كند؛ چراكه برخى از احكام را آنان مى دانند 

و كودكان نمى دانند.
- براى تصميم گيــرى در كارها با امام جماعت 

مشورت كند.

پى نوشت:
  .۱۱۷  ،۴ ؛  ؛      .۱

﹝︧︖ـــــ︡
﹩﹡︀︋ ﹌﹠﹨︣ ︣﹨﹠﹌ ︨︀زی و ﹁ ﹁ 

جايگاه مسجد در ايجاد فرهنگ اقتصاد مقاومتى
ليال كريمى شنبه بازارى

نشوند. 

تبيين مفاهيم بنيادين دينى در حوزه اقتصاد 
اسالمى و اقتصاد مقاومتى

يكــى از كارهاى مهم مســجد، تبيين مفاهيم 
اقتصاد اسالمى است. مفاهيمى كه در راستاى 
حركت عمومى به ســمت اقتصــاد مقاومتى، 
همواره مورد سؤال جامعه است. واكاوى معناى 
اقتصاد در تعابير دينى، تبيين معناى اصطالحاتى 
مانند زهد، قناعت، بركت، رفاه و آسايش طلبى، 
رزق و روزى و نسبت آن با تالش و كوشش و كار، 

همه و همه در همين جهت قرار دارد. 
مسئله ديگر تبيين مفاهيم مرتبط با مقوله اقتصاد 
مقاومتى است كه از جمله مى توان به مفاهيمى 
مانند «هجمه اقتصادى»، «تحريم و محاصره 
اقتصادى»، «اقتصــاِد درون زا»، «خود اتكايى 
اقتصادى»، «مقاومت اقتصادى»، «حماســه 

اقتصادى» و... اشاره كرد. 

اقتصاد مقاومتى به مثابه يك مصلحت عمومى، 
ضرورت اجتماعى و تكليف دينى

گرچه برخــى از اقتصاد مقاومتــى به اقتصاد 
پدافندى يا تدافعى يــاد مى كنند، اما با مراجعه 
به ســخنان مقام معظم رهبرى معلوم مى شود 
تمام كاركردهاى مقوله اقتصاد مقاومتى را نبايد 
در تقابل با هجمه و تحريم اقتصادى دشــمن 
منحصر و محدود كــرد؛ بلكه اقتصاد مقاومتى 
جــداى از كاركردهاى تدافعــى، يك ضرورت 
اجتماعِى راهبردى است كه به منزله يك جراحِى 

ضرورى مى ماند كه حيات و مماِت اجتماعى در 
بلند مدت به انجاِم ماهرانه آن بســته است. اين 
است كه مسجد به عنوان كانوِن بصيرت افزايى 
دينى و به عنوان نهــاد مرجع در دو مقوله كلى 
دين و اجتماع، نمى تواند و نبايد در مقابل مصالح 
عام المنفعه بزرگى مانند مقوله مذكور بى توجه 
و غيرفعال باقــى بماند؛ مگر آنكه ظرفيت هاى 
اين نهــاد دينى و اجتماعِى پراثــر براى مردم، 
مسئولين، ائمه جماعات و... ناشناخته باشد كه 
در اين صورت، جامعــه از خير كثيرى بى بهره 
خواهد ماند. در شــرايطى كــه از ديدگاِه حاكم 
جامعه اسالمى اقتصاد مقاومتى يك مصلحت 
عمومى و يك ضرورت اجتماعى است. ورود در 
اين مقوله را بايد يك تكليف شرعى دانست كه 
تجلى گاه اصلِى آن نهادهاى دينى و در رأس آن 

مساجد خواهند بود. 

كاركردهــاى اقتصــادى و فرهنگى مثبت 
مساجد در دوران معاصر

با مراجعه بــه حافظه تاريخى مردم، نمونه هاى 
مثبت فراوانى از عملكرد شــبكه دينى مساجد 
قابل شــمارش اند كه از جملــه آن مى توان به 
عملكرِد صندوق هاى تعاونى و قرض الحسنه 
مساجد در جهت رفع نيازمندى قشر مستضعف 
و تجلِى نيــات خيرخواهانه متموالن دين مدار، 
جمع آورى كمك هاى مردمــى در زمان دفاع 
مقدس و بحران هاى مقطعى مانند سيل و زلزله 
و..، جاى گرفتن پايگاه هاى بسيج و كانون هاى 
فرهنگى در بستر مساجد و توجه به مسئله تربيت 

نيروى انســانِى كارآمد، اســتفاده از مسجد به 
عنوان يك نهاِد تربيتى و فرهنگى پويا و.... اشاره 
كرد. با وجود اين به نظر مى رســد حال نوبت به 
ورود مسجد در مقوله «اقتصاد مقاومتى» رسيده 
است تا ظرفيت تشكيالت شبكه اى مساجد، در 
مسير تحقق آرمان هاى اقتصادى اسالم و نظام 
اسالمى فعال شود و ثمرات و بركات آن به سفره 

جامعه و مردم برگردد. 

مســجد و ضرورِت تقابل بــا مدل هاى بدلِى 
اقتصادى

يكى از مهم ترين اقدامات فرهنگى مساجد در 
جهت تحقق اقتصاد مقاومتى معرفى مدل هاى 
ناسالم و ناكارآمد اقتصادى است؛ به گونه اى كه 
وقتى قرار اســت بنيان هاى اقتصادى بر اساس 
اصول اسالمى پايه گذارى شود، نمى شود و نبايد 
از مدل-هاى اقتصادى معارض با چنين ايده اى 
پيروى شود. يكى از وظايف مسجد در اين عرصه 
نقد مستند و منطقى از مدل هاى اقتصادى چپ 
و راســت و معرفى مضرات و مفاســد «اقتصاِد 
دولتــى» و«اقتصــاِد ليبرال» اســت. مرحله 
بعدى نقد تطبيق ايده هــاى اقتصادى فعلى با 
انديشــه هاى اقتصادى اسالم است و بعد از آن 
نوبت به تبيين نظريه اقتصادى اسالم با در نظر 
گرفتن مختصات محيطى است. باز هم مسجد 
بايــد در اين امر پيش قدم باشــد و نقش حلقه 
واسطه بيِن جامعه علمى(حوزوى و دانشگاهى) 

و بدنه اجتماع(عموم مردم) را بر عهده بگيرد. 

كاركرد مســجد به عنوان نهاد دين كه ارتباط 
مستمر و مســتقيم با بدنه اجتماع دارد، نبايد و 
نمى تواند تنها در شــئون عبادِى فردى خالصه 
شــود. همان گونه كه نمى تــوان كاركردهاى 
مسجد را در مقوله شريعتـ  به معناى حداقلى اش 
ـ منحصر دانست و پاى ديگر مقوله هاى انسانِى 
محورى مانند: اقتصاد، فرهنگ، سياســت و... 
را از مســجد كوتاه كرد. مسجد در نگاِه مترقِى 
راهبران جمهورى اســالمى، راه بازگشــت به 
كاركردهاى همه  جانبه خود در صدر اســالم را 

پيش گرفته است.
 در يــك جامعه دينــى يكــى از اصلى ترين 
كاركرد هاى مســجد، ورود در مقوله فرهنگ  
اســت كه حداقل با دو كار ويژه اصلى بايد در آن 
ورود كند؛ فرهنگ سازى و فرهنگ بانى. بازتوليِد 
مفاهيم اصيل فرهنگى بر مبناى اســالم ناب و 
منطبق بر شــرايط زمانى و مكانى و پاسداشت 
اصالت هاى فرهنگــى و فرهنگ هاى اصيِل 

ايرانىـ  اسالمياز وظايف مسجد است. 
طرِح موضوِع «اقتصاد مقاومتى» توسط رهبر 
انقالب اســالمى كه بر مبناى اصول بنيادين 
دينــى صورت گرفــت، ضامِن بــرون  رفت از 
مشكالِت معيشــتِى بلند مدت جامعه اسالمى 
است. بى شك شكل گيرى چنين مقوله مهمى 
بدوِن پشتوانه هاى فرهنگِى مستحكم و عميق، 
ممكن نخواهد بود. از اين رو الزم اســت همه 
نهادهاى فرهنگ ســاز و فرهنگ بان در رأس 
آنها مساجد، از نقش آفرينى مختص خود غافل 
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️ ا﹇︐︭ــ︀دی ﹝︪ـــ︀ر﹋
نحوه مشاركت مردم در فعاليت هاى اقتصادى مسجد

سميه شمسى

دين اسالم براى اقتصاد اهميت ويژه اى قائل 
اســت؛ تا جايى كه زكات را در رديف نماز قرار 
مى دهــد و آن را دومين ســتون دين معرفى 
مى كند. اين نوشتار برآن است تا فرصت هاى 
همگامــى  اقتصاد و مســجد را به عنوان يك 
نهــاد دينى بررســى كند. مســجد عالوه بر 
تقويت باورهاى دينى و بــاال بردن اعتقادات 
مردم جنبه مادى و اقتصادى نيز دارد. مســجد 
در زمينه اقتصاد از دير باز به صورت مســتقيم و 
غيرمستقيم در زندگى مردم دخيل بوده است؛ 
غيرمســتقيم مثل موعظه و نصيحت و بيان 
احكام خريد و فــروش و بيان احكام خمس و 
زكات و وقف... و تأكيد بر رعايت عدل و انصاف 
در انجام معامالت و رفع حوائج و نياز مسلمانان. 
در گذشته مسجد نقش محورى در اقتصاد داشته 
است و محل تجار و بازرگانان و انجام معامالت 
بود. اگر مسجدى بنا مى شد بازارچه اى در كنار 
آن ســاخته مى شد و اجاره بهاى مغازه ها محل 
تأمين مخارج مســجد بود. كاركرد اقتصادى 
مسجد امروزه كمرنگ تر شده است كه مى توان 
با مشاركت مردم آن را تقويت كرد. البته قبل از 
جذب مشــاركت مردم بايد دفتر امور خيريه در 
مسجد تشكيل شود و امور اقتصادى مسجد به 

صورت نظام مند مديريت شود. 
1. ســاخت مغــازه: اگر مســجد فضايى دارد 
كه بدون استفاده مانده اســت، مى توان از آن 
مغازه اى ساخت و براى مخارج مسجد استفاده 
كرد. مى توان فضايى ســاخت براى فروش و 
برپايى نمايشگاه هاى محصوالت فرهنگى و 
يابرپايى بازارچه هاى اقمارى و محلى و يا اجاره 

دادن به كارگاه توليدى. 
2. مشاركت در يارى رســاندن به نيازمندان: 
مسجد بايد محل مراجعه نيازمندان باشد. البته 
بايد قبل از مراجعه نيازمندان افراد خير و توانمند 
آنان را شناسايى كنند و براى رفع نياز آنان اقدام 
نمايند. مى شــود با كمك افراد متمكن محل 
صندوق قرض الحســنه تشكيل داد و از محل 
صندوق وام بى بهره بــه نيازمندان پرداخت يا 
براى خانواده هاى نيازمند جهيزيه تهيه و سبد 
غذايى تهيه كرد. امام باقرq مى فرمايد: انجام 
دادن يك حج نزد من خوشايندتر از آن است كه 
يك برده يا حتى ده برده يا حتى هفتاد برده را آزاد 

سازم؛ ولى اگر سرپرستى خانواده اى مسلمان را 
بر عهده بگيرم و گرسنگى آنان را برطرف كنم و 
برهنگى آنان را بپوشانم و مانع گدايى آنان شوم 
اين كار براى من از اينكه يك يا دو حج يا حتى 

هفتاد حج بگزارم خوشايندتر است. 
3. كمك به ايجاد اشــتغال زنان: مى شــود با 
كمك هــاى مردمى  فرصتى براى بخشــش 
و مهربانــى فراهــم كرد و مســجد را محل 
آموزش هاى مشــاغل خانگى نمــود و آنان را 
با مهارت هاى كارآفرينى آشــنا كرد و به زنان 
بى سرپرست و كم بضاعت براى استقالل مالى 
كمك كرد. امروزه هستند مساجدى كه با كمك 
كانون هاى فرهنگىـ  هنــرى و پايگاه هاى 
بســيج، محل آموزش طرح هاى كارآفرينى 
براى زنان شده اند و كارگاه هاى خياطى و توليد 
صنايع دستى و موادغذايى خانگى داير كرده اند. 
4. تأمين مخارج و نيازهاى مسجد با كمك خود 
مردم: خداوند متعال در آيه 63 ســوره منافقون 
در بــاره انفاق مال مى فرمايند: «از آنچه روزى 
شــما كرديم، پيش از آنكه مرگ به سراغ شما 
بيايد، انفاق كنيد». مردم بايد از مخارج مسجد 
آگاه شوند تا در امور اقتصادى مسجد مشاركت 
داشته باشند، مثال اگر الزم است براى مسجد 
فرش يا كولرى تهيه شــود خوب اســت كه 
نمازگزاران مســجد خود براى خريد اين اقالم 
اقدام كنند و مسجد را همانند خانه خود بدانند و 
يا هزينه پذيرايى اعياد و مراســمات مذهبى در 

طول سال از خود مردم جمع آورى شود. 
راه هاى تأمين مخارج مســجد و مشــاركت 
دادن مردم در فعاليت هاى اقتصادى مربوط به 
مسجد زياد اســت. عالوه بر مطمئن شدن از 
ســودآور بودن طرح ها بايد در گام اول از احكام 
شرعى آن ها مطلع شــد. مثًال اگر پولى براى 
مخارج مســجد جمع آورى شده بايد دقت كرد 
براى نيازمند و يا تهيه جهيزيه صرف نشود. در 
اســالم هرچند بر اخالص و دورى از ريا تأكيد 
فراوان شــده است، اما در زمينه امور خيريه نيز 
شايسته است هرساله مراسمى  در مسجد براى 
تجليل از خّيران نمونه و دلســوز برگزار شود. 
اين امر مى تواند در پيشــبرد و نهادينه ساختن 
فرهنگ فعاليت هــاى داوطلبانه و خيريه مؤثر 

باشد.

﹝︧︖ـــــ︡
 ︨﹠ـ﹌ ︋﹠ـ︀ی ا﹇︐︭ـ︀د ا︨ـ﹑﹝﹩

فاطمه سادات ميررحيمى
اگرچــه هدف اصلى بناى مســجد، ايجاد مكانى خاص 
براى عبادت اســت، اما نبايد از جنبه هاى ديگر مســجد 
غافل گرديد. با نگاهى گذار به تاريخ صدر اســالم و پس 
از آن، درمى يابيم كه مسجد از آغاز پيدايش تاكنون، منشأ 
تحوالت و خدمات مختلفى بوده اســت و هرقدر مسجد 
فعاليت ها و كاركردها تنوع بيشترى داشته، جذابيت آن هم 
بيشــتر شده است. در اين مقال سعى خواهيم كرد مسئله 
اقتصاد در مسجد را با دو رويكرد بررسى كنيم؛ ابتدا كاركرد 
اقتصادى مســجد براى نمازگزاران و ســپس مسجد به 

عنوان آموزشگاهى براى مسائل اقتصادى.

كاركرد اقتصادى مسجد براى نمازگزاران
مطالعه تاريخ صدر اســالم نشــان مى دهد كه مسجد 
پايگاه مهمى در درفعاليت هاى اقتصادى مسلمانان بوده 
اســت؛ مثًال وجود خزانه و بيت المال كه ثروت عمومى 
از قبيل زكات، ماليات اســالمى، غنايــم جنگى و... در 
آنجا نگهدارى، مديريت و هزينه مى شــد. بنابراين يكى 
از مهم تريــن كاركردهاى اجتماعى مســجد، خدمات 
اقتصادى به مسلمانان بوده است. مسجد به عنوان محل 
تجمع مسلمانان، مى توانسته خدمات مختلفى را به مردم 
ارائه دهد كه تأثيرات فراوانى را در بهبود وضع معيشــت 
افراد داشته اســت. در ادامه به برخى از اين خدمات اشاره 

خواهيم داشت.
نگاه اسالم بر پايه مديريت مشاركتى با تأكيد بر حضور مردم 
براى رشد و توسعه بهره ورى در مجموعه هاى اقتصادى 
بوده اســت. اين مشاركت مردمى، بستر مناسبى در عبور 
از تنگناها و ايجاد راه هاى مناســب براى غلبه بر آنها بوده 
است. با واگذارى امور به مساجد و فراهم شدن مشاركت 
مردمى در مسائل مختلف اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى 
و... ، از تصدى دولت در اين امور كاسته خواهد شد و بالطبع 
مردم هم داوطلبانه به مشاركت در فعاليت هاى اجتماعى، 
اقتصادى، سياسى مشتاق و عالقه مند مى گردند. مساجد 
مى توانند به بسيج مردم جهت اقدام جمعى براى انجام امور 
مطلوب اجتماعى كمك كنند. در اين راستا، مساجد قادرند 
با انگيزه دادن به مردم، به رشــد روحيه خوديارى و انجام 

امور داوطلبانه در سطح محله اى كمك به سزايى نمايند.

مديريت بر اقتصاد كالن جامعه
اســالم با در نظر گرفتن مســائل كالن اقتصادى، نگاه 
ويژه اى به بازار به عنوان قلب تپنده اقتصاد جامعه داشــته 
اســت. مجموعه قوانين اســالمى در خريد و فروش و... 
كه با محوريت تربيت و انســانيت و اخالق شكل گرفته، 
نمونه اى از توجه اسالم به مسئله اقتصاد كالن در جامعه 

بوده است. بر اين اساس، مسجد به عنوان يك آموزشگاه 
فقهــى و دينى، مى تواند هم بر تربيت صحيح دينى افراد 
در معامالت نظارت داشــته باشــد و هم مى تواند ضامن 
سالمت معامالت به وجه شرعى باشد تا بدنه فعال اقتصاد 
جامعه دچار گرفتارى هاى شرعى از جمله معامالت ربوى، 

حرام، شبهه ناك و... نشود.
در گذشته مسجد بازار، محل رفت و آمد بسيارى از بزرگان 
علم و بازاريان بود كه در قوام اقتصاد اسالمى حاكم بر بازار 
بسيار مؤثر بود. البته شايد امروزه به سبب پراكندگى بسيار 

مراكز خريد، كاركرد سابق را نداشته باشند. 

تأثير مسجد در اقتصاد خرد
غالب بازرگانان و تجار صدر اسالم مسجد را به عنوان اولين 
محل حضور خود در هر شــهرى انتخاب مى كردند و اين 
به ســبب محوريت مسجد در ميان مسلمانان بوده است. 
حضور بازرگانان، به معنــاى ورود يك كاروان اقتصادى 
به شــهر بود. به محــض اتمام نماز، مباحــث مربوط به 
معامالت ميان مردم آغاز مى شد. بنابراين مسجد به عنوان 
يك پايگاه مردمى، نقشى غيرمستقيم، اما بسيار مؤثر در 
شكل گيرى معامالت در صدر اسالم داشته است. هرچند 
امروزه غالب معامالت، در مكان هايى خارج از مســاجد 
اتفاق مى افتد، اما اهتمام به اين مسئله كه مسجد مى تواند 
نقش مؤثرى در معامالت داشته باشد، مسجديان را بدين 
سمت سوق مى دهد كه حداقل در فراگيرى مسائل مربوط 

به معامالت، از نهاد مسجد استفاده كنند.
همان طور كه گفتيم نقش اساسى مساجد در حوزه اقتصاد، 
بــا تكيه بر رعايت انصاف و عدالــت در انجام معامالت و 
فعاليت هــاى اقتصادى و بــرآوردن نياز مســلمانان با 
هدف جلب رضايت خداوند اســت، كه چنين نقشى خود 
زمينه هايى جهت ايجاد رقابت سالم و تأثير مثبت در روند 
معامــالت و فعاليت هاى اقتصادى را بــه همراه خواهد 

داشت.
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سيد مرتضى موسوى

كســى كه در معرض خطر قرار مى گيرد بايد 
براى دفع خطر وسايلى را مهيا كند. براى اين 
كار الزم اســت از قبل تدارك ببيند تا در موقع 
لزوم از آن وسايل استفاده كند. همين مسئله در 
مورد خطرات انحرافى و مشكالت و حوادث 
روحــى و روانى نيز وجود دارد. در زمان جنگ 
و بمباران، خانه هايــى كه در كنار پناهگاه ها 
باشند از آرامش بيشترى برخوردارند؛ چراكه 
در هنگام خطــر، راحت تر مى توانند از امنيت 

پناهگاه بهره ببرند.
زمانه ما زمان انــواع ابتالئات روحى و روانى 
است كه دين و اعتقادات ما را نشانه گرفته است 
و قصد تخريب بنيان ديندارى در خانواده ها را 
دارد. مطابق ترين زمــان در تاريخ با آنچه در 
روايات ما به (آخر الزمان) تعبير مى شود، زمان 
كنونى اســت؛ چراكه باليايى كه در اين گونه 
روايات آمده، اكنون اتفاق افتاده و يا در آستانه 
اتفاق افتادن است. يكى از آفات آخرالزمان اين 
است كه ديندارى در آن مانند نگه داشتن آتش 
در كف دســت است و مردم از هدايت دورند و 
به خرافه ها بيشتر از اصل دين مى پردازند.1 در 
چنين شرايطى عده اى از مردم بنا به فرمايش 
رســول خدا از اين آفت ها و باليا به دورند و در 
امان مى مانند. آنها همان اهل مساجد هستند؛  
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خانه هاى كنار مسجد داراى آرامش بيشترى 
نسبت به خانه هاى دور دارند.

بنابراين الزم است همسايگان مسجد در اين 
زمان كه موسوم به آخرالزمان است، قدر اين 
مأمن و پناهگاه آخرالزمانــى خود را بدانند و 
بــراى تجهيز آن تالش كنند؛ چراكه بالها از 
هرســو دين و زندگى آخرت ما و آنها را تهديد 

مى كند.
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︨﹆︿، در ﹝︧︖︡︎﹠︀﹨﹍︀ه آ︠︣ا﹜︤﹝︀﹡﹩
سيد مرتضى موسوى

در كتب فقهى در اين باره صحبت شــده كه آيا با 
وجود احتياج به تسقيف، حكم به كراهت برداشته 

مى شود؟
شــايد دليل اين مطلب اين باشــد كه با ســايه 
قرار دادن، ســرما و گرما موجب آزار نمازگزاران 
نمى شود.1 برخى مى گويند در صورت احتياج هم 
كراهت تســقيف از بين نمى رود و دليل آنها هم 
اين است كه در صورت بارندگى رفتن به مسجد 
مســتحب مؤكد نيســت.2 اين حكم، از روايت 
امام صادقq به  دست مى آيد كه پيامبر، اجازه 
تسقيف مســجد را ندادند، حتى در هنگامى كه 
باران مى باريد.3 ايشان همچنين به حديثى استناد 
   

ّ
كرده اند كه مى فرمايد: « 

؛ وقتى كــه كفش هايتان خيس و  ــ ّ ــ 
معيوب مى شود، پس نماز را در خانه بخوانيد».4

همچنين براى قــول خود، به روايت صدوق نيز 
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َ
 ِ ِ  
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؛ اولين چيزى كه امام زمان  به  َ ُ ِ ِ
َ َ

آن اقدام مى كند ســقف هاى مساجد است، پس 
آنها را خواهد شكســت و امر به چنين كارى نيز 
خواهد كرد و آن را سايبانى مانند سايبان موسى 

قرار خواهد داد».5
برخى از فقها در صورت احتياج، كراهت را جارى 

نمى دانند.6
برخى نيز عــالوه بر اين قول معتقدند كه ظاهراً 
حكم به كراهت ســقف، تنها در مورد شهرهايى 
مانند مدينه يا كوفه يا بصره يا شبه آنان است و اما 
اماكنى كه چاره اى از مسقف بودن آنها نيست، ادله 
از آنها منصرف است. عالوه بر اينكه اگر تعارض 
بين مستحب و مكروه واقع شود، مستحب مقدم 
مى شود. در تأييد اين كالم مى توان به ساختمان 
كعبه اشاره كرد كه مسقفه است در حالى كه جزئى 

از مسجد به  حساب مى آيد.7
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محمدجواد مقدمى شهيدانى

  2 مســجد و گفتمان ســازى پيرامون اقتصاد 
مقاومتى؛ گفتمان ســازى و پيگيرى مطالبات 
رهبرى يكى ديگر از جلوه هاى ورود مسجد در 
اقتصاد مقاومتى اســت. در نتيجه فراگير شدن 
گفتمان اقتصاد مقاومتى، فضاى عمومى محله 
و فضاى زندگى شخصى مأمومين متأثر خواهد 
شد و تالشى همگانى براى تحقق لوازم چنين 
گفتمان فراگيرى، آغاز خواهد شــد. اين تالش 
مقدس زمينه ســاز دگرگونى زيسِت عمومى و 
شخصى مردم و مقدمه نزديك تر شدن به سبك 

زندگى دينى در حوزه اقتصاد و معيشت است. 
 3  مســجد و سبك زندگى اســالمى و ترويج 
الگوى اقتصادى اســالمى در زيسِت مسلمين؛ 
بازخوانِى اقتضائات اقتصاد اســالمى در محيط 
مقدس مسجد، موجب آن مى شود كه ملزومات 
آن بــا رنگ تقدس، در زندگى مأمومين و به تبع 

آن در محله، تجلى يابد. 
طبيعى است كه در اين صورت، نمودهاى زيسِت 
اسالمى، با نگاهى مؤمنانه رنگ تحقق مى يابد. 
از پس اين فرهنگ مواردى مورد انتظار اســت 
كه از جمله آن پرهيز از فرهنِگ تبذير و اسراف، 
گرايش به قناعت و صدقه دادن وسائل مازاد بر 
مصرف، پرهيز از دور ريِز مواد و لوازم قابل مصرف 
و گرايش به فرهنِگ بازيافت و استفاده چندباره 
از كاالها، پرهيز از مدگرايى و اســتفاده بى جا و 
پرشمار از كاالهاى گران قيمت و لوكس، تنظيم 
و دخل و خرِج خانوار، كاهِش فاصله طبقاتى در 
سطح فاميل، همسايگان و هم محله اى ها، و... 

هستند. 
  4 نقش مسجد در مقاوم سازى اقتصاد از درون؛ 

پيوستگى دين با اقتصاد، فرهنگ، سياست و... 
چنين مى طلبد كه مســجد به عنوان نهاد دين، 
در چنين موضوعاتى ورودى تام و تمام داشــته 
باشد. هم افزايى متقابل قدرت اقتصادى، با اقتدار 
فرهنگى، سياســى، نظامى و.... موجب شــده 
است كه همه كشــورها به دنبال افزايش اقتدار 
اقتصادى و بســط اين قدرت در بســتر جامعه 
جهانى باشند. قدرتى كه اگر درون زا باشد، ثبات، 

ماندگارى و ديرپايى اش تضمين خواهد شد. 
ورود مســاجد به مســائل اقتصادى مى تواند 
زيرساخت هاى فرهنگى و انسانِى الزم را براى 
ايجاد يك اقتصاد ســالم، درون زا و ديرپا فراهم 
آورد از ايــن حيث، راه فراگير كردن ســالمت 
اقتصادى از مســجد مى گــذرد و الزمه فراگير 
شدن آن، كارآمدى اســت. با فراگير شدن آن، 
زيرســاخت هاى الزم بــراى تحقــق اقتصاد 

مقاومتى در سطح كالن مهيا مى شود. 
 5  مســجد و تقويت عقِل معاش؛ تقويت قدرِت 
تدبير اقتصادى در ســاحت خانوار، محله و... در 
گرو مهارت افزايى و تربيِت اقتصادِى مردم است. 
از اين رو تبديل مسجد به پايگاه مهارت آموزى 
در حــوزه اقتصاد خانوار و اقتصــاد بازار، يكى از 
ظرفيت-هاى مســجد در موضوِع اقتصادى 
است. آشنايى با مهارت هاى درآمدزايى شرعى 
و سالم، تبيين روش هاى محاسبات اقتصادى و 
نحوه تدبير امور منزل، تبييِن پيوســتگى رزق و 
روزى مادى با مسائل معنوى مانند ميزان گناه 
و ثواب، صله رحم، نيكــى به والدين و...، ايجاد 
فرهنگ صحيِح خرج كرد، ايجاد مهارِت انتخاِب 
درســت و نيز اصالح رويه هاى اقتصادى ربوى 

و غيرسالم، فراگيرِى فرهنِگ انصاف در كسب 
ســود، پرهيز عمومى از فرهنِگ تقلب و غش 
در معامله، آشــنايى با كسب هاى حالل و حرام 
آن گونه كه بازاريان در گذشته اى نه چندان دور، 
پيش از آغاز كسب روزانه، ساعتى را به آموزش 
فقه اقتصادى در حوزه هاى علميه مى پرداختند 
ـ در ســطح محله و بــازار، از نمودها و بركات 

كاربسِت مساجد در مقوله اقتصاد خواهد بود. 
 6  مســجد محــور تحقق مصالــح عمومى؛ 
درون زايى و خود اتكايــى در عرصه اقتصادى 
به عنــوان يكى از زمينه ها و زيرســاخت هاى 
اقتصادى، در عرصه هاى مســجدى مصاديق 
پرشمارى مى تواند يابد كه از جمله آن پيگيرِى 
امور عام المنفعه و تحقق مصالح عمومى است 
كه در تعالى بخشــى زندگِى مأمومين و عموم 

مردم محله، تأثيرى انكارناپذير خواهد داشت. 
راه اندازِى شبكه مردمى با موضوِع مطالبه گرى 
از مديــران حكومتى در حوزه هاى اقتصادى به 
منظور استفاده بهينه از ظرفيت نهادهاى دولتى 
و سرمايه ملى در جهت بهبود اقتصادى، تقويت 
و جهت دهــى به صدقات جاريــه مانند وقف و 
ديگر صدقات، شناســايى فقرا در سطح فاميل 
و محله و ايجاد نهضت خدمت رســانى به آنها، 
ايجاد صندوق هاى قرض الحسنه و تعاونى هاى 
اقتصادى كوچك در بستر مساجد، نمونه هايى از 

ظرفيت هاى مساجد در اين موضوع است. 
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حركت نظام اسالمى در مســير احياى تمدن 
بزرگ اسالمى، الزم مى آورد كه توجه بايسته اى 
به اقتصاد در ســطح خرد وكالن صورت پذيرد. 
كانون چنيــن توجهىـ  كه در پى نيل جامعه به 
آرمان هاى اســالمى استـ  مى تواند نهاد دين 
باشد. قرار گرفتن مسجد در مسير احياى تمدن 
اســالمى الزم مى آورد ديگر لوازم چنين آرمان 
بلندى نيز در مســجد پيگيرى گــردد. اقتصاد 
مقاومتى يكى از اين ملزومات اســت كه با ورود 
مسجد در چنين موضوعى، بركات بى شمارى 
نصيب جامعه مسجدى ها، عموم مردِم محله و 
شهر مى كند. در نهايت براينِد بركت چنين خير 
كثيرى، در كل جامعه نمودار مى گردد. برخى از 
بركاتى كه ورود مســجد در مقوله اقتصاد براى 
مردم و محله به همــراه دارد، در موارد زير قابل 

احصاء است. 
 1  پى جويى ايده آل هاى اقتصادى اســالم در 
مسجد؛ با مراجعه به تاريخ اديان آسمانى معلوم 
مى شــود، تحقق آرمان هاى مقــدس در حوزه 
معيشــت و اقتصاد، همواره يكى از دغدغه هاى 
انبيا بوده اســت. چه اينكه مبارزات دينى ايشان 
نيز تنها منحصر به نمرودها و شدادها نبوده و در 
موارد متعــددى قارون ها و تفكر قارونى، هدف 

چنين مبارزه اى بوده است. 
خدامحــورى، عدالت محورى، بركت محورى، 
قناعت محورى، توليدمحورى، خدمت محورى  
و... از مهم ترين آرمان هاى اقتصادى اســالم 
است كه در مسجد قابل پيگيرى است و تحقق 
آن تضميــن كننده حيات طيبه بــراى جامعه 

متدينين خواهد بود. 

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞ ماهنـــامه
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︌ ︫︡ه ︮﹠︡وق ﹨︀ی ︎﹙﹞
نويسنده: مهدى منتظرى

نيست نشان از سوء مديريت و عدم اطالع دقيق 
از امورات مسجد و احتياجات مردم محله است. 
در نتيجــه زكات از يك مال و يك جنس گرفته 
نشده و هر آنچه از زكات آورده شد با كمال ميل 
پذيرفته شــود. از اين رو در آيه «اموال» را جمع 
آورده اســت. مال بر هر آنچه كه آدمى به دست 

مى آورد اطالق مى گردد.
٣ آگاهى بخشيدن به مردم با بيان آثار اخالقى، 
روانــى و اجتماعى زكات  آنجا كه  خدا به پيامبر 
مى فرمايد: «تطهرهم و تزّكيهم بها»؛ «تو با اين 
كار كــه از آنان زكات مى گيرى آنان را پاك مى 

كنى و نمو و رشد مى دهى».
از آنجا كه طبع آدميزاد نســبت به تذكر مستقيم 
عكس العمل منفى نشــان مى دهــد توجه به 
اين نكته ضرورى اســت كه  در آگاهى بخشى 
عمومى مخاطب خاصى در نظر گرفته نشود و به 
خاطر ذهنيت منفى مردم به موضوع غيرمستقيم 

پرداخته شود.
٤ ايجاد روحيه صميميت و همدلى هنگام گرفتن 
زكات اصلى اساسى است. اين روحيه را به وسيله 
تشكر و دعا در حق زكات دهنده مى توان ايجاد 
كرد. خداوند به پيامبــر مى فرمايد براى زكات 
دهندگان به هنــگام دريافت زكات دعا كن كه 
مايه آرامش روحى آنان مى شــود. اين نشــان 
مى دهد كه حتــى در برابر انجام وظايف واجب 
بايد از مردم تشــكر و قدردانى كرد؛ و به ويژه از 

طريق معنوى و روانى به تشويق آنان پرداخت.
در روايــات مى خوانيم هنگامى كه مردم زكات 
خود را خدمت پيامبر  مى آوردند، حضرت با 
ــ ؛ خدايا بر آنان درود  ــ  ــ  جمله «

فرست» براى آنان دعا مى كرد.
در تفسير شريف مجمع البيان آمده است:

«از روش هــاى پيامبر اين بــود كه در حق 

پرداخت كننده زكات دعا مى كرد و براى مال او 
از خدا خير و بركت درخواست مى نمود. هر وقت 
يكى از مسلمانان زكات خود را مى آورد، پيامبر بر 
او درود مى فرستاد، چنان كه هنگامى كه عبداهللا 
بن ابى أوفى كه بــاغ دار بود زكات خود را پيش 
   

ّ
پيامبر آورد حضرت فرمود: « 

؛ خدايا بر آل ابى اوفى درود فرست».  
٥ نكته حائز اهميت ملموس و مشــخص بودن 
مخارج و مصارفى اســت كه از راه دادن زكات 
در مسجد و محله صورت مى گيرد. اينكه زكات 
دهندگان و مردم محل از شــيوه مصرف  زكات  
داده شــده مطلــع گردند و نتيجــه آن را حس 
نمايند مى تواند در تشــويق دوباره آن ها و افراد 
ديگر محله بسيار تأثيرگذار باشد. اطالع رسانى 
به موقع از نحوه مصرف زكات و تهيه گزارشــى 
از نتيجه كار مى تواند شــيوه اى بى دردســر اما 

ثمربخش باشد.
٦ نكتــه ديگر اين اســت كــه زكات در همان 
مناطقى كه جمع آورى شــده و با مشاركت خود 
مردم و در راه هايى كه نيازسنجى شده مصرف 
شود. اين نكته مهم را هم مدنظر داشته باشيم كه 
اگر زكات به كسانى كه مردم به امانت و صداقت 
آنها ايمان داشته باشند داده شود و مصرف آن هم 
تحت اشراف آنها باشد، زكات دهندگان بيشتر 

خواهند شد.
٧ از آنجا كه خداونــد به پيامبر امر مى كند تا به 
كسانى كه زكات مى دهند، درود بفرستد: بسيار 
مناسب است كه لوح تقدير در مراسم رسمى به 
پرداخت كنندگان زكات داده شود، بى شك اين 
تشــويق براى آنان، ســبب آرامش، دلگرمى و 

براى ديگران ايجاد انگيزه مى كند.

     

يكى از ويژگى هاى نظــام حقوقى و اقتصادى 
اســالم فرهنگ حسنه وقف است، كه در متون 
دينى ما به طور گســترده اى مطرح است؛ البته 
در قرآن كلمه وقــف به صورت مصطلح به كار 
برده نشده است؛ اما واژه ها و عبارات عامى داريم 
كه يكى از مــوارد آنها را مى توانيم وقف بدانيم؛ 
مثل كلمه «خيرات» كه در قرآن آمده اســت؛ 
قرآن انســان را به «خيرات» تشويق مى كند و 
» (مائده/48)؛  ِ َ ــ ْ َ ْ

 ُ
ِ
َ ــ ْ مى فرمايد: «َ
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اهل ايمان در كارهاى نيك شتاب مى ورزند و در 
انجام آنها سبقت مى جويند». برخى راه كارهاى 
پيشــنهادى براى تشويق مردم به سنت حسنه 

وقف را مرور مى كنيم؛
راه كار اول:  ايجــاد صندوق هــاى وقفى؛ از راه 
حل هاى مهم در امر فرهنگ ســازى وقف نگاه 
خالقانه نســبت به اين موضوع مقدس است. 
يكى از آن نگاه هاى خالق زنده كردن موقوفات 

قبلى با مشاركت سودساز مردم مى باشد. 
يكى از اين راه هاى خالقانه رونق دادن به احياء 
موقوفات با ايجاد صندوق هاى قرض الحسنه 
وقفى اســت كه باعث افزايش درآمد موقوفات 
و گرايش مردم به ســوى صندوق ها با اعطا وام 

مى باشد.
اهــداف عمده اين كار را مى توان به شــرح زير 

برشمرد: 
1.  جمــع آورى ثروت و كمك بهينــه به افراد 

محروم محل؛ 
2.  اطمينان از توزيع مجدد كارآمد و بهينه وجوه 
جمع آورى شــده به گروه هاى خاص محروم و 

نيازمند بر اساس شرايط واقفان؛
3.  باالبردن سطح رفاه افراد نيازمند ؛

4.  تقويــت ارزش هاى اجتماعــى و فرهنگى 
و گســترش برنامه هاى آموزشــى معرفتى در 

مسجد ؛
5.  باال بردن سطح سالمت افراد محروم محله؛

6.  فراهم ساختن تسهيالت براى فعاليت هاى 
مذهبى در محل؛

7.  تشويق افراد نيكوكار به امور خيريه مثل وقف؛
8.  با فعاليت صحيح اين صندوق ها به بخش هاى 
نيازمنــد جامعه كه كمك به آنهــا هدف افراد 
نيكوكار و مؤسسات خيريه است كمك بيشترى 
نســبت به زمانى كه انگيزه خيرخواهى روش 

سنتى خود را طى كند خواهد شد؛
9.  فعاليت اين صندوق ها مى تواند سبب كاهش 

بيكارى در سطح محل شود؛
10.  يكى ديگر از نتايج اين صندوق ها مى تواند 

كم شدن فاصله طبقاتى باشد.
راه كار دوم: بــه طور قطع اگر واقــف بداند او و 
نسلش از وقف انجام شــده بهره خواهند برد با 
كمال ميل به اين عمل روى خواهد آورد، موارد 

زير مى تواند از آن قبيل باشد:
1.   وقف مجتمع رفاهى براى مسافران و كسب 

درآمد از آن؛
2.  وقــف مكانى براى برگزارى مراســم عقد و 
عروســى و جشن با توجه به شــرائط و ضوابط 

دينى و كسب درآمد از آن؛
3.  وقف مكانى براى اجاره به موسسات آموزشى 
پژوهشى و مدارس غير انتفاعى و كسب درآمد 

از آن؛
4.  وقف مكانى براى ايجاد يك باب مغازه جهت 

استفاده مردم محل و كسب درآمد از اين كار؛
و......

نفع آن به عموم مردم مى رسد، مانند تأمين آب 
شرب كه در هر زمان متناسب با شرايط محيط، 
زمــان و صالحديد نماينــدگان مراجع تقليد از 

محل درآمد زكات تأمين مى شود.
امروزه در بســيارى از مناطق مردم در پرداخت 
زكات شــور و شــوقى از خود نشان نمى دهند. 
بديهى است كه انجام هر كارى منطق خودش 
را مى طلبد. نهادينه كردن فرهنگ زكات در بين 
مردم يك محله نيز قواعد تعريف شده اى دارد. 
ايــن قواعد را مى تــوان از دل آيات و روايات به 
دســت آورد. يكى از آياتى كه در آن دستور جمع 
آورى زكات داده شده آيه 103 سوره توبه است: 
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؛ از اموال آنان صدقه اى بگير تا به وسيله آن  ٌ ِ َ

پاك و پاكيزه شان سازى، و برايشان دعا كن، زيرا 
دعاى تو براى آنان آرامشى است، و خدا شنواى 

داناست.
با توجه به معنا و تفســير آيه قواعد زير به دست 

مى آيد:
١ تنها بخشــى از امــوال و دارايى هاى مردم به 
عنوان صدقه و زكات دريافت شــود نه تمامى 
اموال؛ اين نكته از حرف «ِمن» كه براى تبعيض 
است به دست مى آيد. در نتيجه چرتكه انداختن، 
زير ذره بين قــرار دادن، كنكاش در مورد تمام 
اموال اشخاص براى گرفتن زكات تبعات منفى 
اعتقادى و اخالقــى دارد و موجب بى اعتمادى 

مى شود.
٢هميشــه و در همه حال مســائل را به صورت 
كالن بنگريــم. خود را آمــاده و زمينه را فراهم 
نماييم تا هر آنچه از اجناس و اقالم و... به عنوان 
زكات پرداخت شد را بپذيريم. اين مسئله كه االن 
نيازى به ايــن كاال نداريم و يا مورد احتياجمان 

دفتر خاطرات مساجد را كه ورق مى زنيم حكايت 
تكرارى مخارج مسجد باز هم دل متوليانش را 
مى لرزاند. مشكلى كه سال ها به عنوان مسئله اى 
بى پاسخ باقى مانده و امروز به عنوان يك معضل 
در بعضى مســاجد خــود را نشــان مى دهد. با 
نگاهى كارشناســانه و دلسوزانه به اين مشكل 
با در نظر گرفتن شكســت تشــكيل تعاونى ها 
و صندوق هاى قرض الحســنه و اقداماتى كه 
تجربه تلخ آنها در بعضى مساجد خستگى را در 
جان دســت اندركارانش به يادگار گذاشته، بايد 
تصميمى جدى و تفكرى نو را دستور كار قرار داد. 
بدون شك يكى از راه كارهاى برون رفت از اين 
مشكل استقالل مسجد در كسب درآمد است. 
استقالل مالى يعنى وامدار نبودن از حزب و گروه 
خاص و اداره مسجد بدون گرايش هاى سياسى 
و حزبى و... عمدتا گرايش شــخصى، حزبى و 
سياسى در مورد مكانى مانند مسجد متن و هدف 
را به حاشــيه مى راند و اهل محل را سردرگم و از 
هم گســيخته مى گرداند. قبل از ورود به بحث 
بايد توجه داشــته باشيم كسب درآمد با تجارت 
متفاوت است. كســب درآمد راه هاى مختلفى 
دارد كــه يكى از آنها مى تواند تجــارت البته با 
ضوابط و شــرائط خاص خودش باشد. در ادامه 
به راه كارهايى اشــاره مى شود كه به وسيله آنها 
مسجد مى تواند مســتقال كسب درآمد كند و از 
عهــده اموراتش برآيد. در ادامــه به دو نمونه از 

راه هاى كسب درآمد مسجد اشاره مى كنيم.

   
خدا در ســوره توبه يكى از موارد مصرف زكات 
را با لفظ فى ســبيل اهللا بيان مى كند. فى سبيل 
اهللا يعنــى كارى كه منفعت عمومى دينى براى 
مسلمانان دارد،  مانند ساختن مسجد يا كارى كه 

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى
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سيد على رضوى

به نظر مى رســد يكى از مهم ترين فعاليت هاى 
اقتصادى مساجد، تشكيل صندوق هاى قرض 
الحسنه در راســتاى حفظ سپرده هاى مردمى 
و همچنيــن واگذارى وام هاى بــدون بهره به 
نمازگزاران و حتى همسايگان مسجد باشد كه 
مى تواند كمك اقتصادى قابل توجهى به توان 
اقتصادى مردم خصوصاً در ســطح خرد جامعه 
داشته باشد. اين سنت حســنه قرون متمادى 
اســت كه در ميان نمازگزاران مســاجد انجام 
مى شود كه اهداف انســانى و الهى آن، غالباً در 
جهت تأمين منافع اقتصــادى براى همه افراد 

جامعه، بوده است.
فعاليت مهم ديگرى نيز مى توان براى مســجد 
در نظر داشــت و آن تشــكيل فروشــگاه ها و 
تعاونى هاى مصرف محله اســت. رفع نيازهاى 
ضرورى خانواده هاى محل يا حتى شهر، نقش 
اصلى و كاربردى اين فروشــگاه ها است كه با 
توجه به گسترش شــهرها و افزايش تقاضا در 
اجناس ضرورى زندگى، اهميت اين مســئله و 

ميزان سوددهى آن روشن خواهد شد.
ســود حاصل از فعاليت اين نوع فروشــگاه ها، 
مى تواند در راستاى فراهم ساختن فرصت هاى 
شغلى مناسب براى افراد فاقد شغل، كمك هزينه 

براى اقشــار كم درآمد جامعه، استحكام و ثبات 
بنيــه مالى مســجد براى ديگــر فعاليت هاى 
اقتصادى و خيرخواهانه مسجد و... مورد استفاده 

قرار گيرد.
   
   

جهت ديگرى از بحث اقتصادى در مسجد بعد 
آموزش اقتصاد در مســجد اســت. در ادامه به 
گوشــه اى از فعاليت هاى مسجد در اين موضع 

اشاره مى كنيم.

آموزش رفتارهاى اقتصاد اسالمى
شناسايى و آموزش آموزه هاى تجارت يا مبانى 
اقتصاد اسالمى يكى از مهم ترين مسائلى است 
كه در قالب فّعاليت هاى آموزشــى، قابل انجام 
در مساجد است. پتانسيل حضور و ازدحام افراد 
مختلف در مراســم متعدد مساجد در زمان هاى 
مختلف مذهبى، اين امــكان را فراهم مى كند 
كه مساجد، بهترين مكان براى آموزش مسائل 
و مباحث اقتصادى اســالمى باشــد، خصوصًا 
در زمان حاضر كه دشــمنان ما، بــا ايجاد انواع 
تحريم ها و فشارهاى اقتصادى درصدد به چالش 
كشــيدن و در نتيجه انزواى اقتصادى كشور و 

سازندگى آمده است.
همچنين كســب حالل و ارتزاق از كّد يمين و 
عرق جبيــن در آينه روايات، يكــى از بهترين 
انــواع عبادات، و نيز تربيت كننده و كمال بخش 
انسان ها، شمرده شده است. برخى از اين روايات 
   ، چنين است: «  
ــ     ، ــ  ــ    » يا « ــ
 ، ــ  »  « ــ ــ   

.«   
 tســنت پيامبر گرامى اســالم و ائّمه اطهار
تأكيد بر حفظ جنبه هاى آموزشى مسجد است و 
تالش هاى ارزنده آنها در اهتمام به اين امر مهم، 
نشــان از اهميت اين كاركرد مسجد بوده است. 
پيش از پيدايش مدارس، مســاجد يگانه مركز 
مهم آموزشىـ  فرهنگى در جهان اسالم بوده اند. 
پس از آن نيز مدرسه در دامان مسجد بنا مى شد؛ 
از همين رو در بيشتر كتاب هايى كه درباره مسجد 
به نگارش در مى آمد، از مدرســه بسيار سخن 
گفته مى شد كه سبب آن ارتباط نزديك مسجد 
و مدرســه اســت. همه اين مطالب به كاركرد 
آموزشى مســجد داللت دارد. مسجد، ابزارها 
و موقعّيت هايى را در اختيــار دارد كه به كمك 
آن مى توان به آموزش و افزايش شناخت دينى 
نمازگزاران پرداخت. مســجد مكانى است كه 
مسلمانان براى برپايى فرائض الهى و مجالس 
مذهبــى در آن حاضر مى شــوند و اين فرصت 
مناسبى است تا معارف و احكام دين منتشر شود. 
بنابراين، مسجد مهم ترين مكان براى آموزش 
معامالت اسالمى اســت تا آموزه هاى اقتصاد 
مقاومتى و اســلوب جهاد اقتصادى مورد توّجه 
مؤمنان قرار گيرد و به كل جامعه اسالمى تسّرى 

يابد.
حال با در نظر گرفتن آن دست آيات و روايات از 
يك طرف و نيز توجه به اينكه مهم ترين كاركرد 
مسجد جنبه هاى آموزشــى مسجد است، اين 
نتيجه به ذهن متبادر مى گردد كه مســجد اين 
پتانســيل را دارد كه محلى براى آموزش كسب 
روزى و مشاوره اقتصادى در جهت كسب منافع 
حالل براى مسلمانان، به خصوص نسل جوان، 

باشد.
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مساجد فراوانى هستند كه در فضاى مجازى پايگاه دارند. اما همه  آنها از جذابيت، پويايى و جامعيت الزم 
برخوردار نيســتند. يكى از سايت هاى پرمخاطب و حرفه اى در فضاى مجازى پايگاه اينترنتى مسجد 
جامع صفا اســت. اين پايگاه مى تواند الگوى مناســبى براى ديگر مساجد سطح كشور قرار بگيرد تا با 
جذب مخاطب معرفت افزايى مســجدى ها را در فضاى مجازى نيز ادامه دهد و واهه اى با صفا در اين 

خشكزار وجود بشر باشد.
بخش هاى فعال اين سايت به چهار بخش اطالع رسانى، معرفى، در محضر استاد و مركز دانلود تقسيم 
مى شــود. در بخش اطالع رســانى با آخرين و به روزترين خبرها درباره مؤسسه و مسجد صفا روبرو 
هستيم. از خبر «آغاز اردوى تابستان 93  گروه جوانان با موضوع كالس هاى مواعظ، سبك زندگى و 
داستان صداقت» گرفته تا «گزارش توسعه سوم مسجد جامع صفا». ضمنا نظرسنجى اى نيز از بخش 
پخش زنده برنامه هاى معرفتى مسجد صفا در اين قسمت بارگذارى شده است كه كاربر مى تواند آن را 

به صورت برخط(آنالين) تكميل كرده و ارسال نمايد.
بخش «معرفى برنامه ها و فعاليت هاى مسجد جامع صفا» از نام آن پيداست كه قصد دارد مخاطب خود 
را در سير اهداف ساخت و تكميل اين مسجد فعال قرار دهد. مسجد در اين قسمت اين گونه معرفى شده 
است: «مسجـد جامع صفـا كه قدمتى بيش از 70 سال دارد به امـام جمـاعتى جناب  االسالم  و 
 qالمسلمـين سيد ابوتـراب علـوى در خيابان شهيد آيت اهللا مدنـى روبـروى بيمـارستان امام حسين
واقع گرديده است. فعاليت هاى فرهنگى اين مسجـــد در سال 1366 و با حضور 4 نفر از جوانانى كه 
تجربه هاى گرانقـدرى از 8 سـال دفـاع مقدس آموخته بودند آغاز گـرديد و با عنايت خداوند منان، هم  
اكنون با حضور فعال خيل كثيرى از جوانان به عنوان يكى از مراكز مهم جذب و تربيت ادامه دارد». از 
ديگر تيترها و مطالب اين بخش مى تواند به اين دو اشاره كرد:«هدف مسجد جامع صفا از تربيت نيرو 

چيست؟» و «نگاهى كلى به 25 سال فعاليت مسجد جامع صفا»
بخش «در محضر استاد» نيز به متن اخرين سخنرانى هاى حجت االسالم سيد حسن علوى استاد و 
معلم و سخنران اين مسجد اختصاص داده شده است. هم چنين به صوت اين سخنرانى ها مى توانيد در 

بخش «دانلود» دسترسى پيدا كنيد.
اين گونه سايت ها گرچه در نگاه اول جرعه اى و حتى قطره اى در برابر دنياى ديجيتال به نظر مى رسند. 

اما تشنگان اين مسير، قدر همين جرعه ها را دانسته و به اميد سيراب شدن آن را سر مى كشند.

مردم ما داشته اند. بنابراين با توجه به اين مسئله، 
استفاده حداكثرى از اين بستر و ظرفيت موجود، 

مى تواند بسيار گره گشا باشد.
آموزه هايى همچون داشتن حّس نوع دوستى، 
توّجه به مشكالت و نيازمندى ديگر مسلمانان، 
نداشــتن غّش در معامــالت، انجام معامالت 
متعّدد بر اســاس شارع مقدس، احتكار نكردن، 
گران فروشــى يا كم فروشى نكردن، انصاف و 
عدالــت در تجارت و... نمونه هايى از آموزه هاى 
كاربردى اقتصادى هســتند كه بهترين محل 
آموزش آنها مســاجد هســتند. توّجــه به اين 
آموزه هاست كه مى تواند بازار ممالك اسالمى را 

از بازارهاى سرمايه دارى متفاوت مى كند.
يكى از منش هاى تعليمى علما، ارشاد اقتصادى 
اســت كه هميشــه در بهبود و تنظيم اقتصاد 
اسالمى و همچنين  باال رفتن كمّيت و كيفّيت 
اقتصاد اسالمى مؤثّر بوده است. همين فعاليت 
ناصحانه اين قدرت را داشــته تا اقتصاد شريف 
و پاك اســالمى را، از آلوده شــدن و ناپاكى به 
انواع دسيسه ها، وسوسه ها و حقه هاى شيطانى 
بــاز دارد؛ به خصوص اگر اين كار در قالب منبر، 
كارگاه آموزشى، بيان احكام و... در كنار بازار و در 

مساجد آن انجام گيرد.

آموزش كاربردى كسب روزى حالل
اســالم به عنوان دين خاتم و كامل، تمركز خود 
را در مسئله اقتصاد بر اساس نيازهاى فردى هر 
انســان و توّجه به معاش خانواده قرار داده است. 
يكى از مهم تريــن دغدغه هاى هر مؤمن و هر 
فرد موحد، كسب روزى حالل است؛ لذا هر فرد، 
براى امرار معاش خود، ناگزير اســت تا كسب و 

كار يا حرفه اى براى خود ايجاد كند. 
افراد تــالش مى كنند با راه انــدازى يك منبع 
درآمد، چه به صــورت حقيقى و چه حقوقى، به 
تأمين هزينه هاى زندگى خود بپردازند. بنابراين 
وظيفه همه مســلمانان است كه بدون توجه به 
نوع مهارت، تخصص و شــغل خــود، از احكام 
اســالمى در مورد نحوه انجام معامالت و عقود 
مختلف و خريد و فروش و... آگاهى داشته باشند. 
مراجع تقليد نيز، دانستن مسائلى كه افراد به   طور 

معمول، با آنها سر و كار دارند را الزم دانسته اند.
وجود تأكيدات و مؤيدات فراوانى در آموزه هاى 
اسالمى براى كســب روزى حالل و تالش و 
كوشــش براى آن، نشان دهنده اهتمام دين به 
اين مســئله اســت؛ تا جايى كه آيات زيادى از 
قرآن مجيد، در قالب هاى مختلف و روش هاى 
گوناگون، درباره كار، تالش، سخت كوشــى و 
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︣اه ﹡﹢ر ﹋︐︋︀﹢ان ﹨﹞
عيسى واحدى

مركز تحقيقات كامپيوترى نور در طول 25 ســال 
فعاليت در زمينه توليد نرم افزارهاى علوم اسالمى، 
در ســه دســته لوح هاى فشرده، وبســايت ها و 
محصــوالت موبايلى اقدام به ارائه محصول نموده 
اســت. از شــاخص ترين محصوالت اين مركز به 
جامع التفاسير و جامع الحاديث مى توان اشاره كرد.

به منظور تسهيل در امر پژوهش و تحقيق محققان، 
نــرم افزار اندرويدى «كتابخوان همراه نور» در اين 
مركز توليد و به روز رسانى شد كه در حال حاضر اين 
نرم افزار با قريب بر 40 عنوان كتاب در موضوعات 
قرآن، تفسير، ادعيه از هم اكنون در سايت كافه بازار 
و ســايت كتابخوان در درسترس عالقه مندان قرار 

دارد.
هــدف از طراحى سيســتم «كتابخــوان» ارائه 
اطالعات كتاب هاى موجــود در مركز به كاربران 
مى باشــد؛ به طورى كه ارائه محتوا مستقل از بستر 
سخت افزارى و پلتفرم باشد. «نرم افزار كتابخوان 
همراه نور» قالبى براى مجموعــه اى از ديتاهاى 
موجود در مركز و ديتاهاى علوم انسانى و اسالمى، 
شخصيت هاى حقيقى و حقوقى است كه به عرضه 

محصوالت خود در اين غالب تمايل دارند.
نرم افزار در قالبى تهى از كتاب قرار داده شده و دارندگان مى توانند كتاب هاى 
مــورد عالقه خود را از ســايت مركز و يا كافه بازار دانلــود نموده و بر روى 

كتابخانه نصب نمايند.

ويژگى هاى اى نرم افزار عبارتند از:
قابل اجرا بر روى سيستم عامل اندرويد 2.3 يا جديدتر.

امكان افزودن كتاب به كتابخانه از طريق فروشگاه.
پيمايش در كتاب از طريق فهرست عناوين و صفحه.

 تنظيم ويژگى هاى نمايش متن.
جستجو در متن كتب.

امكان انتخاب و ارسال متن با استفاده از قابليت هاى 
گوشى.

به روزرســانى خودكار نرم افزار از طريق اينترنت در 
صورت ارائه نسخه جديد.

در حال حاضر اســتفاده از كتاب هاى اين نرم افزار 
رايگان بوده و به صورت مستمر و هفتگى بر عناوين 
ايــن كتابها افزوده مى شــود. فهرســت بعضى از 
كتابهايى كه به اين نرم افزار اضافه شــده به شرح 

زير است:
)، اللهوف على قتلى الطفوف،   - الكافى (
آداب معاشرت از ديدگاه معصومان t، آنگاه هدايت 
شدم، برگزيده تفسير نمونه، پيامهاى عاشورا، ترجمه 
المراقبات، ترجمه روضه كافى به همراه متن عربى، 
رساله توضيح المسائل (مراجع)، فروغ ابديت: تجزيه 
و تحليل كاملى از زندگى پيامبر اكرم صلّى اهللا عليه 
 ، و آله، وصيت نامه سياسى - الهى امام خمينى
تاريخ اسالم در عصر امامت امام على q، آداب سفر 
و زيارت عتبات عاليات، قضاوتهاى امير المؤمنين 
q (ترجمه)، الكباير و الصغاير، انســان از آغاز تا انجام، جالء العيون: تاريخ 

.qچهارده معصوم، 110 سرمشق از سخنان حضرت على
كتابخوان همراه نور واسطى اســت براى ارائه كتب الكترونيكى در حوزه 
علوم اســالمى، كه توسط مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسالمى تهيه 

شده است. 
 ketabkhan.noorsoft.org  جهت كســب اطالعات بيشتر به پايگاه

مراجعه نماييد.

︫︊︧︐︀ن
هشت سال تنهايى

جنگ عراق عليه ايران كه در ايران با نام هاى دفاع 
مقدس ، جنگ تحميلى، جنگ هشت ســاله و در 
كشورهاى عربى با نام هاى قادسيه صدام و جنگ 
اول خليج معروف شــده است، بزرگ ترين جنگ 
كالسيك در قرن بيســتم و دومين جنگ طوالنى 
در هميــن قرن بعد از جنگ ويتنام اســت. بيش 
از يك ميليون انســان از هر دو طرف در اين جنگ 
كشته و يا مجروح شــدند. در اوايل جنگ، زمانى 
كه از مناخم بگين، نخست وزير وقت اسرائيل در 
مورد جنگ ســؤال شد، وى پاسخ داد: «ما براى هر 
دو طرف آروزى موفقيت داريم»؛ جمله اى كنايه  آميز 
كه تمايل اسرائيل را براى فرسايشى شدن جنگ و 

تضعيف هر دو طرف نشان مى داد. 
هشت سال دفاع مقدس به قطع يكى از بزرگ ترين 
و حســاس ترين مقاطع تاريخ انقالب اسالمى به 
شــمار مى رود؛ عرصه اى كه ظرفيت هاى پنهان 
مردم و دولت هاى جمهورى اسالمى را به جهانيان 
نشــان داد. حفظ ارزش هاى ايــن دوره مى تواند 
منبعى سرشار از مفاهيم متعالى باشد كه نسل هاى 
آينده را در مقابل طوفان هاى حوادث ايمن مى كند. 
به كارگيرى ظرفيت هاى موجــود در عرصه هاى 
هنــرى و فرهنگى يكى از روش هاى حفظ اين آثار 
اســت؛ چنان كه مقام معظم رهبرى نيز در بيانات 
مختلف بر اين مهم سفارش كرده اند «براى ثبت 
وقايع اين دوران و انتقال آن به نســل هاى آينده با 
اســتفاده از ظرفيت هاى هنرى و ادبى كشور، بايد 
هر اندازه كه نياز است، سرمايه گذارى شود و اين 
كار با جديت ادامه يابد» (ديدار جمعى از پيشكســوتان 

و خاطره گويان دفاع مقدس با رهبر انقالب 1384/06/31). 
به كارگيرى ابزارهاى هنرى در اين عرصه خدمتى 
متقابل است كه هنر به دفاع مقدس و دفاع مقدس 

به هنر خواهد كرد.

ـــ ١٣٩٣  /١٧٥  / ــــ
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 tآيات بســيارى در قرآن كريم و روايات متعددى از حضرات معصومين
هســت كه از مؤلفه «جهاد» ياد مى كنند. به تبع اين فراوانى واژگانى و تنوع 
كاركردى، جهاد به يكى از مؤلفه هاى اصلى دين اســالم تبديل شده است. 
جهاد در لغت مشــتق از ريشه جهد به معناى وســعت قدرت، توان، طاقت، 
نيرو، نهايت تالش و مشقت و سخت كوشى است.1 جهاد در اصطالح فقها، 
گذشتن از جان و مال براى اعتال و باال بردن كلمه اسالم و برپا داشتن شعائر 
اسالم اســت. از اين رو «جهاد به مفهوم وسيع كوشش است و معنى الزم و 
غير مفارق آن، جنگ و منازعه نيســت؛ زيرا سعى و كوشش در راه خدا همان 
طور كه با شدت و عنف و جنگ و ستيز انجام مى گيرد ممكن است با وسائل 
مســالمت آميز، هم صورت گيرد».2 از نظر بسيارى از فقها، جهاد به معناى 
جنگ كردن در راه رشــد پيام حق است و شامل كوشش هاى غير نظامى نيز 
مى شــود. جهاد تنها شكل نظامى  ندارد و هر نوع مبارزه و پيكارىـ  نظامى، 
اقتصادى، فرهنگى و سياسىـ  را در بر مى گيرد.3 مجاهد كسى است كه هر 
چــه از قدرت و توان و طاقت و نيــرو در اختيار دارد، در طبق اخالص نهد و تا 
آخرين حد وسع و امكانات خود در طوفان حوادث و باليا و در سنگالخ و گردباد 
شدايد و سختى، به مال و جان و دست و زبان، در حمايت از دين حق بكوشد 
و در راه اعتالى كلمه حق و حيات اسالم ذره اى از بذل و ايثار آنچه دارد، دريغ 
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راهنمايى كنم كه شما را از عذاب دردناك رهايى مى بخشد؟! به خدا و رسولش 
ايمان بياوريد و با اموال و جان هايتان در راه خدا جهاد كنيد اين براى شــما از 

همه چيز بهتر است اگر بدانيد».4
قــرآن كريم در مقابل مجاهدين از قاعدين نام مى برد و بر برترى مجاهدان 
َرِر  بر قاعدان تأكيد دارد: «ال َيْســَتِوى الَْقاِعُدوَن ِمْن الُْمْؤِمنِيَن َغْيُر أُْولِى الضَّ
ُ الُْمَجاِهِديَن بِأَْمَوالِِهْم  َل اهللاَّ ِ بِأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم َفضَّ َوالُْمَجاِهُدوَن ِفى َسبِيِل اهللاَّ
ُ الُْمَجاِهِديَن  َل اهللاَّ ُ الُْحْسَنى َوَفضَّ َوأَنُفِسِهْم َعلَى الَْقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالًّ َوَعَد اهللاَّ
َعلَى الَْقاِعِديَن أَْجراً َعِظيماً».5 در فرهنگ قرآنى قاعدين كسانى هستند كه 
حاضرند در شــرايط ســخت و بحرانى به گوشه اى بخزند و جامعه اسالمى  
را رها كنند و به فكر آســايش مادى خود و امنيت جانى خود و متعلقانشــان 
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در دوره هاى مختلف از تاريخ اسالم، جهاد امرى مقدس و پرارزش تلقى شده 
است و به عنوان روشى خاص در انجام كارها و فعاليت هاى انسان مطرح بوده 
است. در دوره معاصر و به خصوص در گفتمان انقالى اسالمى  نيز، واژه جهاد، 
واژه اى كليدى و پركاربرد بوده است و در منظومه فكرى و گفتمان مقام معظم 
رهبرى از عمق معنايى دقيق و قلمرو كاربستى وسيعى برخوردار است. در اين 
نگرش همه فعاليت ها و رفتارهاى انســان مى تواند جنبه الهى و قدسى پيدا 
كند، اگر مبتنى بر بينش جهادى باشد. در اين گفتمان، دست يابى به اهداف 
و آرمان هاى بلند و فتح قله هاى علمى  و فنى در شــرايط سخت و طات فرسا 

ممكن است؛ اگر گرايش جهادى حاكم باشد. براساس اين 
انديشــه، ايجاد تحول بزرگ اجتماعى و حتى تأسيس 

تمدن نوين اســالمى  كه تأثيرگذار بر جهان و سلوك 
انسان باشد، امرى شدنى است؛ اما الزمه آن حضور و 

مشاركت جهادى در همه عرصه هاى فرهنگى، سياسى 
و اقتصادى است.7 بنابراين فراموش كردن جهاد و غفلت 

از مجاهدت، موجب ضعف و انحطاط تمدن، جامعه و حتى 
انسان مى شود.8 بى شك در فرهنگ و تمدن عظيم اسالمى،  

آنجا كه نشــانى از عظمت و عزت، غرور و افتخار، پيشرفت و 
عدالت مشاهده مى شــود، نتيجه روحيه جهادى و فرهنگ 

مبتنى بر آن است. مقام معظم رهبرى معتقد است: 
«مگر يك ملت بدون جهاد مى تواند در ميان ملت هاى دنيا 
شأن و موقعيتى پيدا كند؟ هميشه همين طور است و جهاد 
درى است از درهاى بهشت... . در همه كشورها و ميان همه 

ملت ها هم اين گونه است».9
در نظام انديشه مقام معظم رهبرى، جهاد فقط مربوط 

به حوزه جنگ هاى نظامى نيســت؛ بلكه بينش و 
گرايشى است كه شــامل تمام تالش هاى انسان 
مؤمن در حفظ، تقويت و پيشبرد جبهه حق در مقابل 
جبهه باطل است؛ لذا شامل كاِر بى وقفه و تالش هاى 

خستگى ناپذير در همه عرصه هاى سياسى، فكرى، 
دانشگاهى، علمى، فرهنگى، سازندگى، اقتصادى و... 

مى شود.10
«جهاد يعنــى مبارزه براى يك هــدف واال و مقدس. 
ميدان هايــى دارد؛ يكــى از ميدان هايــش حضور در 
نبردهاى مســلحانه  رايج جهانى است. ميدان سياست 
هــم دارد؛ ميدان علم هم دارد؛ ميــدان اخالق هم دارد. 
مالك در صدق جهاد اين است كه اين حركتى كه انجام 
مى گيرد، جهت دار و مواجه با موانعى باشــد كه همت بر 
زدودن اين موانع گماشته مى شود؛ اين مى شود مبارزه. 
جهاد يعنى يك چنين مبارزه اى، كه وقتى داراى جهت و 
هدف الهى بود، آن  وقت جنبه  تقدس هم پيدا مى كند».11

از اين رو مقام معظم رهبرى مى فرمايد: «روحيه جهادى 
يعنى چه؟ يعنى اعتقاد بــه اين كه «ما مى توانيم»؛ و كاِر 
بى وقفه و خستگى ناپذير و استفاده از همه  ظرفيت وجودى 
و ذهنى و اعتماد به جوان ها».12 به اعتقاد مقام معظم رهبرى 
عشــق و ايمان، بصيرت و همت ستون هاى اصلى حركت 
جهادى است. ايشــان در توضيح اين چهار عنصر اصلى 
مى فرمايد: «انسانى كه ايمان ندارد، محورى براى حركت 

خود نمى تواند تصوير كند. انســانى كه از احساس 
عاشقانه و عميق قلبى برخوردار نيست، نمى تواند 

اين حركت را ادامه دهد و اســتمرار بخشد. انسانى كه همت ندارد، به 
كارهاى كوچك، به فرازهاى محدود اكتفاء مى كند؛ چشم به برترين 
قله ها نمى دوزد. انسانى كه بصيرت ندارد، راه را عوضى مى رود؛ 
اگر عشق و ايمانى هم در او هست، آن را در راه غلط 

مصرف مى كند، كج راهه مى رود».13
بنابرايــن در تفكر جهادى، انســان مؤمن 
مجاهد، همچون سنگ زيرين آسياب است 
كه با فداكارى و ايثار در راه تعالى و پيشرفت 
جامعه با جان و دل مى كوشد. او توانايى 
تحمل فشــارها و استقامت روحى در 
برابر مشكالت را دارد. انسان مجاهد 
در ميدان حراســت از اســتقالل و 
عزت و اراده ملت خود، فداكار و با 
انگيزه و مسئوليت پذير است. هر 
جا كه ضرورت و نياز باشد در آنجا 
حاضر است و مسئوليت حركت، 
اصالح، حراســت و مقاومت و پيشرفت را 
به عهده مى گيرد. لذا اينان تماشــاچى نيستند و 
نمى تواند در گوشــه اى بنشيند و براى ديگران هورا بكشد، 
بلكه بر اســاس تكليف دينى و انقالبى، در مسائل اجتماعى 

حضور پيدا مى كند و نقش مى آفرينند. 
بر اين اساس «جهاد» يك فرهنگ و يك شيوه زندگى است 
كه رنگ و بوى حقيقت دارد و با طريقتى مختص 
آدمــى  را از فرديت و منيت خارج و ســمت و 
ســويى واال و افقى گسترده را مى گشايد كه 
شــعاع وجودى او نه تنها جامعه را روشن، 

بلكه جهانى را مى تواند منّور كند. 
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دورا﹨ـــــــــــــــــ﹩
 ︨ــ︀زش و ﹝﹆︀و﹝ــ️

مصطفى رضوانى 

قريــب به دو قرن اســت كه در برابر اســتعمار 
و اســتكبار غربى و اســتبداد داخلى، جنبش ها 
متعددى در جهان اســالم به وجود آمده است و 
در صدد بازيافتن هويت خويش و دست يابى به 
استقالل و آزادى كشور خود هستند. بدون ترديد 
اين خيزش ها و قيام ها نشانه اى از نهضت بيدارى 
اسالمى  است و براى همه بشريت امرى مبارك و 
نويد بخش آينده اى بودن ظلم و سراسر از عدالت 

است. 
آغاز و شــروع يك حركت و جنبش اگر چه مهم 
و ضرورى اســت؛ اما آنچه تعيين كننده است و 
افراد و جريان ها را به اهداف نهايى و آرمان هاى 
متعالى مى رساند، استمرار، استقامت و ايستادگى 
است؛ همچنان كه خداوند متعال در قرآن فرمود: 
»1 و به جهت همين فرمان  َ ْ ِ

ُ
 َ َ

 ْ ِ َ ــ ْ َ»
بود كه پيامبر اكرم فرمودند: «سوره هود مرا 
پير كرد»؛ چراكه اســتقامت و استمرار به مراتب 
سخت تر، مشــكل تر و پرخطرتر از آغاز كردن 
است. به همين جهت در قرآن كريم بارها و بارها 
مؤمنان به صبر، شــكيبايى و مقاومت در راه خدا 
 َ ْ َ

 ُ ِ  ُ  َ  َّ
ِ ــ
َ
 ْ ــ ِ

ْ سفارش شده اند؛2 «َ
».3 در فرهنگ اسالم، صبر به معناى  َ ِ ِ ْ ُ ْ

 qثبات، پايدارى و مقاومت اســت.4 امام على
در نهج البالغه مى فرمايد: «در آغاز اســالم عدد 
ما اندك بود و از لحــاظ تجهيزات مادى خيلى 
ضعيف بوديم. در عين حــال صبر و مقاومت را 
پيشــه ســاختيم و در قابل جمعيت انبوه كفار 
سخت ايستادگى كرديم. خداوند چون اين صبر 
و استقامت را از ما ديد نصرت خويش را بر ما فرود 
آورد و در نتيجــه ما غالب و دشــمنان مغلوب ما 

شدند».5
در ابتــداى هر قيامى موج هاى گســترده اى به 
انگيزه هاى مختلف ايجاد مى شود و جريان هاى 
متعدد اعالم همكارى مى كننــد؛ اما به تدريج 
كه سفتى و سختى ســران استكبار و استبداد را 
مشاهده مى كنند انگيزه هاشان فروكش مى كند. 
در چنين شــرايطى هر كس و هر جريانى توان 
ماندن و ايستادن ندارد از اين رو بسيارى از قيام ها 
و جنبش هاى اجتماعى پــس از دوره اى كوتاه 

      
به كوشش مرتضى ناصحى

ضعف ديانت، ضعف فرهنگ  و  بى سوادى  
مهم ترين داليل عدم اتحاد مسلمانان عراق 

ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 
ــ  ــ  ــ  ــ    ، ــ ــ 
ــ     ــ     
   ً ــ ــ   ــ  ــ   
ــ  ــ  ــ   ــ    ــ  ــ 
ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ 
ــ      ؟    ــ  
ــ  ــ       ــ  ــ 
ــ  ــ  ــ   ــ  ــ    
ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ، ــ

؟
مهم ترين دليل اين مســئله  بــه ضعف ديانت 
مسلمانان عراق برمى گردد. البته ضعف ديانت 
آنها نيز به ضعف فرهنگ يا نشــر غلط و اشتباه 
فرهنگ دينى در ميان مردمـ  به خصوص عشاير 
عراقـ  برمى گردد. عامل اصلى ضعف فرهنگ 
عموميت جهل و بى ســوادى در ميان اعراب و 

عشاير بوده است. 

عوال مشوق شــيعه گرايى حكومت صفويه 
عامل اصلى برترى تشــيع عاطفى به تشــيع 

فرهنگى است
دليــل اصلى حركــت مردم عراق به ســمت 
تشيع و شيعه شــدن آنها، حكومت صفويه بود. 
صفويه همواره بزرگ ترين ســد در برابر تركان 
عثمانى بودند و انديشــه بازپس گيرى مرزهاى 
هخامنشيان و اشكانيان و ساسانيان را داشتند. 
آنها براى تشويق مردم عراق از سه عامل استفاده 
كردند. صفويه در مقابل سياست قهرانه دريافت 
ماليات سنگين از مردم توسط حكومت عثمانى، 

تخفيف ماليات را عامل اول قرار داده بودند. 
اشــاعه ذكر اميرالمؤمنينq به خصوص ذكر 
شجاعت و جنگجويى ايشان به شكلى حماسى و 
سلحشورى؛ همچنين ساخت حرم اميرالمؤمنين
q و عتبــات عاليات، صحن و بارگاه ايشــان، 
برپايى مراســم ها و ارائه خدمات در بارگاه هاى 
ائمه اطهارq توسط صفويه دومين عامل مهم 
رويكرد شيعه گرايى مردم عراق در آن زمان بود 

به روزمرگى، بى انگيزگى، ضعف و خســتگى 
دچار مى شوند و به ســازش و مصالحه با سران 
استكبار و اســتبداد تن مى دهند. نمونه روشن 
و قريب آن آقاى ياســر عرفات و جنبش آزادى 
بخش فلسطين (فتح) است كه پس از ساليان دراز 
مبارزه آخر به ســازش تن داد و بر سر ميز مذاكره 
با آمريكاى فريبكار و اسرائيل خونخوار نشست. 
نكته اصلى در اين ماجرا، عدم استقامت و صبر در 
راه خدا و خستگى از مبارزه و جهاد و عدم اعتماد به 

وعده هاى الهى بود. 
امــا در گفتمان انقالب اســالمى، قيام و جهاد 
همواره با صبر، اســتقامت و اعتمــاد به خداوند 
متعال همراه اســت. در اين مكتب، قيام بدون 
صبر، جهاد بدون مقاومت، و تالش بدون استمرار 
ارزش نخواهد داشت. بلكه روح انقالب، اسالم و 
جهاد، در سازش ناپذيرى و انعطاف نشان ندادن 
در مقابل قدرت ها و نظام سلطه  جهانى است. از 
اين رو رهبران انقالب اســالمى  بر عنصر صبر، 
مقاومت و ايســتادگى تأكيد فراوان دارند. مقام 
معظم رهبرى در معرفى انقالب اسالمى  و نظام 
جمهورى اسالمى  ايران به خارجيان مى فرمايد: 
«آن چيزى كه در ايران اسالمى مايه  پيروزى و 
گسترش اين فكر در سراسر عالم شد؛ آن چيزى 
كه توانست شمشير تيز ابرقدرت ها را بر روى ملت 
ايران كند كند و آنان نتوانند آنچه را كه مى خواهند 
در اين كشــور انجام دهند، در يك جمله مستتر 
است كه روح همه  چيزهاست و آن عبارت است از 
روح ايستادگى و تسليم نشدن و سازش ناپذيرى 
و انعطاف نشــان ندادن در مقابل قدرت و سلطه  
جهانــى و امريكا و امثال امريكا. اين، همان روح 

قضيه است».6
بدون ترديد آن عامل اصلى و اساســى كه روح 
ايستادگى و مقاومت را در ملت ايران ايجاد كرد، 
عامل دينى اســت. مقام معظــم رهبرى بر اين 
مسئله اين گونه تأكيد مى كنند: «اگر عامل دينى 
نباشــد، چند صباحى حركتى مى شود، عده اى 
معين و قشر مشخصى، كارى مى كنند؛ بعد هم 
خسته مى شوند. عده اى به دنياى خود مى رسند؛ 
عده اى هم به حكومت و مقام مى رسند؛ عده اى 

︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

با قدرتمندان سازش مى كنند؛ عده اى مى ترسند؛ 
عــده اى به زندگى راحت خو مى گيرند و عده اى 
مأيوس مى شــوند و قضيه تمام مى شود و از بين 
مى رود! كما اينكه در بسيارى از نهضت هاى دنيا، 
چون اسم خدا، ياد خدا و روح تعبد و اخالص نبود؛ 
چون يك رهبر الهى و معنوى مثل آن بزرگوار، آن 
انسان بزرگ، امام راحل عظيم الشأن، در ميان آنها 
نبود، حتى استعدادهاى معمولى هم براى حركت 
در مبارزه ى با فساد و استبداد و بدبختى هاى ديگر 

يك ملت، شكوفا نشد».7
نمونه روشــن مقاومت ملت ايران، دفاع مقدس 
بود. ملت ايران با صبر و شكيبايى در برابر سخت 
ترين مشــكالت، رزمندگان اسالم با اعتماد به 
قدرت اليزال الهى و مسئوالن كشور با استقامت 
و ســازش ناپذيرى در برابر دشــمن ايستادند و 
با جــان و مال و عقل از ديــن و ناموس و وطن 
خود حفاظت كردند و توانستند آن تهديد بزرگ 
را به فرصتى براى معرفى عظمت ملت ايران به 
جهانيان تبديل كنند و زمينه هاى رشد و پيشرفت 
علمى و فنى كشور را فراهم سازند. آرى ملت ايران 
و رزمندگان اســالم در دفاع مقدس به اين وعده 
 ُ َ ْ  َ  َ ُ

ِ  َ
الهى اعتماد كردند كه فرمود: «َ

 ُ
ِ  َ

»8 و «َ َ ِ ِ
ْ ُ ْ ــ ُ ْ

ُ
 ْ  ِ َ ْ َ ْ

َ
 ْ ــ ُ ْ

َ َ

 9« ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ ــ
َ ْ َ  ْ ُ ْ َ َ ِ

ْ
ــ َّ  

َ
 ِ ــ ُ ْ َ َ

و به حق ســالم و رحمت الهى را دريافت كردند 
چرا كه عظمت و شكوه يك ملت آزاده و سربلند 
را در جهان يافتند و در مســير سعادت و هدايت 
 َ ْ ِ

َ
 ْ ُ ْ َ َ  َ

ِ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ الهى قرار گرفتند؛ «
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كه دكترعلى وردى، در كتاب تاريخ هشت جلدى 
خود اين مسئله را تشريح نموده است. 

سومين عامل ذكر مصيبت هاى كربال و عاشورا، 
به خصوص براى زنان زجر كشــيده عشاير بود. 
پررنگ نمودن رويكرد احساسى و عاطفى عاشورا 
براى مردم موجب شد مردم عراق به سمت تشيع 
سوق يابند. به دنبال شيعه گرايى مردم فاصله بين 

دولت عثمانى و آنها نيز بيشتر شد. 
نكته قابل ذكر در اين بخش چگونگى شــيعه 
شدن مردم عراق است. تشيع عاطفى نسبت به 
تشيع عميق فرهنگى و مكتبى عمق ايمان بسيار 
كمترى را دارا است؛ به طورى كه مردم آن زمان 
عراق در حدى به لحاظ عاطفى شيعه را پذيرفته 
بودند كه حاضر بودند قمه بزنند؛ ولى نماز را گاهى 
نمى خواندند. ذكر مثال هايى اين چنين از اعراب 
آن زمان بســيار زياد اســت؛ چون از يك طرف 
عاطفه شان نسبت به دين قوى است؛ اما از طرف 
ديگر تكليف پذيرى و اعقادات اصلى آنها ناقص 
است. چراكه عقيده را به صورت مستدل و مبرهن 
نپذيرفته انــد و از طرف صفويه نيز در اين جهت 

حركتى صورت نگرفته بود. 
كم عمقى و ضعف تشــّيع عرب هــاى عراق در 
حقيقت عامل اصلى تمــام گرفتارى هاى آنها 
اســت. عدم پيروى مطلق مردم از علما، قبول 
نيروى قهريه استبدادى، عدم شكل گيرى بسيج 
همگانى در ميان مــردم و... به طور كلى مدلول 
ضعف ايمان مسلمانان عراق است. تعبيرى كه 
امام حسينq نسبت به اهل زمان خودش كرد 

 ُ
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َ  َ َّ مصداق بارز اين مســئله اســت: «

» به اين معنى  ْ
ِ ِ

َ ــ ِ
ْ َ
 

َ َ  ٌ ْ َ ُ ِ
ّ ــ َ  َ ْ

ُّ

كه مــردم برده دنيا هســتند و دين يك مايعى 
اســت كه(براى ليســيدن)روى زبان هايشان 
گذاشته اند. نتيجه اين نوع ديندارى را امام حسين 
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روبه راه است نسبت به دينشان احتياط مى كنند و 
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مواظبش هستند، «َ

كه با امتحانات و مشكالت و گرفتارى ها روبه رو 
مى شــوند، يعنى در واقع تمحيــص و آزمايش 
»: متدينين كم  َ ــ ُ َّ َّ  

َّ
ــ
الهى مى شــود «َ

مى شــوند. لذا  است كه به طور قطعى بايد ريشه 
تمام مشكالت مسلمانان به طور كلى را از ضعف 
ديانــت در مرحله اول، ضعف فرهنگ در مرحله 

دوم و جهل و بى سوادى در مرتبه آخر دانست. 

حّب اهل بيت زمينه اى است براى گسترش و 
تعميق فهم از دين، اعتقاد و ايمان

   ً ــ ــ  ــ  ــ   ــ  ــ    
ــ    ــ     ــ 
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؟  
در مقايسه شيعه شدن مردم ايران و عراق نمى توان 
تصريح به اين مسئله كرد كه ايرانيان نيز به اين 
شيوه تشــيع را قبول كرده اند؛ اما مردم ايران نيز 
محب اهل بيت بودند و هستند؛ اما محبت در واقع 
زمينه است براى گسترش و تعميق فهم از دين و 
اعتقاد و ايمان به آن. در كشور ايران از اين ظرفيت 
حداكثر استفاده شده است و با برپايى حوزه هاى 
علمى و حداكثر استفاده از موسم هاى تبليغى به 
تدريج عمق ديندارى در ايرانيان را نسبت به مردم 

عراق به مراتب بيشتر كرده است. 
اين مســئله كه چــرا حوزه هــاى علميه عراق 
نتوانستند يك چنين نقشى در جامعه ايفا كنند، به 
اين دليل بود كه اصالتاً و عمدتاً حوزه هاى عراق، 
حوزه هاى ايرانى بود و ايرانيان زبان عراقى ها را 
براى تبليغ نداشتند. اگر هم تبليغ مى رفتند به ايران 
مى آمدند و تبليغ مى رفتند. حتى حوزه هاى علميه 
عراق در طول ســال تعطيلى تابستان نداشتند و 
حتى موسم هاى تبليغ نيز تعطيل نبودند؛ چراكه 
عموم طالب عراقى در آن زمان كارى جز درس 
خواندن نمى كردند. بــه عبارت ديگر پيوند بين 
علما و مردم هم بسيار كم بوده است؛ لذا پيروى 
مردم در زمان هاى گوناگون مانند ايرانيان از علما 

نبوده است. به همين دليل علمايى كه در راه هاى 
جهادى شهيد مى شدند، بازتاب كمترى نزد مردم 

عراق داشت. 
از طــرف ديگر نبــود حوزه هــاى علميه نظير 
حوزه هاى ايران در عراق به طور گسترده عامل 
ديگــرى بر اين ضعف ايمان مردم اســت. البته 
ناگفته نماند كه اين مقدار ديانتى كه در گوشه و 
كنار عراق محفوظ مانده در اثر همين ارتباطات 
و تبليغ هاى طالب عراقــى به صورت محدود 
است. براى ريشــه كن كردن بى سوادى و باال 
بردن ســطح اعتقاد مردم نياز به تبليغ گسترده و 
با برنامه  است كه احتياج به نيروى بيشترى دارد؛ 
ولى همان طور كه بيان شــد حوزه علميه عراق 

نيروى الزم جهت اين كار را نداشت. 
 در مقاطع تاريخى مختلف علماى عراق از جمله 
مرحوم آيت اهللا حكيم سعى بر تشويق مردم عراق 
براى تحصيل فرزندانشان در حوزه هاى علميه 
كردنــد. اين راهكار تا حــدودى مؤثر بود و عده 
زيادى براى تحصيل به حوزه هاى علميه آمدند؛ 
اما چيزى نگذشــت كه دولت  مردان ضدشيعى 
همانند حكومت ايران در سال 42، به حوزه هاى 
علميه يورش بــرده، طلبه هاى عرب را به بهانه 
سربازى بازداشــت و آنها را به خدمت سربازى 

اعزام  كردند. 
بايد تصريح كرد كه در طول تاريخ نقاط عطفى 
پديد آمد كه غالباً باعث روشن ماندن روزنه اميد 
در پيروان دين اسالم و به خصوص مذهب شيعه 
مى شــود. به عبارت ديگر صفويــه اگر در ايران 
به قدرت نرســيده بود، اين تعداد كتاب و منابع 
اسالمى كه در حقيقت َته  مانده هاى كتاب هاى 
حديث شــيعه بود تلف مى شد و از بين مى رفت؛ 
نظير آن چه كه در تركيه حاصل شد؛ به طورى كه 
در اثر تغيير زبان فاصله عميقى بين ملت ترك و 
كتاب هاى اسالمى افتاد. در ايران هم اگر صفويه 
به قدرت نرســيده بودند، اين فاصله عميق بين 
كتاب هاى شــيعه، حديث شيعه و مردم به وجود 
مى آمد و چيزى از اسالم باقى نمى ماند؛ اما صفويه 
به قدرت رسيد و كتاب هاى روايى شيعه به دست 
امثال مرحوم مجلسى رســيد و توانستند آنها را 

مجدداً نسخه بردارى كرده، احياء كنند. 
تجربه نشان مى دهد كه اين نقاط انعطاف تاريخ 
تنها براى درك آخرين فرصت و زنده ماندن نور 
تشيع است. اين مسئله كه صدام حسين در عراق 
سقوط مى كند و شيعه نفسى راحت مى كشد خود 
از نقاط مهم تاريخ تاريخ شيعه در عراق است كه 
اگر اين اتفاق رخ نمى داد با توجه به كشتار روزانه 
شيعيان توسط كفار و گروه هاى تكفيرى، چيزى 

از تشيع باقى نمى ماند. 

 ﹩﹁︣ ︣﹨﹠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ﹌ ﹝︭ ﹁
︀﹨ ️ ﹚﹞ ️ ︣﹡﹢︫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ︨

سعيد مهدوى وفا
وقتى موسى بنى اســرائيل را از دريا عبور داد، در 
بيابانى وارد شــدند. به موسى گفتند: اى موسى! 
تو ما را در اين بيابان خواهى ُكشــت، براى اينكه 
ما را از آبادى به بيابانى آورده اى، كه نه ســايه اى  
هســت، نه درختى، و نه آبى. روزها ابرى از كرانه 
افق برمى خاســت و بر باالى سر آنان مى  ايستاد 
و ســايه مى انداخت، تا گرماى آفتاب ناراحتشان 
نكند و در شــب، مّن(چيزى شبيه عسل) بر آنها 
نازل مى شــد و روى گياهان و بوته ها و سنگ ها 
مى  نشست و ايشان مى خوردند. و آخر شب مرغ 
بريان بر آنها نازل مى شــد، و داخل سفره  هاشان 

مى  افتاد.
بنى اسرائيل به جاى قدردانى از اين نعمت هاى 
فوق العاده، زبان به اعتراض گشودند و گفتند: اى 
موسى! بر يك نوع طعام تحمل نمى كنيم؛ پس 
از خدايت بخواه تا براى ما آنچه زمين مى روياند از 
قبيل سبزى، خيار، سير، عدس و پياز فراهم كند. 
موسى در پاسخ به ايشان فرمود: آيا طعام بهتر را با 
پست تر عوض مى كنيد؟ پس وارد شهرى شويد 
تا آنچه مى خواهيد به دست آوريد. در واقع كفران 
نعمت و انتظارات نادرست مصرفى بنى اسرائيل 
ســبب محروميــت ايشــان از آن نعمت هاى 

فوق العاده گشت. 
يقينــاً تنــوع و دگرگونى از لــوازم زندگى جزء 
خواســته هاى بشر اســت. كامًال طبيعى است 
كه انســان پس از مدتى از يك غذاى يكنواخت 
خســته و دل زده شــود؛ اين مسئله، كار خالفى 
نيست؛ پس چگونه بنى اســرائيل با درخواست 
تنوع مورد ســرزنش قرار گرفتند؟ واقعيت اين 
بود كه بنى اســرائيل در آن بيابان در يك برنامه 
خودسازى و تزكيه نفس و در واقع در يك آزمايش 
قرار داشــتند و قطعاً، تن آســايى و تن پرورى در 

برنامه هاى خودسازى جايگاهى ندارد. از طرفى 
در شهر، تنوع و نعمت هاى گوناگون وجود دارد، 

اما بحث تزكيه وجود نداشت. 
در واقع برخى مفســرين معتقدند كه معناى آيه 
اين است كه: شــما اكنون در اين بيابان در يك 
برنامه خودســازى و آزمايشى قرار داريد و اينجا 
جاى غذاهاى متنوع نيســت، برويد به شهرها 
گام بگذاريد كه در آنجا همه اين ها هســت، ولى 
اين برنامه خودســازى در آنجا نيست. بنابراين 
بنى اســرائيل در حالت عادى و معمولى نبودند، 
بلكه در ميانه يك برنامه خودسازى و در بيابانى 
كه در آن قرار داشــتند، بــه جاى توجه به نعمت 
هدايت الهى و رهايى از اســارتى كه در آن بودند 
و توجه به نعمت آســمانى كه خداوند منت نهاد 
و در اختيارشــان قــرار داد، تكاثر طلبى نموده و 
نعمت هــاى عالى و با ارزش را بــا نعم نازله دنيا 

عوض نمودند. 
يكــى از نكاتى كــه از اين بخش از داســتان 
بنى اســرائيل مى توان اســتفاده كرد، آن است 
كه انتظارات مصرفى و فرهنگ مصرفى نقش 
مهمى  در سرنوشت يك قوم و ملت ايفا مى كند. 
هبوط بنى اسرائيل از آن مقام و نعمت هاى موجود 

در آن را مى توان از اين زاويه نگريست. 
بى شــك پايان جنگ تحميلى را مى توان يكى 
از نقاط عطف مصرف در اقتصاد ايران دانســت. 
آمارها و نمودارهاى مصرف در اقتصاد ايران نشان 
مى دهــد، روند مصرف پس از جنگ تحميلى با 
گذشته متفاوت شده است. پايان جنگ تحميلى 
از معناى پايان ناامنى و استقرار امنيت و آرامش 
نسبى در كشور، كاهش هزينه هاى نظامى  و به 
تبع آن افزايش هزينه هاى ســرمايه گذارى در 
كنار افزايــش درآمدهاى حاصل از فروش نفت 

و افزايش شهرنشــينى در دهه هاى گذشته، از 
جمله عواملى است كه در افزايش مصرف دخيل 
هســتند. اين افزايش مصرف اگر با ارزش هاى 
اسالمى  همراه باشد، بسيار مطلوب است؛ اما به 
نظر مى رسد عواملى چون تجمل گرايى در بين 
برخى مســئولين و اتخاذ سياست هاى نادرست 
در زمينه توســعه، مســير مصرف را در جهت 
مصرف گرايى، اسراف و تبذير و اتراف سوق داد 
كه به كم رنگ شــدن ارزش هايى چون قناعت، 

رضايت و شكر انجاميد. 
در واقع چنانچه مصرف و رشــد و افزايش آن با 
ارزش هاى اسالمى  همچون قناعت، رضايت، 
شــكر و پرهيز از اســراف، تبذير و اتراف همراه 
باشد، بسيار مطلوب است. اما اگر همين مصرف 
و افزايش آن بدون توجه به ارزش هاى اسالمى  
يادشــده صورت گيرد، زمينه ساز هبوط جامعه و 
دورى از خدا به واســطه دنياطلبى و تكاثرطلبى 
مى گــردد و در اين مــورد تفاوتــى ميان قوم 

بنى اسرائيل و ساير اقوام و ملت ها وجود ندارد. 
در پايان بايد گفت اگرچه تغيير در فرهنگ مصرفى 
و انتظارات مصرفــى را نمى توان تنها به خاتمه 
جنگ تحميلى و اتفاقات پس از آن، نسبت داد؛ اما 
بى شك رفتار مصرفى مسئولين و سياست هاى 
اقتصادى دولت پــس از جنگ تحميلى، نقش 
مهمى  در اين زمينه داشته كه مى توان آن را نقطه 
عطفى در تغيير فرهنگ مصرفى در اقتصاد ايران 

قلمداد كرد. 
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حميد شكارى

11 ســپتامبر 2001 و يا 21 شــهرويور 1380 از 
جمله تاريخ هايى است كه شايد هيچ گاه از ذهن 
مردم دنيا پاك نشــود. حادثه اى كه به بهانة آن، 
دو جنگ بزرگ افغانســتان و عــراق در منطقه 
خاورميانه به سركردگى امريكا و با حمايت برخى 
از كشورهاى بزرگ به وقوع پيوست. به گزارش 
پايگاه تحليلى «خانه شفاف سازى اطالعات» بر 
اساس تحقيقاتى كه در مجله پزشكى برجسته 
«لنست» منتشر شده اســت، تخمين زده شده 
است كه ششــصد هزار عراقى در نتيجه حمله 
آمريكا تا تاريخ ژوئيه 2006 در عراق كشته شدند. 
اين پايگاه همچنين در گزارش خود اعالم كرد: 
«شمار نظاميان آمريكايى كه در جنگ آمريكا در 
عراق كشته شدند به 4795 نفر رسيد و نظاميان 
آمريكايى كه در جنگ آمريكا در افغانستان كشته 
شــدند به 2751 نفر رسيده است». اين گزارش 
همچنين حاكى از آن است كه هزينه جنگ عراق 
و افغانســتان يك تريليون و 258 ميليارد و 259 
ميليون و 270 هزار و 313 بوده اســت كه به طور 
مجزا هزينه جنگ آمريكا در عراق 780 ميليارد 
دالر و هزينه جنگ آمريكا در افغانســتان 460 

ميليارد دالر تخمين زده شده است.1
اما در 11 ســپتامبر 2001 چه گذشت؟ گاه شمار 
اين روز به نقل از منابع خبرى و اطالعاتى چنين 

به ثبت رسيده است: 
8:45 - برخورد نخستين هواپيماى ربوده شده به 

برج هاى مركز تجارت جهانى.
9:30 - برخورد دومين هواپيماى ربوده شده به 

برج هاى مركز تجارت جهانى.
9:30 - جورج بوش رئيس جمهور اياالت متحده 
آمريــكا در فلوريدا اعالم كرد كه اياالت متحده 

آمريكا مورد حمله قرار گرفته  است.
9:40 - اعــالم ممنوعيت پــرواز برفراز اياالت 
متحــده آمريكا براى نخســتين بــار در تاريخ 

هوانوردى اين كشور.
9:43 - برخــورد يك هواپيماى ربوده شــده به 

ساختمان پنتاگون در واشينگتن دى. سى. 
9:45 - تخليه كاخ سفيد.

10:05 - فروريختــن برج جنوبى مركز تجارت 
جهانى.

10:10 - فروريختــن يــك ضلع ســاختمان 
پنتاگون.

10:10 - سقوط يك فروند هواپيماى ربوده شده 
در پنسيلوانيا.

10:13 - تخليه ساختمان سازمان ملل متحد در 
نيويورك. 

10:22 - تخليــه وزارت امــور خارجه و وزارت 
دادگســترى اياالت متحده و ساختمان بانك 

جهانى در واشنگتن دى. سى. 
10:24 - انتقال كليه هواپيماهاى در حال پرواز در 

آسمان آمريكا به كانادا. 
10:28 - ســقوط برج شــمالى مركز تجارت 

جهانى. 
10:45 - تعطيلى كليه ســاختمان هاى دولت 

فدرال در واشينگتن، دى. سى. 
10:54 - تعطيلى كليه اماكن ديپلماتيك اسرائيل 

در سراسر جهان. 
11:18 - اعالم گم شــدن دو فروند هواپيماى 
مســافربرى آمريكا: پرواز شــماره يازده: يك 
فروند بوئينگ 767 از مبدأ بوســتون به مقصد 
لس آنجلس به همراه 81 مســافر و 11 خدمه؛ 
پرواز شماره 77: يك فروند بوئينگ 757 از مبدأ 
واشــنگتن دى. سى به مقصد لس آنجلس با 58 

مسافر و 5 خدمه. 
12:15 - اعــالم باالترين وضعيــت خطر در 
مرزهاى اياالت متحده آمريكا با كانادا و مكزيك. 
13:04 - جورج بوش از پايگاه نيروى هوايى در 
باركس ديل Barksdale Air Force Base گفت 
كه ارتش اياالت متحده در سرتاسر جهان به حال 
آماده باش كامل در آمده  اســت و تأكيد كرد كه 
عاملين اين جنايات به شــدت مجازات خواهند 

شد.
13:44 - پنتاگون اعــالم كرد پنج ناو جنگى و 
دو ناوهواپيمابر مسئوليت تأمين امنيت سواحل 

شرقى اياالت متحده را برعهده گرفته اند. 
13:48 - پرواز جورج بوش از پايگاه نيروى دريايى 

براكس ديل در لوئيزيانا به نقطه اى نامعلوم. 
CNN  - 16:00 خبــر داد كه مقامات آمريكايى 
به احتمال زياد اســامه بن الدن را مسبب وقوع 

حوادث تروريستى مى دانند.

﹁︺ـــــــ︀ل 
︣﹨﹠ــ﹍﹩ ﹁

مسعود ديانى

«فعال فرهنگى» عنوانى اســت پر طمطراق و 
ستودنى و نشــان دهنده  نوعى ارزش انسانى و 
حدى از فرهيختگى در شخصيتى است كه فعال 
فرهنگى خوانده مى شود. در عرف كسانى كه از 
دور يا نزديك دستى بر آتش هنر و رسانه و علم و 
ادبيات و فعاليت هاى دينى و تربيتى داشته باشند، 
از عنوان عام «فعال فرهنگى» برخوردار مى شوند. 
با اين وصف احتماًال هم نويسنده و هم خواننده  
اين متن شايستگى لقب گرفتن به عنوان فعال 
فرهنگى را داشــته باشند. مايى كه مى نويسيم، 
مايى كــه مى خوانيم، مايى كه در مســاجد، در 
مدارس، در حوزه هاى علميه، در دانشگاه ها، در 
رســانه ها، در كانون هاى فرهنگى، در بسيج، در 
انجمن ها و تشكل هاى مذهبى سال هاى سال 
اســت فعاليت مى كنيم و با اهالى فرهنگ داد و 
ستد داريم، اگر ما «فعال فرهنگى» نباشيم پس 

چه كسى باشد!؟
اگر مالك و معيار برچســبى باشد كه جامعه به 
افراد و اصناف مى زند احتماًال ماجرا همانى باشد 
كه گذشت؛ ما مى مانيم و عنوان وسوسه بر انگيز 
فعال فرهنگى. اما اگر ماجرا عميق تر و دقيق تر 
از يك برچسب زنى اجتماعى باشد، اگر مفاهيم 
داراى معنايى باشند و انتظارات بر اساس آن معنا 
شــكل گيرند، اگر ظاهرى و باطنى و پنهانى و 
آشكارى در كار باشــد چه!؟ آيا ما باز هم «فعال 
فرهنگى» لقب خواهيم گرفت چه بسا مدال ها 
و درجه هاى فرهنگى كه بر سينه و شانه ها داريم 

پس گرفته خواهد شد.
از خش زدن و خراش دادن ســطحى اين عنوان 
مى توانيم بر اين توضيح دست بگذاريم كه فعال 
فرهنگى كسى است كه در حوزه  فرهنگ فعاليت 
مى كند. با كمى خش و خراش بيشتر و كنجكاوى 
دقيق تر شايد بتوانيم قيد فعاليت مستمر و افزاينده 
در حوزه  تخصصى فرهنگ را نيز اضافه كنيم. قيد 

16:10 - آتش ســوزى در ساختمان شماره 
هفت مركز تجارت جهانى. 

17:20 - سقوط ساختمان شماره هفت مركز 
تجارت جهانى با 47 طبقه. 

18:54 - ورود جورج بوش به واشنگتن تحت 
تدابير شديد امنيتى، بازگشت لورا بوش به كاخ 

سفيد.2
تحليل گران سياســى در آن روز تحليل هاى 
مختلفى از ظاهر و باطن اين قضيه ارائه كردند. 
ســران اياالت متحده در همان زمان جنگ 
خود را با تروريســم و به بهانه آن با مسلمانان 
اعالم كردند. سومين سخنرانى بوش در 8:30 
شــب و از دفتر وى در كاخ ســفيد انجام شد. 
اين سخنرانى هفت دقيقه طول كشيد. فضاى 
كلى اين سخنرانى تأكيد بر مسائل نظامى و 
نويد حمله نظامى قريب الوقوعى را مى داد و 
روحيه دادن به مردم و تأكيد بر قدرت آمريكا 
و تحريــك روحيه دينى مردم بــود؛ «امروز 
هزاران نفر توســط شيطان كشــته شدند، 
تروريست ها شكســت خورده اند، كشور ما 
قوى است، مردمى بزرگ براى دفاعى بزرگ 
آماده اند، تروريست ها توانستند بزرگ ترين 
ساختمان ما را نابود كنند؛ ولى آنها هيچ آسيبى 
به اصول مــا نمى توانند بزنند، ارتش ما قوى 
و آماده اســت، آمريكا به اين دليل مورد حمله 
قرار گرفت كه ما فانوس دريايى درخشــانى 
براى آزادى و فرصت در جهان هستيم. ملت 
ما امروز شــيطان را ديد، بدترين انسان ها را 
ديد، من به طور مســتقيم از طريق استفاده از 
منابع اطالعاتى و راهكارهاى قانونى عمليات 
اجراى عدالت را انجام مى دهم. براى ما تفاوتى 
بين تروريست ها كه اين اعمال را انجام دادند 
وكسانى كه به آنها پناه دادند وجود ندارد». دن 
بالز نويسنده واشــينگتن پست در 27 ژانويه 
2002 نوشــت كه اين همان دكترين بوش 
اســت و تأكيد بر روى، كسانى كه به آنها پناه 
داده اند، نشان از برنامه دولت وى براى حمله 
به افغانســتان و عــراق دارد. همچنين جرج 
بوش در جلســه شوراى امنيت اعالم كرد كه 
اين يك فرصت بزرگ است، كشورها يا با ما 
هستند يا عليه ما و كشورها را مجبور به انتخاب 

مى كنيم. دولت امريكا همچنين مشــخص 
مى كند كه القاعده و بن الدن در پشت حمالت 
هستند و دونالد رامسفلد اعالم مى كند القاعده 
مهم نيســت؛ بلكه كشــورهايى كه حامى 
تروريسم هســتند اهميت دارند. همچنين 
رامســفلد يادآورى مى كند كه موانعى از نظر 
حقوق بين الملل در رابطه با حمله پيش دستانه 
وجود دارد كه بوش بــا فرياد جواب مى دهد 
«من اهميتى به حقوق بين الملل نمى دهم ما 
بايــد آن عوضى ها را با لگد بيرون بيندازيم». 
جلسه در ساعت يازده تمام مى شود و تصميم 
به جنگ افغانستان گرفته مى شود (واشينگتن 

پست: 27 ژانويه 2002). 
مقام معظم رهبرى در همان زمان و بعد از آن با 
بيانات خود موضع جمهورى اسالمى  ايران را 
آشكار كردند: «روزى كه رئيس جمهور امريكا 
از دهنش پريدـ  بعد از قضيه يازده ســپتامبرـ  
و گفت جنگ صليبى شــروع شــده و بعد كه 
فهميدند اشتباه كرده اند و نبايد مى گفتند و بنا 
كردند به ُرفو كردن، آن روز كسى به نكته قضيه 
توجه نكرد، كه اين جنگ صليبى چيســت. 
جنگ صليبى، جنگ ملت هاى مســيحى و 
ملت هاى مســلمان اســت. آنها مى خواهند 
مقدمات آن را فراهم كنند، كه ملت ها را به جان 
هم بيندازند. هم مسلمانان عالم، هم مسيحيان 
عالم، بايد خيلى هشيار باشند، تا بازيچه دست 

اين سياستمداران خبيث نشوند».3
اكنون بعد از گذشــت بيش از يك دهه از اين 
حادثه وضعيت منطقه به خوبى نشان دهنده 
برنامه هايى  اســت كه نطفة آن در ســال ها 
قبل بسته شــده بود. كشــتار مردم بى گناه 
در كشــورهاى اســالمى  به دست نيروهاى 
امريكايى در افغانستان و پاكستان و يا به دست 
عده اى كم خرد در قالب گروه هاى تكفيرى و 
ســلفى در عراق، سوريه و... و يا به دست رژيم 

كودك كش اسرائيل در غزه. 

پى نوشت:
.۵۱/۱۶۴۲۵۶/fardanews. com/fa/news .۱

 / _۱۱_  fa. wikipedia. org/wiki .۲ 
 .۱۳۸۴/۱۱/۱۸       .۳

︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩
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مســتمر و افزاينده را از عنوان «فّعال» برداشت 
كرده ايم؛ چه اينكه ميان فّعال و فاعل تفاوت هاى 
معنايــى و بالغى وجود دارد. ايــن قيد احتماًال 
براى ماندن بســيارى از مــا در اردوگاه فعاالن 
فرهنگى مشــكل چندانى ايجاد نكند. اين خود 
واقعيتى است كه بســيارى از ما زندگى هايمان 
را وقف حوزه هايى از فرهنگ كه نامشــان برده 
شــد كرده ايم؛ «تو وقف خراباتى، خرجت مى و 
دخلت مى». بسيارى از ما نيز خرج و دخلمان در 

حوزه هاى فرهنگى تعريف مى شوند. 
با اين حال قيد «افزاينده» كار را براى بســيارى 
از ما مشــكل خواهد كرد؛ مايى كه حضورهاى 
يكنواخــت، فعاليت هاى تكــرارى، نگاه هاى 
كليشــه اى، محافظــه كارى و عافيت طلبى و 
نگاه كاســب كارانه مان به فرهنگ، گاه گدارى 
و كمى تا قســمتى ابرى مشهود است؛ مايى كه 
بيشتر مصرف كننده و نهايت امر توزيع كننده  آثار 

فرهنگى هستيم، تا توليد كننده  فرهنگى. 
در ســوى ديگر نيز تعلق اين عنــوان به «ما» با 
چالش هايى جدى همراه اســت. آيا در حقيقت 
ماجــرا فعاليت هاى ما به صــورت تخصصى 
فرهنگى محسوب مى شــود؟ آيا فعاليت هاى 
ما زيست فرهنگى جامعه را تعريف مى كند؟ آيا 
نوسانات فرهنگى جامعه با فعاليت هاى، ارتباط 
مســتقيم دارد؟ پاسخ من به اين پرسش ها تا حد 

زيادى منفى است. 
اگر فرهنگ را با اندكى تســامح مقوله اى بدانيم 
كه به صورت مســتقيم با نحوه  زيست فردى و 
اجتماعى انسان ها در جامعه سر و كار دارد، آنگاه 
دليل پاسخ منفى به پرسش هاى فوق آشكارتر 
خواهد شــد. واقعيت آن است كه فعاليت هاى ما 
در بســيارى از موارد اگرچه در ارتباط با فرهنگ 
و تأثيرگذار بر آن است، اما به صورت تخصصى 
فرهنگى محسوب نمى شــود. فعاليت هاى ما 
در بســيارى از موارد به حوزه هاى دينى، هنرى، 
رسانه اى، سياسى، علمى و تربيتى تعلق دارد، نه 
حوزه  تخصصى فرهنگ. بى شــك ميان دين، 
هنر، سياست، آموزش، رسانه و فرهنگ ارتباطى 
وثيق و عالقه اى عميق وجــود دارد. اين امور را 
مى توان عناصر فرهنگ ساز و يا به عبارت ديگر 
مقومات فرهنگى به شمار آورد. اين مشروط به 
آن اســت كه اين امور واقعاً به عرصه  فرهنگى 
پا بگذراند؛ نه اينكه در حوزه  خودشــان خالصه 

شوند. 
هنگامى مى توان يك فعاليــت دينى، تربيتى، 
آموزشــى و يك فعاليت رسانه اى، تشكيالتى و 
سياســى را فعاليت فرهنگى ناميد كه آثار آن در 

حوزه  فرهنگ قابل رصد و ارزيابى باشد و بتوان 
تأثيراتش را به صورت متمايز و مشهود و ملموس 
در زيســت فرهنگى فرد و جامعه مشاهده كرد؛ 
آنچه كه در اصطالح «ســبك زندگى» ناميده 

مى شود. 
اگر مبناى فوق را بپذيريم و «ســبك زندگى» را 
معيار و سنجه  فعاليت فرهنگى قرار دهيم، آنگاه 
حقايقى نه چندان مطلوب رخ خواهند نمود و شاخ 
و شانه خواهند كشيد. حقيقتى مثل اينكه فعاالن 
حقيقى فرهنگى جامعه  ما كسانى هستند بى تابلو 
و بى نام و نشان فرهنگى، با تأثيراتى زير پوستى و 

كارى خزنده و تدريجى. 
 فعاالن حقيقى فرهنگى جامعه  ما كسانى هستند 
كه شــيوه  زيســتن ما و مردم جامعه را تعريف 
مى كنند؛ كسانى كه يك سبك زندگى را ارزشمند 
و مطلوب معرفى مى كنند و سبك زندگى ديگر 

را بى ارزش و حتــى ضدارزش 
مى خوانند؛ كسانى كه «نرخ 

زيستن» را در دست دارند 
و باال و پايينش مى كنند 
و ديگــران را به دويدن 
بــراى رســيدن به آن 

نرخ و تطبيق خود با الگو و ســبكى كه آنها ارائه 
مى دهند تشويق و ترغيب و تحريك و در واقعيت 

امر «اجبار» مى كنند. 
زندگى مفهومى است غريب و قريب؛ در بسيارى 
موارد هم عجيب و شگفت انگيز؛ با اين حال شاخ 
و دم ندارد؛ ملموس اســت و حس شدنى. سبك 
زندگى همين رفتارهــاى روزمره  خرد و كالنى 
اســت كه انجام مى دهيم؛ هميــن خوردن ها، 
خوابيدن هــا، رفتن هــا و آمدن ها، ســنت ها و 

سيرت ها و صورت ها. 
بر اين باورم فعاالن حقيقى فرهنگى جامعه من 
و شما نيستيم. فعاالن حقيقى فرهنگى جامعه  ما 
با كمال تأســف قشر برخوردار و ثروتمند جامعه 
هستند. آنها هستند كه نرخ زيستن را روز به روز و 
عصر به عصر و شب به شب، بى تابلوى رسمى، 
بى ادعــاى گوش كر كن، بى جنجال و بى بحث 
و جدل، دهان به دهان و چشــم به چشم تعريف 
مى كنند و همه  ما خواسته يا ناخواسته مطابق آن 
نرخ عمل مى كنيم. فعال واقعى فرهنگى كسى 
است كه سبك ازدواج را مشخص مى كند؛ كسى 
است كه سبك حرف زدن هاى ما را مشخص 
مى كند؛ كسى است كه سبك بچه دارى را براى 
ما معين مى كند؛ كســى است كه طرح چيدمان 
داخــل خانه هاى ما، از ســالن پذيرايى 
گرفته تــا اتاق خــواب را مى ريزد و 
فهرست آنچه بايد باشد و آنچه نبايد 
باشد را مشخص مى كند؛ حقيقت 
آن است كه حتى خود «ما»، تحت 
تأثير عميق فعاليت هاى فرهنگى 

اين قشر هستيم. 
هنگامى عنوان فعاالن فرهنگى 
شايسته ما خواهد بود كه زيست 
فرهنگى خودمان در ساحت فردى 
و جامعه مان را در ساحت اجتماعى 
و حتــى فراتر از آن در ســاحت هاى 
منطقه اى و جهانى بر اساس اعتقادات، 
باورهــا و آموزه ها و ارزش هايى كه از 
آنها دفاع مى كنيم، شكل دهيم؛ در غير 
اين صورت دين و فرهنگ و سياســت 
جزايرى پراكنده از هم خواهند بود كه اگرچه 
دورادور ارتباطاتى با هم پيدا مى كنند. تا اتحاد اين 
سه گانه فراهم نشود و دين و سياست 
و فرهنگ به صورت متقارن و عينى 
با هم پيوند نخورند، آرمان فرهنگ 
و تمدن دينى به دست نخواهد آمد. 

ــ﹞︀ ﹡﹫︧ــ︐﹫﹛. ﹁︺ــ︀﹐ن ﹆﹫﹆ــ﹩ ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩  ــ︀ورم ﹁︺ــ︀﹐ن ﹆﹫﹆ــ﹩ ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ ︗︀﹝︺ــ﹥ ﹝ــ﹟ و︫  ︋ــ︣ اــ﹟︋ 
︣︠ــ﹢ردار و ︔︣و︑﹞﹠ــ︡ ︗︀﹝︺ــ﹥ ﹨︧ــ︐﹠︡. آ﹡ــ︀ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋ــ﹥  ــ︀ ﹋﹞ــ︀ل ︑︃︨ــ︿ ﹇︪ــ︣︋  ︗︀﹝︺ــ﹥  ﹝ــ︀︋ 
﹩ اد︻ــ︀ی  ﹩ ︑︀︋﹙ــ﹢ی ر︨ــ﹞﹩،︋  ــ︉،︋  ــ﹥︫  ــ︉︋  ــ﹥ ︻︭ــ︣ و︫  ــ﹥ روز و ︻︭ــ︣︋  ﹡ــ︣خ ز︧ــ︐﹟ را روز︋ 
ــ﹥ ︪ــ﹛ ︑︺︣ــ︿  ــ﹥ د﹨ــ︀ن و ︪ــ﹛︋  ﹩ ︋ــ︒ و ︗ــ︡ل، د﹨ــ︀ن︋  ﹩ ︗﹠︖ــ︀ل و︋  ﹎ــ﹢ش ﹋ــ︣ ﹋ــ﹟،︋ 

﹢ا︨ــ︐﹥ ــ︀ ﹡︀︠﹢ا︨ــ︐﹥ ﹝︴︀︋ــ﹅ آن ﹡ــ︣خ ︻﹞ــ﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹫ــ﹛. ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡ و ﹨﹞ــ﹥  ﹝ــ︀︠ 

﹝﹆︭﹢د ﹫︧️؟ 
︡ ﹋︺︊﹥ ︋︀﹡﹥ ︫﹢د! ﹠﹊﹡

       

فاطمه زمانى
 مقدمه 

با يكى از اقوام گفت وگو مى كردم، حرف هايمان رسيد به سفر حج. من از 
خاطرات شــيرين عمره دانشجويى براى او گفتم. آهى كشيد و آرزو كرد 
قسمت او هم بشود. آمين گفتم و پرسيدم: چرا اقدام نمى كنى؟ گفت: حج 
پول زيادى مى خواهد، من ندارم. توصيه كردم دســت كم به سفر عمره 
برود و يك بار هم  كه شــده خانه خــدا را زيارت كند. گفت: براى ثبت نام 
و ســفر شــايد بتوانم پولى تهيه كنم؛ ولى چه كسى از پس مخارج خريد 
ســوغاتى و وليمه بر مى آيد؟ ما كلى فاميل و آشــنا داريم، بايد براى همه 

آنان سوغاتى بياورم. 
بعد از آن گفت وگو به فكر فرو رفتم كه چه اتفاقى در اين سال ها افتاده است 
كه هزينه سوغاتى و حاشيه هاى يك سفر زيارتى بيش از اصل هزينه هاى 
آن براى مســلمانان بار مالى دارد؟ در ادامه اين يادداشِت مختصر قصد دارم 

نگاهى داشته باشم به اين مسئله فرهنگى در جامعه ايرانى. 

 طرح بحث 
1. حج يكى از واجبات و فروع دين مبين اسالم است كه در اهميت آن بسيار 

گفته اند و شنيده ايد؛ سفرى معنوى و پراهميت در زندگى هر شخص. زيارتى 
از خانه اى كه به دست حضرت ابراهيم ساخته و در زمان حيات رسول گرامى 
اسالم(صلى اهللا عليه و آله) قبله مسلين جهان قرار گرفت. مكان مقدسى كه 
هر صبح و ظهر و شــام به سوى او سجده مى كنيم و نماز مى خوانيم. زيارت 

چنين خانه اى آرزوى هر مسلمان و شخص طالب معنويتى است. 
2. سوغات و ره آورد از مستحبات سفر است كه هم در اسالم به آن اشاره شده 
و هم در ســنت زندگى ايرانيان دارى اهميت است. يادگارى است از سفر و 
براى اطرافيان ارزش معنوى بســيارى دارد. البته اصل اين سنت در اسالم و 
ايران بيشتر به جهت گسترش محبت و رفع كدورت ها بوده كه بسيار شايسته 

و مفيد است. 
3. هر كارىـ  حتى اگر نيك و پسنديده باشدـ  احتمال آسيب و لغزش دارد و 
اگر مورد دقت و ارزيابى قرار نگيرد، چه بسا آثار منفى آن بيش از آثار مثبت آن 
باشد. حج ِ واجب و سوغاتى ِ مستحب از اين قاعده مستثنى نيست. بايد بعد از 
اين سال ها و رواج فرهنگى، سوغاتى هاى مفصل از سفر حج مورد ارزيابى و 

دقت نظر مجدد قرار گيرد. 

﹤︺﹞︀︗   ﹌﹠﹨︣﹁  ︀ن︐︧︊︫

رزش ى بىرزشو ر
مى خوانند؛ كسانى كه «نرخ 

زيستن» را در دست دارند 
و باال و پايينش مى كنند 
و ديگــران را به دويدن 
بــراى رســيدن به آن 

و جدل، دهان
مى كنند وه
نرخ عملم
است كه س
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عمده كشورها حاكم، به سمت و سويى رفته كه همه هويت هاى اجتماعى و 
فرهنگى به شغل وابسته است؛ معلمى، هنرمندى، نويسندگى، قضاوت، امر 
درمان گرى و طبابت و... . شــرايط زندگى، جامعه و اهميت مسئله اقتصاد به 
شكلى شكل گرفته كه آنچنان با قدرت و صالبت نمى توانيم بگوييم «معلمى 
شغل انبياســت». ساعت كار، اضافه حقوق، شغل دوم، قسط و قبض عقب 
مانده و... خيلى مجالى فراهم نمى كند كه به دغدغه هاى اخالقى و انسانى 
بپردازيم. امروزه وقتى به مطب هاى خصوصى يا بيمارستان ها كه مراجعه 
مى كنى اگر مقدار پول الزم متناســب با بيمارِى خود داشته باشى پذيرفته 
مى شــوى؛ و گرنه راه سختى را در پيش خواهى داشت. در كنار هزينه هاى 
مالى، جلب نظر پزشك و منشى و پرستار هم داستان مخصوص خود را دارد 

در روابط انسانى. 
نمى خواهم بگويم آنان حق دريافت پول در مقابل زحمتى كه مى كشــند را 
ندارند و يا اينكه چون پزشك هستند از حقوق معمول خود براى زندگى كردن 
محروم اند. ســاليان پرشمارى را تحصيل كرده اند و غالباً در شهر يا كشورى 
ديگر درد غربت كشيده اند و حاال مى خواهند ثمره آن همه تالش را ببينند و 
زندگِى راحتى داشته باشند كه البته حق مى گويند و حق مى خواهند. نكته اى 
كه مى خواهم به آن برســم اين است كه: هستند طبيبانى كه به قدر كفايت 
در مطب و بيمارســتان درآمد دارند و در حاشيه كار و زندگى خود به رايگان 
نيازمندى را درمان مى كنند و هر از چند گاه در ســفرهاى جهادى به رايگان 
فقيران روســتاهاى دور را درمان مى كنند و در شــهر خود اگر كسى به آنان 
مراجعه كند و توانايِى مالى درخور نداشته باشد، از مطب آنان رانده نمى شود. 
اين گونه نيكوكارى ها موجب بركت بيشــتر در كار و زندگى آنان مى شود و 

حتى از خوش نامى سود مالى بيشترى را نصيب شوند. 

      
در كنار «اخالقى بودن» زبان عاميانه اصطالحى دارد به نام «خوش اخالق 
بودن»؛ پزشكى كه وقتى وارد اتاق اش مى شوى با روى باز استقبال مى كند، 
سالم بيمار را پاسخ مى گويد، حال بيمار را مى پرسد و... . به بيان همان ادبيات 

عاميانه اين دســت پزشكان «حاِل آدم را خوب مى كنند». دانش آن را ندارم 
كه بگويم رفتار و منش و خلقيات شــخصى يك پزشــك به چه ميزان در 
رفع كسالت بيمار مؤثر است؛ ولى طبق اطالعات عمومى شنيده ام كه تأثير 
بسيار دارد و تجربه شــخصى هم نشان داده ارتباط عاطفى و خوش خلقى 
و نيك اخالقى پزشك در درمان گرى او تأثيرگزار است. خوشبختانه عموم 
پزشكان كشور ما اخالق نيكو و طبيبانه دارند. جاى اعتراف دارد كه كار زياد، 
ســختى و دقت در امر طبابت گاه بيش از توان جسمى و روحى انسان است. 
گاهى نمى توان وقت زيــادى براى هر بيمار مصرف كرد به ويژه زمانى كه 
بيماران بسيارى در انتظار هستند. ولى اى كاش مقدماتى فراهم شود به جاى 
توجيه رفتارها اين عوامل به صورت كاربردى شناسايى و پزشكان و بيماران 

و مسئولين هركدام در رفع آنان تالش كنند. 
آمارهاى محدود و شخصى نگارندهـ  حدوداً بيست نمونه آمارى در يك سال 
ـ گواه اين است پزشكانى كه پس از معاينه چند بيمار چند لحظه در اتاق خود 
تنها مى مانند و يك ليوان چاى مى خورند يا با مراجعه به نزديكى پنجره و رفتن 
به بالكن به شهر خيره مى شوند، كارآمدى بيشترى دارند نسبت به پزشكانى 
كه در يك ساعت سى بيمار را معاينه كرده، بدون آنكه سالم كسى را پاسخ 
بگويند به صورت شگفت آورى قبل از اينكه نسخه مريض قبلى را مهر بزنند 

آن چوب شبيه به چوب بستنى را در دهان بيمار بعدى مى گذارند. 

 

مجال در اين نوشتار اندك است و موضوعات قابل طرح بسيار؛ در قسمت هايى 
از نوشته طعم طنز افزودم كه قدرى از تلخِى اين درد دل بكاهد. به اميد آنكه از 
تن مردمان بال دور باشد تا اين گونه طبيبان خوب كشور ما گرفتار نباشند. در 
پايان اين دعاى خير خواجه محمد شمس الدين حافظ شيرازى بدرقه همگان 
باشد، اعم از پزشــكان و بيمارن كه: تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد / وجود 

نازكت آزرده گزند مباد

﹤︺﹞︀︗   ﹌﹠﹨︣﹁  ︀ن︐︧︊︫
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 در حج چه اتفاقى مى افتد؟
آنچه در سفر عظيم حج بايد اتفاق بيفتد پااليش معنوى و بازگشت دوباره 
انسان به ســوى خداوند است. حج شست وشوى غبارها از روح و آراستن 
جان آدمى به عطر حضور يار، توبه و انابه از خطاياى گذشته و عظم راسخ 
براى التزام به حيات طيبه و پيشــروى به سوى كمال و سعادت و اشتياق 
براى زندگى ســالم و پر از معنويت و دورى از دنيا و مظاهر دنيوى و گناه 
اســت. انجام آداب و مناســك حج اعم از واجب و مستحب، زيارت چند 
باره خانــه خدا، دعا براى عاقبت به خيرى نزديكان و طلب مغفرت براى 
در گذشــتگان كه در كتاب هاى مختلف به اين آداب و مناســك از زبان 
معصومين و ائمه اطهارt به آن اشــاره شده و در كالس هاى آموزشى 
حج نيز بر آن تأكيد دوباره مى شــود، بايد متن سفر باشد. اما آنچه در اين 
سال ها مورد توجه قرار مى گيرد، پررنگ تر شدن حاشيه هاى سفر نسبت 
به متن آن است. مدعى نيستم كه تمام زائران به سوغاتى بيش از زيارت 
توجه مى كنند؛ ولى با اين سير صعودى، اگر بدان توجه ويژه نشود و از سوى 
مسئوالن و مردم مورد غفلت قرار گيرد، دور نيست كه اين فرهنگ نهادينه 
شــود و در سال هاِى نه چندان دور، سفر حج در خريد شخصى و سوغاتى 
خالصه شود. در پااليش اين فرهنگ و استمرار بر سنت هاى نبوى الزم 
است هم مسئوالن امر، هم كسانى كه به زيارت مى روند و هم كسانى كه 
در فرودگاه ها به اســتقبال مى روند، دقت ويژه كنند. اين مسئله فرهنگى 

نيازمند هم فكرى و اقدام همگانى است. 

 چه بايد كرد؟
1- همه بايد مقصود و هدف اصلِى اين سفر را دوباره براى خود و ديگران 
واكاوى كنند و به اين ســؤال در خلوت خود پاسخ دهند كه چرا مبلغى را 
براى ثبت نام هزينه مى كنيم و ســال هاى سال به انتظار مى نشينيم كه 
نوبت ســفر حج ما از راه برسد؟ خانه خدا كجاست و فلسفه سفر و زيارت 

خانه خدا چيست؟ 
2- شخص زائر براى خود حساب و كتاب و برنامه ريزى كند چقدر از زمان 
خود را صرف زيارت و چه ميزان را صرف خريد كاالهاى چينى از بازارهاى 
اطراف حرم كند. به اين مسئله توجه داشته باشد كه آيا نمى شود كاالهاى 
درجه سه چينى را از مغازه ها و پاساژهاى پايتخت و ديگر شهرها خريدارى 
كند؟ آب زمزم تبرك است يا پيراهن هاى مجلسى و پارچه كت و شلوارى 

و اسباب بازى و لوازم آرايش و لباس هاى زير و...؟
3- خانواده هــا و نزديكان زائر نيز بايد ســطح توقع و انتظار خود را پايين 
بياورند. اگر در هنگام بدرقه با اطمينان به زائر بگويند: ما توقعى نداريم و فقط 
ما را دعا كن، هرچه بخواهى بياورى ما خودمان داريم يا در همين ايران هم 
مى شود خريد. در اين صورت زائر با خيال آسوده ترى به اين سفر معنوى 

مى رود و با تمركز بيشترى اطرافيان دعا مى كند. 
4- در كنار زائر، خانواده و جامعه، مســئولين هم بايد فكرى كنند. ضمن 
توصيه هاى مفيدى كه مســئولين و روحانيــان كاروان در كالس هاى 
آموزشى قبل و حين سفر به زائران دارند، بايد اين امكان را براى زائر ايرانى 
فراهم كنند كه در يك روز مخصوص دسته جمعى به خريد بروند و براى 
نزديكان، سوغاتى متناسب سفر حج و محصول كشورهاى اسالمى تهيه 
كنند تا زائر هر روز در مكه و مدينه به فكر خريد نباشد و حجم قابل توجه 
زمان خود را ســرگردان در بازارها نباشد. مى شــود در نزديكى فرودگاه 
مخصوص حج بازارى تدارك ديده شــود كه خريد در آنجا صورت گيرد و 

اين همه ارز و پول از كشور خارج نشود و با چند واسطه به چين برود.

؛         

محمد درودگرى

اگر دانش اخالق عمرى حدود 2500 ســال داشته باشد، درازاى عمر كسالت و 
طبابت بايد بيش از اين قرن ها باشد. سرچشمه هاى مكتوِب اخالق پزشكى را 
مى توان از حكمت نامه هاى سقراط تا سوگندنامه بقراط در قرن دوازهم ميالدى 
جست وجو كرد، كه بيشتر به عنوان «اخالق سنتى پزشكى» مشهور است. اين 
توجه عالمان علم اخالق را واكاويد تا عصر حاضر؛ عصرى كه پيشــرفت هاى 
چشمگير دانش پزشــكى، موضوعات جنجالى و جديدى در اخالق پزشكى 
حادث كرده اســت و دانش پژوهان خالق درهاى تازه اى گشوده اند در مقابل 
عالمان علم اخالق. از مشهورترين و چالش برانگيزترين موضوعات اين حوزه 
كه نظام فكرى فلسفه اخالق بررسى و تحليل آن  را بر شانه «اخالق كاربردى» 
نهاده اســت، مى توان به موارد زير اشاره كرد: 1. شبيه سازى؛ 2. سقط جنين؛ 3. 
قتل ترحمى(يوتانازى)؛ 4. مرگ مغزى؛ 5. مرگ خودخواسته(اتانازى)؛ 7. خريد 
و فروش و پيوند اعضاء؛ 8. شــيوه هاى نوين باردارى و... . موضوعات «اخالق 
پزشكى نوين» بيشتر از اين دست موضوعات و مربوط به رشته هاى تخصصى 

است كه جزو موارد نادر در جامعه محسوب مى شود. 
 اگر چه بررســى، تحليل و پاسخگويى به اين دست موضوعات در جايگاه خود 
مهم اســت و در جوامع آكادميك و مطبوعات جهانى مورد اقبال مخاطبان و 
پژوهشگران حوزه اخالق قرار گرفته؛ اما در اين يادداشت كه به بهانه روز پزشك 
در ايران نوشته مى شود قصد آن دارم به عناوينى كه در «اخالق فضائل» ريشه 
دارد و در معناى عمومى ترى از «اخالق» مورد توجه است، بپردازم؛ به مسائلى 
كه پزشكان را در ميان عموم مردمان به دو دسته «پزشك با اخالق» و «پزشك 
بد اخالق» تقســيم مى كند. اخالقى كه در توصيه هاى دينى و تعاليم اخالقِى 
اديان مورد توجه قرار گرفته و آن فضائل در نگاه بزرگان دينى از شخص طبيب 

طلب شده است. 

    
چه سر سازش با دنياِى مدرن را داشته باشيم، چه آن را نامطلوب و خالف طبيعت 
طبيعى بدانيم، وضعيت موجود در جامعه كه تقريباً مرزى را نمى شناســد و در 

﹡︀ز ︵︊﹫︊ـــــ︀ن و ︑﹟
︫︊︧︐︀ن  ﹁︣﹨﹠﹌ و︗︀﹝︺﹥
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 ︡ ﹋︀ر﹝﹠
︉ ︠︡ا︨️ ﹫︊

       

محمد جعفرآبادى

مقدمه: 
شــايد از عجايب روزگار باشــد كــه اصطالح 
«كارمند» هم در لغت نامه ها در كنار اصالحاتى 
نظير «دردمند»، «شــرافت مند» «مستمند»، 
«شكايت مند» و «بهره مند» قرار مى گيرد، هم 
در زندگى بيرون از كتاب ها. كارمند در اصطالح 
به معنِى شخص داراى كار است و در زبان عامه 
مردم به معناى كســى اســت كه در سازمان و 

اداره اى كار مى كند. 
در اين يادداشت به بهانه روز كارمند قصد داريم 
مرورى اجمالى بر حال روز كارمندان كشــور و 
بزنگاه هاى اخالقى پيش روى آنان داشته باشيم. 
در باب خدمت به خلق و حل مشكالت مردم كه 
از توفيقات آنان اســت بسيار گفته شده است. در 
اين شــماره تنها به بررسى چند آسيب احتمالى 

اكتفا  مى كنيم. 

هر كسى كار خودش
جــدال و كش مكــش پردامنه اى داشــتيم در 

ســال هاى اخير حول محور «علم بهتر است يا 
ثروت؟» يا «تعهد الزم است يا تخصص؟». هر 
كدام از اين راه ها طرفدارانى داشــت و هر كدام 
بــراى انتخاب خود داليلى. تــا آن مقدارى كه 
نگارنــده در اين امر كندوكاو كرده به اين نتيجه 
رسيده است كه «هردو»؛ هم علم خوب است هم 
ثروت، هم تعهد الزم است هم تخصص. هر كدام 
از اينها در جايگاه بحث خودشان دو بال هستند 
براى رسيدن به مقصود مورد نظر. زمانه ثابت كرد 
كه بدون ثروت نمى شود به علم رسيد و هر كدام 
از تعهد و تخصص به تنهايى كارى را به سرانجام 
نمى رسانند. در كنار اين مباحث مسئله ديگرى 
نيز قابل طرح است، آن  هم «عالقه». كارمند در 
زمان قبول مســئوليت هر پست و مقامى ضمن 
دارا بــودن تخصص و تعهد الزم، نيازمند عالقه 

شخصى به انجام آن كار بايد باشد. 
اخالقاً اگر كســى تخصص يا تعهد اعتقادى و 
اجتماعى و عالقه مندى الزم برى انجام كارى را 
ندارد، نبايد آن پست را اشغال كرده، اين موقعيت 

خدمت رســانى را از ديگران سلب كند. مواردى 
وجود دارد كه فرد تخصص الزم براى كار خاصى 
را دارد و نيز تعهدات اعتقادى و پادســتى و ديگر 
شئون اجتماعى را رعايت مى كند؛ ولى در ذهن 
خود به اين ميز و پاســخگويى به ارباب رجوع و 
انجام امور محوله عالقــه اى ندارد. از همين رو 
بيش از حد معمول در محل كار خسته مى شود و 
به بهانه هاى مختلف از انجام كارهايى كه طبق 
شرح وظايف بر عهده اوست و جامعه نيازمند آن 

است، سر باز مى زند. 

 لعن اهللا الراشى
در آسيب شناســى هاى اقتصــادى امــورات 
كارمندى رشوه يكى از مسائلى است كه هميشه 
مورد توجه بوده و هر كســى را در معرض خطر 
قرار مى دهد كه خــداى ناكرده اگر مورد غفلت 
قرار گيرد عاقبــت افراد را تباه مى كند. در روايت 
نقل شده از معصومq آمده: «لعن اهللا الراشى و 
المترشى و ساعى بينهم» يعنى خداوند كسى كه 

︣ ﹉ د﹇﹫﹆﹥ ای ︡﹞
به كوشش ناصر جعفرآبادى

«من سؤاالت زير را از خودم مى كنم و صادقانه به آنها جواب مى دهم: 
-چه اشتباهى كرده ام؟ 

-آيا كســى را اخراج كردم يا خواســته ها، آرزوها، احساسات و افكارش را 
دست كم گرفتم؟ 

-آيا وقتى شايسته اش نبودم تقدير يا پاداشى دريافت كردم؟ 
-چرا اين كار را كردم؟ آيا عمل نسنجيده، عجوالنه و بدون فكرى بود؟ آيا 
حساب شده بود؟ آيا نتيجه ترس، خشم يا عجز و ناكامى من بود؟ انگيزه ام 
از انجامــش چه بود؟ چه مدت اجازه دادم ادامه پيدا كند؟ بار اول بود يا قبًال 

تكرار شده بود؟ 
-آيا اين رفتار دارد جزئى از زندگى ام مى شود؟ 

-چه حقيقتى وجود دارد كه نمى خواهم با آن روبه رو شوم؟ 
-آيا خود من از رفتارهايم بهتر هستم؟ 
سپس كارهاى زير را انجام مى دهم: 

عذرخواهى يك دقيقه اى ام را با پذيرش آغاز مى كنم. 
- من صادق هستم و پيش خود اقرار مى كنم كه مرتكب اشتباه شده ام و بايد جبرانش كنم. 

- مسئوليت كامل اعمالم را بر عهده مى گيرم و بى توجه به نتيجه، صادقانه نياز به عذرخواهى از شخصى 
را كه به او آسيب رسانده ام يا باعث رنجشش شده ام درك مى كنم. 

- ضرورت فورى عذرخواهى را فهميده ام و هر چه زودتر به انجامش اقدام مى كنم. 
- به طور مستقيم به شخص آسيب ديده مى گويم كه اشتباهم چه بوده است. 

- احساسم را نسبت به كارى كه با او كرده ام بيان مى كنم. 
ـ عذرخواهى يك دقيقه اى ام را با تماميت كامل مى كنم. 

- دريافته ام آنچه انجام داده ام در تضاد با شخصى است كه مى خواهم باشم. 
- دوباره تأييد مى كنم كه خودم از رفتارم بهترم و خودم را مى بخشم. 

- با اصالح رفتارم مى فهمم كه چقدر به شخص مقابل آسيب رسانده ام و با تغيير رفتار، تعهدم را به عدم 
تكرار آن نشان مى دهم».

اين كتاب جذاب و خواندنى توســط كن بالنچارد و مك برايد به رشته تحرير در آمده و به دست مامك 
بهادرزاده ترجمه شده است. عالقه مندان مى توانند اين كتاب را از نشر پيك آوين تهيه كنند. 

«عذرخواهى يك  دقيقه اى» قصه مدير شركتى است كه در اواسط دوران پر از تغيير مديرتى خود، مرتكب 
اشتباهاتى شده است كه خواننده به دفعات اين اشتباهات را در تيتر روزنامه ها و مطبوعات شاهد است. 
اين كتاب در پى آن است كه بيان كند چگونه چنين افراد باهوشى و زيركى ممكن است از راه خود فاصله 
بگيرند و آنچه را كه در واقع بســيار اهميت دارد را به دست فراموشى بسپارند. بر خالف عقل مى بينيم 
كه چنين مديرانى اشتباهاتشان را با عدم اقرار به آن و عدم عذرخواهى از اعمال خطاى خود، دو چندان 

مى كنند. 
اين دو نويسنده به يك مدير، با شيوه اى موفقيت آميز، چگونگى رويارويى با اشتباهات را با بيان رموز يك 

عذرخواهى هدفمند نشان مى دهند. 

رشوه مى دهد و رشوه مى گيرد و آن شخص كه 
بين آن دو واسطه است را لعنت كرده. اگر خداوند 
كسى را لعنت كند در زندگى اين جهان و جهان 

آخرت در عذاب و ضاللت و گمراهى است. 
يكى از اصول مورد قبول ما مسلمانان «بركت» 
اســت. رشــوه بركت را از زندگى انسان مى برد 
و پولى كه از طريق رشــوه به دســت مى آيد و يا 
موقعيت و مالى كه از طريق رشوه دادن تحصيل 
مى شود، نه تنها باعث رفاه نمى شود بلكه از روزى 

مقدر پروردگار براى انسان ها مى كاهد. 

جامعه من
لحظاتى در ميان روزمرگى هاى كارمندى وجود 
دارد كه بر اثر خستگى يا مشكالت شخصى اين 
موضوع به ذهن شخص خطور مى كند كه براى 
چه؟ كى چه بشــود؟ چرا اين... ؟ چرا من كارى 
كه مى توانم به فــردا موكول كنم را امروز انجام 
دهم؟ االن خسته ام، بنابراين ارباب رجوع برود و 
فردا يا هفته بعد بياييد؟ نمونه هايى از اين دست 
احواالت را هر كدام از ما يا داشته ايم يا در منش و 
رفتار ديگران مشاهده كرده ايم؛ يا كارمند بوده ايم 
نشســته پشــت ميز يا ارباب رجوعى بوده ايم 
ســرگردان از اين ميز به آن ميز. يكى از تعهدات 
اخالقى در منظومه وظايف ادارى انجام وظيفه به 

وجه احسن است. 
رشــد و بالندگــى هرجامعه منــوط به تالش 
حداكثرى همه افراد آن جامعه اســت. شايد حل 
مشكل فرد مقابل ما تأثير مستقيم و بى واسطه 
بر حال فعلى ما نداشــته باشد، اما به مرور زمان و 
در نگاه كالن، تسريع در انجام كار و جلوگيرى از 
اصراف وقت و امكانات باعث رشد بيشتر جامعه و 
موجب پيشرفت تصاعدى ديگران و ما مى شود. 
امروز ما پشت اين ميز نشسته ايم و فردا آن سوى 
ميِز آقاى مغازه داريم. ما در كارمان كه وظيفه مان 
است كم فروشى كنيم، او نيز فردا مجاز خواهد بود 

پشت ترازو كم فروشى كند. 

نيكى از دجله تا بيابان
در پايان اين يادداشت مختصر بايد به اين مسئله 
اشــاره مى كنم: چه ما با عالقه به انجام وظايف 
خــود بپردازيم، چه از روى اكراه، باالخره اين كار 
به سرانجام مى رسد؛ دســت آخر آن نامه امضا 
مى شود يا آن گزارش خاص تهيه مى شود. مسئله 
قابل طرح اين ا ست كه چرا به سختى؟ چرا انجام 
كار از روى خوش دلى نباشــد؟ لذِت رضايت در 
چهره ارباب رجوع در به موقع به انجام رسيدن كار 
كمتر از چرت كوتاه در ساعت ادارى نيست؛ باور 

نداريد يك بار امتحان كنيد. 

︫︊︧︐︀ن  ﹁︣﹨﹠﹌ و︗︀﹝︺﹥

مسجــــد
شمـاره176
شهـــريور
1 3 9 3
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كرم، آهسته آهسته
گل شد، بر آمد پي

پرم، آهسته آهسته
انگار دارم مى 

كم، چفيه ام، عطرم
نگشترم، مهرم، پال

ا

 برم، آهسته آهسته
پيدا شد از دور و

ته آهسته سرم از خاك مى رويد
آهس

سرم، آهسته آهسته
از خاك مى رويد 

ز من نمى يابيد، روزى سوخت
جز نيمه  اى ا

گرم آهسته آهسته
در شعله، نيم دي

ها زاييده خواهد شد
امروز بعد از سال 

ترم، آهسته آهسته
ققنوس از خاكس

خوابيده ام بر شانه ها و مى برندم... نه

ى برم آهسته آهسته
تابوت را من م

چشمم آشنا هستند
ن پيرزن، اين زن به 

آ

آورم آهسته آهسته
دارم بجا مى 

ش، اين خبر مى ريخت
خواندم: پدر خالى است جاي

هرم آهسته آهسته
از چشم هاى خوا

تين باال زدن دير است
ديگر براى آس

ادرم آهسته آهسته
اين را بگو با م


مهدى فرجى

موشك كاغذى بلند شد و پدرم را به اشتباه انداخت 

پدرم داد زد: «هواپيما... بمب روى قرارگاه انداخت» 

پدر از روى صندلى افتاد، پا شد و گفت: «ياعلى»... افتاد 

سقف با بمب اولى افتاد، او به باالسرش نگاه انداخت 

تانك از روى صندلى رد شد، شيشه عينكم ترك برداشت 

سلحه به دستم داد، طرفم چفيه و كاله انداخت 
يك نفر ا

خاكريز از اتاق خواب گذشت و من و او سينه خيز مى رفتيم 

او به جز عكس خانوادگى اش هرچه برداشت بين راه انداخت

به خودم تا كه آمدم ديدم، پدرم روى دست هايم بود 

يك نفر دوربين به دست آمد، آخرين عكس را سياه انداخت 

موشك آرام روى تخت افتاد، زنى از بين چند دست لباس 

يونيفرم پلنگى او را، روى ايوان جلوى ماه انداخت 


محّمد حسين ملكيان

︣د﹛ ﹡︀م ﹋﹢﹥ ﹨︀ را ︻﹢ض ﹋
به كوشش فاطمه سعيدى

جريان گرفت در ريه ات قحطى نفس
دستت دوباره در پى كپسول مى دويد

تاول فقط به راه گلو زخم مى زد و 
شكر خدا كه حنجره ات را نمى بريد


دنبال قرص هاى تو از جا پريدم و

دستم گرفت بر لب ليوان و آب ريخت
لبريز بود بغض درون نگاه من

يك دفعه بى مقدمه و بى حساب ريخت


بابا نفس بكش... به خدا خوب مى شوى
تنها، حماسه نفست خواهش من است
قرآن بخوان دوباره برايم، بخوان پدر
باور بكن صداى تو آرامش من است 


اين تخت، قتلگاه شده بعد رفتنت 

مادر نشسته و تو را زار مى زند
هر وقت او بلند شد از جا توان نداشت

ديدم مدام تكيه به ديوار مى زند


 زهرا سادات ضرابى

گرفتند انتقام كوچه ها را
شكستند ازدحام كوچه ها را
سفركردند و ما با نيشخندى

عوض كرديم نام كوچه ها را 
سّيد حبيب نظارى 

باز هم اول مهر آمده بود
و معلم آرام

اسم ها را مى خواند:
 اصغر پورحسين!
پاسخ آمد: حاضر.
ـ قاسم هاشميان!
پاسخ آمد: حاضر.

پاسخش را كسى از جمع ندادـ اكبر ليالزاد...
بار ديگر هم خواند:

پاسخش را كسى از جمع نداداكبر ليالزاد!
همه ساكت بوديم
جاى او اينجا بود
اينك اما، تنها

يك سبد الله سرخ
لحظه اى بود، معلم سبد گل را ديددر كنار ما بود

شانه هايش لرزيد
ناگهان در دل خود زمزمه اى حس كرديمهمه ساكت بوديم
گل فرياد شكفت!
حاضر! ما همه اكبر ليالزاديمهمه پاسخ داديم:

قيصر امين پور

كودكى سوخت در آتش به فغان، هيچ نگفت

مادرى ساخت به اندوه نهان، هيچ نگفت

پدر پير شهيدى كه به عشق ايمان داشت

سوخت از داغ پسرهاى جوان، هيچ نگفت
دختر كوچك همسايه ما پر زد و رفت

دل آيينه شكست و كس از آن هيچ نگفت
وقتى از شش جهت آوار تبر مى باريد

مردى از حنجر نامرد جهان هيچ نگفت 

وطنم زخمى شمشير دو صد حادثه گشت

باز با اين همه چون شير ژيان هيچ نگفت
آن طرف تر، پس ديوار بلند ترديد

شاعرى بود كه با طبع روان هيچ نگفت
خاك خوبم، وطنم، درگذر از آتش و دود
آب شد، آب، ولى از غم نان هيچ نگفت

شبى از خويشتنم خواستم آيينه چه گفت؟

پاسخش باز همان بود: همان، هيچ نگفت
مى توان گوشه اى از داغ مرا شرح نداد

ولى از اين همه هرگز نتوان هيچ نگفت


 ناصر فيض

︣﹎︫︢ــــ︐﹥ ﹡﹆ـ︡ی ︋
       

مرضيه عيوضى

«گذشته» (به فرانسوى: Le Passé) نام آخرين 
ســاخته اصغر فرهادى كارگردان نام آشــناى 
ســينماى ايران اســت. اين فيلم اثرى است در 
دسته درام و محصول سال 2013 كه براى اولين 
بار در جشــنواره فيلم كن همان سال اكران شد. 
برنيس بژو، طاهر رحيم و على مصفا از بازيگران 
اين فيلم هستند. اين فيلم به زبان فرانسوى است 
و در پاريس تصويربردارى شده اســت. اين فيلم 
به كارگردانى يــك ايرانى و تهيه كنندگى يك 
فرانسوى و با بازيگرانى با مليت ايرانى، فرانسوى 

و عرب تهيه شده است. 
گذشته ششــمين ساخته بلند ســينمايى اين 
كارگردان محسوب مى شود. وى در سال 1381 
با فيلم «رقص در غبار» وارد عرصه كارگردانى 
شد. در سال 1382 «شهرزيبا» و در سال 1384 
«چهار شنبه سورى» را كارگردانى كرد و سپس 
تا چند سال فيلمسازى را كنار گذاشت تا اينكه در 
سال 1387 كه «درباره الى» را ساخت. فرهادى 
در ســال 1389پنجميــن اثر خــود را با عنوان 
«جدايى نادر از ســيمين» به روى پرده برد. اين 
فيلم هم به جهت زمان ساخت، هم به جهت ارائه 
چهره اى خاص از خانــواده ايرانى و هم به دليل 
همزمانى اكران آن با فيلم رسوايى باعث ايجاد 
نقدها و تحليل هاى منتقدانه اى شد و در نهايت 
برنده جايزه بهترين فيلم خارجى از جشــنواره 
آكادمى  اســكار1 كه با همين نام برگزار مى شود، 

ـ︡ ︑ـ︀ اـ﹟ ﹁﹫﹙ـ﹛ ﹡﹆︡ ﹨ـ︀ی  ︀︻ـ︒︫  ـ︩ ﹋︪ـ﹢ر از ارو︎ـ︀ی ︾︣︋ـ﹩︋  ا﹋ـ︣ان ﹎︫︢ـ︐﹥ در اـ︣ان و︫ 
ـ︡ن   ︫﹩﹡︀︗ ﹜﹨﹢︑ ﹤﹋ ︡﹠︐دا﹡︧ـ ﹩︭ـ ︀︫ـ︡. ︻︡ه ای وی را︫  ﹥ ﹨﹞︣اه دا︫ـ︐﹥︋  ﹝︐﹀︀و︑﹩ را︋ 
زده ا︨ـ️؛︋︣︠﹩ د﹍ـ︣ از ﹝﹠︐﹆ـ︡ان، اـ﹟ ﹁﹫﹙ـ﹛ را در ادا﹝ـ﹥ ﹁﹫﹙ـ﹛ ﹇︊﹙ـ﹩ ﹁︣﹨︀دی دا﹡︧ـ︐﹥ ا﹡︡؛ 
ـ︀ره ﹡﹢︫ـ️: «﹁﹫﹙﹛ ︑﹛ ﹨︀ی ﹁﹫﹙ـ﹛ ﹇︊﹙﹩ ا︮︽︣ ︺﹠ـ﹩ ︗︡ا﹩ را ﹨﹛  ︑﹙﹫﹙﹍ـ︣ ﹎︀ردـ﹟ در ﹨﹞﹫ـ﹟︋ 

ـ﹥ ﹨﹞ـ︣اه دارد».  ﹢د︋  ︋ـ︀︠ 

شــد. فرهادى گذشته را نيز در ســال 1391 در 
كارنامه خود ثبت كرد. 

داستان آخرين ســاخته فرهادى روايتى از چند 
رابطه عاطفى با محور اتفاقاتى در «گذشــته» 
است. يك رابطه به پايان مى رسد و ديگرى قرار 
است شروع شــود. محور هر دو رابطه اى كه به 
پايان مى رسد و رابطه جديدى كه قرار است آغاز 
شــود، زنى به نام مارين2 است. احمد3 كه شوهر 
دوم مارين اســت، به دليل اختالف با او به ايران 
بازگشــته و پس از چهار سال به دعوت مارى به 
فرانسه فراخوانده مى شود كه مى بيند همسرش 
نيز با مردى تازه به نام ســمير4 آشنا شده است. 
مارى و احمد با يــك طالق توافقىـ  باتوجه به 
نداشــتن بچه اى مشــترك از خودـ  از هم جدا 
مى شــوند. اما مشكل لوسى (دختر بزرگ مارى 
از همسر اولش) با ازدواج جديد مادرش و اتفاقى 
كه براى سلينـ  همسر اول سميرـ  افتاده است، 

موضوعات داستان فيلم را فراهم ساخته است. 
اكران گذشــته در ايران و شش كشور از اروپاى 
غربى باعث شــد تا اين فيلم نقد هاى متفاوتى را 
به همراه داشته باشــد. عده اى وى را شخصى 
دانستند كه توهم جهانى شدن زده است؛5 برخى 
ديگــر از منتقدان، اين فيلم را در ادامه فيلم قبلى 
فرهادى دانسته اند؛ تحليلگر گاردين در همين 
باره نوشــت: «فيلم تم هاى فيلــم قبلى اصغر 

يعنى جدايى را هم با خود به همراه دارد». يكى از 
گره هاى داستانى فيلم وقتى است كه احمد قبل 
از جلســه دادگاه مى فهمد كه زنش از «سمير» 
باردار اســت. اينجا يعنى زنــش با مردى غريبه 
رابطه نامشــروع برقرار كرده است و از اين رابطه 
نامشــروع، باردار است؛ اما فيلم اين گونه وانمود 
نمى كند؛ چرا كه داستان در فضايى كامًال غربى 
رخ مى دهــد. پس قواعد اجتماعى ايران بر فيلم 
حاكم نيســت. شايد به همين دليل است كه اين 
فيلم را نماينده اى از سينماى فرانسه دانسته اند؛ 
البته اينكه احمد به هيچ وجه جداى از نام خود كه 
احمد است هيچ شاخصه و گرايشى به فرهنگ 
ايرانى و اسالمى  ندارد، نيز اين طرز فكر را تقويت 

مى نمايد. 
در حقيقت، تنها علت ســاخته شدن «گذشته» 
در خارج از كشور همين است. اگر در فيلمى غير 
از فيلم اصغر فرهــادى، موضوع خيانت به اين 
سادگى و آســانى مطرح مى شد، يا به هيچ وجه 
اجازه اكران نمى گرفت يا با اعتراضاتى بيشتر از 
فيلم «من مادر هســتم» مواجه مى شد؛ اما چه 
اتفاقى افتاده اســت كه فيلمى كه خيانت در آن، 
مسئله اى حل شده نشان داده مى شود، به راحتى 
اكران مى شود؟ چرا مانند همه فيلم هاى خارجى، 
كه مجوز انتشــار مى گيرند، در اين فيلم، صحنه 
در آغوش كردن ماريا توسط معشوقش سانسور 

︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و﹨﹠︫︣︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣
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نشــده اســت؛ در حالى كه در فيلم هاى شبكه 
خانگى حتى اگر پدرى دختر جوانش را در آغوش 

بگيرد، كل صحنه سانسور مى شود.6
در هــر حال و با وجود تمامى تحليل هايى كه در 
مــورد اين فيلم وجود دارد بايــد اذعان نمود كه 
گذشته به  لحاظ فنى در جايگاهى باالتر از فيلم 
قبلى اصغر فرهادى اســت. هرچند هم تم هاى 
فيلم قبلش در اين فيلم نيز قابل مشاهده است؛ 
مانند حضور كودك كه در فيلم قابل مشــاهده 

است.7
اما چه شده فيلم قبلى وى اسكار را مبهوت خود 
مى كند و فيلم بعدى وى كه هم در زمان شهرت 
اوست و هم در سطح فنى باالترى قرار دارد، نخل 
طاليى جشنواره كن را نيز شيفته خود نمى كند؟ 
اين سؤالى است كه شــايد بتوان پاسخش را در 
كالم رهبر معظم انقالب و در آميختگى سياست 

و هنر جست وجو كرد. 

پى نوشت:
ــ     ــ          .۱
ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 
ــ    ــ   ــ   ــ   ــ     ، ــ
ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ    
ــ    ــ    ــ  ــ    ــ  
ــ    ــ     ــ   ــ   ؛  ــ  
   ، ــ ــ           
ــ    ــ  ــ   ــ  ــ   ــ  ــ    
ــ        ــ      

.         
 .         .۲

 .        .۳
.        .۴

 ، ــ ــ   ، ــ ــ   ــ  ــ  ــ  ــ    .۵
  ، ــ  : ــ ــ   . ــ       ، ــ
ــ   ؛      ــ ــ    ــ   ــ   

 .   
؛   ــ ــ   ــ  ؛  ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   .۶

 . ؛ ۹۲/۴/۱۱؛        
 .              .۷
ــ    ، ــ ــ   ــ   ــ   ــ  ــ     
ــ     ، ــ ــ   ــ  ــ   ــ  ــ 
ــ    ، ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 
ــ       ، ــ ــ   ــ    ... ــ
ــ    ــ           

 .    

︣د آ﹜﹢ا︑︀ن ︊﹡
        

سيدروح اهللا دعايى

باتوجه به اينكه در هفته دفاع مقدس قرار داريم، 
بر آن شديم تا تعدادى از بازى هاى رايانه اى كه در 
حيطه دفاع مقدس ساخته شده است را به صورت 
مختصــر معرفى كنيم تا مخاطب ايرانى با تهيه 
اين بازى ها هم با فرهنگ غنى ايثار و شــهادت 
رزمندگان اسالم آشــنا شود و هم به وسيله اين 
بازى هاى ملى كمكى در راه اعتالى بازى هاى 

رايانه اى وطنى كرده باشيم. 

 
جريــان بازى در مهرماه 1360 و در شــهر فكه 
است. نفربر بچه هاى سپاه در حال حركت ميان 
شهرى جنگ زده به سمت خط مقدم جبهه است 
كه متوجه اشغال شهر توسط ارتش متجاوز عراق 
مى شــود كه قبل از انجام هر كارى مورد اصابت 
خمپاره عراقى ها شده، همه اعضاى نفربر به جز 
يك نفر به نام حســين شهيد مى شوند. حسين 
پس از پيدا كردن يك بيسيم با نيروهاى مستقر 
در شــهر تماس مى گيرد و مأموريت خود را آغاز 
مى كند. وى محل اجتماع نيروهاى بعثى را يافته 
و در نهايت با عمليات هاى مختلف شــهر را آزاد 

مى كند. 
سبك اين بازى اكشن اول شخص است و توليد 

شركت تكين بازى نماست. 

  
بازى نبرد آلواتان در مورد پيكارهاى شــجاعانه 
شــهيد محمــود كاوه و همراهانــش در زمان 
دفاع مقدس با نيروهاى ضد انقالب منطقه اى 
كوهستانى به نام آلواتان است. كاظم با كمك هاى 
فكرى شهيد كاوه به روستايى كه تحت تصرف 
ضد انقالب است مى رسد. ضدانقالب بسيارى از 
مردم اين روستا را به شهادت رسانده و در جريان 
بازى كاظم مجبور اســت جاسوس را پيدا كرده 

و... . 
ايــن بــازى محصــول مؤسســه فرهنگى و 
اطالع رسانى تبيان نور است و به صورت اكشن 

اول شخص دنبال مى شود. 

   
ايــن بازى يك بازى FPS اســت كــه جريان 
عمليات خيبر را در دوران دفاع مقدس به تصوير 
مى كشــد. گروهى از افراد ارتش ايــران با نام 
آذرخش در منطقه اى موسوم به 2484 به دنبال 
بررسى هايشان كد هايى از رخدادهاى گذشته را 
پيدا و پس از شبيه ســازى، يكى از افراد خود را به 

نبرد خيبر مى فرستند و... . 
سبك اين بازى مبارزه اى و توسط شركت ويژه 

پرداز پارس توليد شده است. 
 

    
بــازى مبارزه با خليج عدن بازى اى حماســىـ  
نظامى  اســت كه در زمان حال اتفاق مى افتد و 
تكاوران نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى  
در آب هاى بين المللى عمليات هاى مهمى  انجام 

مى دهند. 
يكى از نكات قابل توجه در اين بازى حساسيت 
روى بناهــاى تاريخى اســت كــه در صورت 
تيراندازى به بناهاى تاريخى كاربر به اول بازى بر 
مى گردد. توجه به المان هاى مذهبى و اعتقادى 

از ديگر ويژگى هاى اين بازى است. 
در اين بازى بازيگر به عنوان تكاور نيروى دريايى 
ارتش به پيــكار با دزدان دريايــى خليج عدن 
مى پردازد. در هر مرحله تكاور الزم است دزدان 
دريايى را از بين ببرد تا به رئيس دزدها رسيده، او 

را هالك كند. 
گرافيك باال و جذابيت هــاى بصرى اين بازى 
بسيار قابل توجه است و همين طور افكت هاى 
تصويرى جذابى در اين بازى گنجانده شده است 
كه توجه كاربر را به خــود جلب مى كند. در اين 
بازى صحنه هاى سينمايى جذابى وجود دارد كه 

در خالل بازى گنجانده شده است. 
اين بازى توسط شركت اربطان بيست پويا تهيه 

شده است. 

️ ︨﹥ ︋︣گ از ﹉ د︠ر
      

جواد زمانى
«  »  

كتــاب ”دا“ كه حقاً و انصافاً كتاب بســيار خوب 
و قابل طرح در ســطح جهانى اســت، مربوط به 
بخش كوچكى از وقايع جنگ تحميلى اســت و 
اين نشان مى دهد كه هشت سال دفاع مقدس، 
داراى ظرفيت توليد هزاران كتاب به منظور انتقال 
فرهنگ و ارزش هاى اسالمى و انقالبى به جامعه 
و جهان است... . اين كتاب در گستره كشور هنوز 
شناخته نشده اســت؛ در حالى كه چند صدهزار 
تاكنون چاپ گرديد. اگر ”دا“ شــناخته شود، ميليون ها نسخه از اين كتاب، 
فروش خواهد رفت و ميليون ها نفر از محتواى اين كتاب، بهره خواهند برد... . 
شما هزار كتاب ”دا“ مى توانيد توليد كنيد. ”دا“ يك رگه ارزشمند است كه در 

معدن پيدا كرديد، اين راه را ادامه دهيد».
جمالت فوق يادداشــتى است كه به دست مقام معظم رهبرى براى كتاب 
«دا» نوشته شده است. كتاب «دا»، خاطرات سيده زهرا حسينى، از روزهاى 
آغازين جنگ در خرمشهر اســت كه توسط سيده اعظم حسينى، تدوين و 
تنظيم شده است. سال هاى محاصره خرمشهر توسط نيروهاى عراقى، محور 

مركزى اين كتاب را تشكيل مى دهد. در اين كتاب جنگ از زبان دخترى هفده 
ساله بازگو شده است. بيان حوادث تكان دهنده و شرح جزئيات به  اعتقاد اغلب 
كارشناســان، اين كتاب را به عنوان مهم ترين و تأثيرگذارترين اثر در زمينه 

خاطره نگارى دفاع مقدس، معرفى كرده است. 
از ويژگى هاى كتاب كه آن را از ديگر آثار خاطره در حوزه دفاع مقدس، متمايز 
مى كند، بيان جزئيات و آميختن آن با زبانى روايى و ساده است كه محتواى اثر 
را خواندنى تر مى كند. اگرچه در تاريخ ادبيات دفاع مقدس آثارى با محوريت 
زنان رزمنده در قالب خاطره و زندگى نامه به رشته تحرير درآمده است، اما اين 
نخســتين بار است كه يك كتاب با محوريت يك دختر در دل جنگ، با ذكر 
جزئيات و توصيفات ملموس، منتشر مى شود. ”دا“ سرآغازى براى نگارش 

خاطرات دفاع مقدس است. 
با گذشت پنج سال از انتشار اين كتاب، نزديك به چهار ميليون نسخه از اين 
اثر، به فروش رفته و تاكنون به زبان هاى انگليسى و اردو ترجمه شده است. 
نكته جالب توجه اين كه استقبال از ”دا“  اختصاص به مخاطبان فارسى زبان 
ايرانى ندارد؛ بلكه اين كتاب در افغانستان نيز با استقبال گسترده مواجه شده 
اســت كه نزديك به ده هزار نسخه از آن در سال هاى اخير در افغانستان، به 

فروش رفته است. 

︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣

︡︖︧﹞ ﹤﹡︀︋︀︐﹋  ︀ن︐︧︊︫
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٢٢   
 تاريــخ و گذشــته 
هــر ملتــى، بخش 
و  جدايى ناپذيــر 
قسمت مهم آن ملت 
به شــمار مى رود. هر 
اتفاق خــوب و بدى 
ضمن اينكه مى تواند 
درسى ماندگار براى 
آيندگان باشــد، تأثير ناخودآگاه خــود را براى 
وضعيت فعلــى فرهنگ آن جامعه مى گذارد. در 
ميان حوادث گوناگون پيش آمده براى مردمان 
ايران زمين در قرن هــاى گوناگون، «جنگ» 
يكــى از حوادثى بوده كه هميشــه حجم قابل 
مالحظه اى را در تاريخ ايران داشته است. آخرين 
و البته پرافتخارترين جنگ ايران جنگ تحميلى 

عراق است. 
ثبت خاطرات و شرح حوادث اين دفاع اوًال براى 
آنان كه آن حماسه را آفريدند و ثانياً براى آيندگان 
و نسل هاى بعدى ســودمند و درس آموز است. 
ثبت، روايت و نشر خاطرات رزمندگان، آزادگان 
و ديگر گروه هاى حاضر در حماسه دفاع مقدس 
از نظر مقام معظم رهبرى همانند رگه اى از مواد 
با قيمتى اســت كه در معدنى يافت مى شود و با 
دنبال كردن آن مى توان به گنجينه عظيمى از آثار 

ادبى و روايى دفاع مقدس دست يافت. 
كتــاب «پرواز شــماره 22» نخســتين كتاب 
خاطــرات از يك خلبان عراقــى به نام «عصام 
عبدالوهاب الزبيدى» است كه در دوران اسارتش 
در ايران به نگارش درآورده اســت. اين كتاب را 
«محمدحســين زوار كعبه» ترجمه و انتشارات 
حوزه هنرى ســازمان تبليغات اسالمى در سال 

1370 آن را چاپ كرده است. 
اينكه يكــى از مهاجمان و نيروهاى دشــمن 
خاطراتش را از حوادث آن سال ها به تصوير كشده 
باشــد و براى ما نقل كرده باشد، در نوع خود قابل 
توجه است. هر خواننده و مخاطبى، در اين كتاب 
با روزهايى از زندگى شخصى و نظامى اين خلبان 
جوان آشــنا خواهد شد و گوشه هايى از خاطرات 
تلخ و شيرين زندگى عصام عبدالوهاب الزبيدى 

را مرور خواهد كرد. 
مقام معظــم رهبرى در روز 27 خــرداد 1371 
تقريظى بر اين كتاب نوشتند كه متن آن به شرح 

زير است: 
«بسم اهللا الرحمن الرحيم

در 1371/3/27 مطالعه شد. اين كتاب از جهت 
ارائه  اطالعاتى درباره  نيروى هوايى عراق و برخى 
مسائل جنبى خالى از فايده نيست. اشتباه گرفتن 
دزفــول به جاى العماره نقطه  شــيرين و جالب 

داستان است».



︣﹁﹩ ﹋︐︀ب ︺﹞ ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى

72


