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﹝﹠︊ـــ︣
آنچه كه بيش از همــه در ذى الحجه خودنمايى مى 
كند، مناســبت هاى واليى آن اســت و شايد بتوان 
ذى الحجه را واليى ترين ماه ســال لقب داد. مطلع 
آن با ســالروز ازدواج آســمانى امير مؤمنانq و 
صديقه كبرىr آغاز مى شود و وقايعى نظير: سّد 
ابواب، انگشتر بخشــى حضرت على q در ركوع، 
مباهله، نزول ســوره دهر در شــأن اهل بيتt و 
پذيرش خالفت از ســوى اميرمؤمنان پس از قتل 
خليفه سوم از مناسبت هاى واليى اين ماه است اما 

قلب تپنده آن عيد غدير مى باشد. 
گويا روز هجدهم اين ماه روز تعيين جانشــينى براى 
انبياء بزرگ خداســت زيرا انتخاب يوشع بن نون به 
جانشينى حضرت موسى، شمعون الصفا به جانشينى 
حضرت عيســى و آصــف بن برخيا به جانشــينى 

سليمانt از مناسبت هاى اين يوم اهللا است. 
واليت واالترين نعمت خداست از اين رو اين روز در 
روايات بزرگترين عيد شيعيان به شمار آمده است. در 
اين شماره به مهارت شادى آفرينى دينى در مساجد و 
محافل اشاره شده است. پرداختن از نگاهى ديگر به 
فضايل حضرت على q و واكاوى انگيزه هاى تأليف 
نهج البالغه از ديگر مطالبى اســت كه در اين شماره 

مى خوانيم.
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﹋﹢دک درون ﹝︧︖︡
«وقتى بچه بوديم، همه مى نشســتيم و مادرم قرآن مى خواند؛ خيلى هم قرآن را شيرين و قشنگ مى خواند. ما 
بچه ها دورش جمع مى شــديم و برايمان به مناسبت، آيه هايى كه در مورد زندگى پيامبران بود را مى گفت. من 
خودم اولين بار، زندگى حضرت موسىq، زندگى حضرت ابراهيمq و بعضى پيامبران ديگر را از مادرم شنيدم. 

هنگام قرآن  خواندن وقتي به آياتى كه نام پيامبران در آن بود مى رسيد، بنا مى كرد به شرح دادن».1
اين خاطره مقدمه اى است بر يك نكته بسيار كليشه اي و تكرارى درباره ضرورت حضور كودكان در مسجد. به 
همان اندازه كه تأمين مالى براى رشد جسمى كودك ضرورت دارد، تأمين شرايط تربيت دينى براى رشد و ارتقاي 
روحى و معنوى او نيز ضرورى است. حضور كودك در مسجد ضرورى است از آن جهت كه حفظ و بالندگى فطرت 
موحدانه مولود نياز به بسترى سازنده و دائمى دارد. در دوره هفت سال اول زندگي سيادت كودكانه بايد در حيطه 

تعريف شده دينى و عقالنى طى شود تا فرد در ادوار ديگر دچار بحران هاى روحى نشود.
بســتر تربيتى اسالم كه كامًال بر چارچوب عقالنيت و علم تعريف شده است، بهترين شرايط پرورش توحيدى 
و معنوى را براى كودك آماده مي كند، از فضاى قاعده مند خانواده گرفته تا فضاى اخالق مدار مســجد. مسجد 
همچون خانواده كه محل امن براى همه اعضا، به خصوص كودكان، است، به عالى ترين شكل مى تواند محل 

امن و ايمان كودكان باشد.
اينكه چرا كودكان نسل جديد كمتر با اين خانه مهر و محبت ارتباط برقرار كرده اند، نيازمند آسيب شناسى اي جدي 
است. ممكن است برخى از اين آسيب ها مربوط به فضاى تربيتى خانواده باشد و برخى ديگر مربوط به دور شدن 

فرهنگ مسجدى از نوع نگاه پيامبر اكرم و اهل بيتt به كودك. 
با تعريف جامعي كه رسول مكرم اســالم درباره سه دوره اول زندگى بيان فرمودند به خوبى مى توان مهندسى 
فرهنگى پركاربردى را ارائه كرد. شناخت و تعامل با كودك بر اساس دوره سيادت و بندگى كه در آستانه نوجوانى 
است بخشى از شناختى است كه متوليان فرهنگ مسجدى براى پيوند ماندگار و عميق تر كودكان با مسجد بايد 
به آن توجه ويژه نمايند. اين كار كمى ســخت است؛ اما شدنى است. امام جماعت و بقيه بزرگواران بايد فضاى 
مســجد را با روشى حساب شده در اختيار كودكان بگذارند كه اين كار آغاز راه جهاد با دشمنى است كه سرمايه 
؛ كسى كه به  گذارى ويژه خود را براى كودكان قرار داده است. اميرالمومنينq فرموده اند: «    

خواب غفلت رفته دشمنش هرگز نخوابيده و بيدار است».
شــناختن روحيات كودكانه مى تواند راه ارتباط و حفظ كودكان را در سايه سار تربيت دينى مستدام بدارد؛ براي 
مثال كودكان از هم ذات پندارى با قهرمانان بســيار لذت مى برند و گاه خود را مثل آنان تصور مى كنند؛ شــاهد 
اين مســئله توجه ويژه كودكان به قهرمان هاى انيميشنى است. به نظر مى رسد توصيف دقيق قهرمانان دينى 
با زبان كودكانه در فضاى مسجد يكى از سهل الوصول ترين روش ها براى پيوندى ماندگار با كودكان باشد؛ به 
خصوص اينكه ريشه اخالقى و معرفتى اين قهرمانان كامًال براساس فطرت توحيدى است. گواه مؤثر بودن اين 
روش تأثيرپذيرى كودكانى است كه در سال هاى قبل از انقالب با قهرمانان كربال هم ذات پندارى كردند و خود 

قهرمانانى الگوساز براى نسل هاى آينده گرديدند.
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﹝ــــــــــ︀رت 
 ﹩︪︋ ︫︀دی
︣ا﹡﹩ در ︨﹠ـــ

صمد نظرى
در شماره هاى قبل اشــاره شد شادى بخشى در منبر و وعظ و سخنرانى دو حالت 
دارد يا در اجرا و يا در محتوا كه مهارت شادى بخشى در اجرا بيان شد. در اين شماره 

به تبيين مهارت شادى بخشى در محتواى سخنرانى پرداخته مى شود. 

نشود. 
3. از محدوده حق و حقيقت خارج نشود. 

4. حقوق انسان ها رعايت گردد. 
5. ميزان و حجم اســتفاده از آن رعايت شود و 

جاى اصل منبر را نگيرد. 
6. پس از اقناع و استدالل استفاده شود تا مطالب 

دينى را سست و بى پايه جلوه ندهد. 
7. هنگام تأثيرگــذارى معنوى و ذكر مصيبت 
اســتفاده نشــود؛ مگر براى ســخنورانى كه 
مى تواننــد در چنــد لحظه، هــم مخاطب را 

بخندانند و هم بگريانند. 
نمونه: دو همســايه در كوچه بــه هم برخورد 
كردند يكى از آنها پرســيد: راستى حال برادرت 

چطور است؟ 
دومى: اى بدك نيست مغازه اى باز كرده. 

اولى: راستى؟ چه خوب! خوشحال شدم... خوب 
حاال چيكار مى كنه؟

دومى: تا يه ســال ديگه توى زندون آب خنك 
مى خوره!

اولى: عجب! براى چى؟ 
دومى: آخه در مغازه رو نصف شبى بدون اجازه 

صاحبش باز كرده بود!1

   .٢ 
: مردى را كــه ادعاى نبّوت مى كرد، نزد  ــ
هارون الّرشيد بردند. هارون پرسيد: «معجزه ات 
چيســت؟». گفت: «هر چه بخواهى». هارون 
گفت: «اين چند نوجوان بى ريش را كه در مجلس 
حضور دارند، ريش دار كن». گفت: «حيف است 
كه اين صورتهاى زيبا و نيك را زشت كنم. اگر 

بخواهى، تو را بى ريش مى كنم».2

   .٣ 
 qو حضرت امير حضرت رســول :
مشغول خوردن خرما بودند و پيامبر هر خرمايى 
كه مى خورد، هســته اش را بــه طور پنهانى در 

مقابل حضرت امير قرار مى داد. 
وقتــى خرما تمام شــد و هســته هاى زيادى 

جلوى حضرت على جمع شــد و مقابل پيامبر 
هيچ هســته اى نبود. حضرت رسول به شوخى 
» يعنى: هر  ُ

ــ
ُ َ

 َ ُ َ
 ُ ــ َ َ ُ

َ
 َ فرمودند: «

كس كه هسته بيشــترى جلويش جمع شده، 
پرخور است. 

 َ ُ َ
 ُ ــ َ 

َ َ َ
 َ اميرالمؤمنين عرض كرد: «

»؛ يعنى هركس كه هســته ها را خورده،  ُ
ــ
ُ َ

پرخور است.3

  .٤ 
: هوا هنوز تاريك بود. رزمنده ها تازه نماز  ــ
صبــح را به جماعت اقامه كــرده بودند و هنوز 
صف جماعت از هم پاشــيده نشــده بود. يكى 
از رزمنده ها با حالتى بســيار معنوى بلند شد و 
با صلوات شــروع كرد براى بچه ها عطر زدن 
و التمــاس دعا گفتن... . فضــاى عطرآگين و 
معنوى! بعد از چند لحظه جو عوض شــد؛ يك 
مرتبه يك مــوج اعتراض پديد آمد. چرا؟ چون 
همه صورت ها و دست ها ســياه شده بود. بله، 
اين رزمنده مقــدارى عطر داخل جوهر ريخته 
بود و عطر آغشــته به جوهر براى رزمنده ها زده 
بود. بچه ها بلند شدند دنبال اين رزمنده؛ بعد كه 

گيرش آوردند، حسابى حالش را گرفتند. 
يك مرتبه آن رزمنده جمله بســيار زيبا و تكان 
دهنده اى گفت: «بچه ها همان طور كه ديديد 
روسياهى اين دنيا مثل همين روسياهى جوهر 
اســت كه با مقدارى آب پاك مى شــه، خيلى 
ناراحتى نداره؛ ولى روسياهى آخرت با هيچ چيز 

پاك نمى شه».

 .٥ 
نمونه: شيرى گرسنه قاطرى را ديد و آهسته به 
او نزديك شــد. براى سرگرم كردن و شكار او با 
مالطفت گفت: چند ســال از عمر شريف شما 

مى گذرد؟
قاطر جواب داد: نمى دانم ولى پدرم تاريخ عمرم 
را كف پايم نوشته است شما كه بزرگ حيوانات 
هستى و خواندن بلدى بيا بخوان ببين من چند 

سال دارم. 
شــير مغرور و خودخواه جلو آمد و با دقت به كف 
پاى او نگاه  كرد. قاطر با تمام زور و قدرت لگدى 
محكم بر كله شير كوبيد كه سر شير شكست و 

قاطر فرار كرد.4

  .٦ 
١: قبل از انقالب خطيب مشــهور و توانا، 
مرحوم فلســفى در شــيراز باالى منبر بودند و 

مشــغول وعظ و خطابه؛ در حالى كه شخصيت 
بزرگوارى هم مثل شــهيد محــراب آيت اهللا 
دستغيب پاى منبر ايشان بودند. مرحوم فلسفى 
به قصد تجليل از شخصيت ايشان يك شوخى 
با آيت اهللا دســتغيب نمودنــد: «در مجلس ما 
شــخصيتى چون حضرت آيت اهللا دستغيب، 
صاحب گناهان كبيره، حضور دارند». بالفاصله 
شهيد دســتغيب با لبخند و لهجه شيرازى خود 
فرمودند: «خوش انصاف قلب سليمش را بگو». 

٢: اشعب بن جابر، بسيار شوخ و لطيفه گو  ــ
بود. وقتى پير شــد، او را مالمت كردند كه «تو 
ديگر پير شــده اى و وقت هزل گويى و شوخى 
كردن تو گذشــته است؛ حال ديگر نوبت توبه و 
انابه اســت. در اين آخر عمر، مدتى هم مشغول 

شنيدن وعظ و حديث باش». 
گفت: « َواّهللا من حديث هم شنيده ام». گفتند: 
«اگر راست مى گويى، حديثى نقل كن». گفت: 
«نافع بن بَُديل از رسول خدا(صلى اهللا عليه و آله) 
برايم نقل كرد كه دو خصلت پسنديده است كه 
در هر كس باشــد، سعادت دنيا و آخرت نصيب 

او مى گردد». 
اهل مجلس كه خيلى خوششان آمده بود، به او 
احسنت و آفرين گفتند؛ سپس از او خواستند كه 
ادامه حديث را نقل كند. اشعب گفت: «يكى از 
خصلت ها را نافع فراموش كرده بود و ديگرى را 

من از ياد برده ام».5

    .۷ 
١: در مــارس 1966 روزنامه «ايوى بك  ــ
اســتار» اطالع داد كه فردا در باغچه آبليســه 
نمايشــگاه با شــكوهى از االغ برپا مى شود؛ 
عالقه مندان مى توانند از ســاعت چهار بعد از 
ظهر در اين جشن شــركت نمايند. در ساعت 
چهار بعد از ظهر جمعيت كثيرى از كنجكاوان به 
محل نمايشگاه رفتند؛ ولى هيچ خبرى نبود. تا 
دو ساعت منتظر شدند و باز هم خبرى نشد. يك 
روز بعد همان روزنامه نوشت كه نمايشگاه االغ 

ديروز به خوبى برگزار شد.6

ــ ٢: شــخصى پس از چند سال اقامت در 
عربستان به شــهر و ديار خود بازگشت. اقوام و 
نزديكانش به ديدن او آمدند و از او پرسيدند: «در 
اين چند سالى كه در آنجا بودى، عربى را خوب 

ياد گرفتى؟». گفت: «آرى». 
پرســيدند: «در عربى به شتر چه مى گويند؟» 
گفت: «چــرا از آن بزرگ ها ســؤال مى كنيد؟ 
از چيزهــاى كوچك تر بپرســيد». گفتند: «به 

خرگــوش چــه مى گويند؟» گفــت: «گفتم 
كوچك، ولى نه اين قدر كوچك. از آن متوسط ها 
بپرســيد». پرســيدند: «به بز چه مى گويند؟» 
گفت: «خود بز را نمى دانم؛ ولى به بچه اش يك 

چيزى مى گفتند».7

  .۸ 
١: ناصر خسرو در خصوص اينكه ممكن  ــ
نيست اجزاء مردگان در روز قيامت به حالت اول 

برگردد گفته: 
مرده اى را به دشت، گرگ بخورد 

 زو بخورند كركس و زاغان
 اين چنين كس به حشر زنده شود؟

 تيز8 بر ريش مردم نادان
 خواجه نصير الدين طوســى نيــز در جواب او، 

چنين فرموده است: 
كردگارش به حشر زنده كند   

 گرچه اعضاى او شود ُجوُجو
 ز اولين بار نيست مشكل تر   

 تيز بر ريش ناصِر خسرو9

 ٢: مرحوم مال محســن فيض كاشــانى 
چشم چپش نقص داشت. 

يكى از علماى اهل ســنت نامه اى به مرحوم 
فيض ارسال كرد و در آن نوشت: 

روبه صفتا اگر تو روباه نه اى
چشم چپ تو، راست بگو، كور چراست؟

مرحوم فيض در جواب نوشت: 
در مذهب رنداِن جهان، عين عطاست

چپ كورى و راست بينى، اين شيوه ماست
روبه صفتا اگر تو روباه نه اى

بغض على و آل على در تو چراست؟10

 :       
 1. «با هم بخنديم» نوشته اسكندر متقى نژاد. 

2. « المعارف زيباى خنده» نوشــته سيد 
جواد هاشمى نژاد. 

3. «خالصه رساله دلگشا» نوشته عبيد زاكانى. 
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 :  
1. عامل ماندگارى پيام است. 

2. شــايع و فراگير است و دائماً مخاطبان آن را 
براى يكديگر نقل مى كنند. 

3. حالت انس و خودمانى بودن را بين گوينده و 
شنونده ايجاد مى كند. 

4. ذهنيت هاى منفى مثل خشك بودن، خشن 
بودن و... را از ساحت سخنران دينى دور مى كند. 
5. گاهــى موجب آســان شــدن فهم مطلب 

مى شود. 
6. عامل رفع خســتگى از سخنران و مخاطب 

است. 
 :   

1. با لطيفــه و طنز، بدى ها تحقير شــوند، نه 
خوبى ها و نه حتى بعضى از بدها. 

2. بــا وقار طلبگى و ســخنرانى دينى منافات 
نداشته باشــد و حريم مقدسات دينى شكسته 

رت
︀﹞

  
︣︊﹠﹞

مسجــــد
شمـاره177
مهــــــر
1 3 9 3
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ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى

6

️ و آ︔ــــــــ︀ر  ︣︋︀﹡ــ﹩﹊﹞ــــــ ﹇ـــ
محمد طاها توحيدى

  
در آغــاز كه حضرت آدم و حوا بر عالم خاكــى پا نهادند، زندگى آنها 
بسيار ساده بود و نوعاً اختالف مهمى اعم از اختالف در مذهب، آراء، 
افكار و عقايد و يا اختالف در زندگى مادى ميان آنان وجود نداشــت. 
از اين رو خداوند متعال شريعتى را تشريع ننمود و تنها اعمال و احكام 
محدودى را براى آنان تبيين كرد. يكى از آن مسائل محدود، مسئله 

«قربانى» بود. 
با اســتناد به آيه 27 سوره مائده مى توان گفت كه اولين قربانى بشر 
كنونى در زمــان حضرت آدم صورت گرفته اســت. در آيه مذكور 
خداوند خطاب به حضرت موسىq مى فرمايد: «و حكايت دو پسر 
آدم(هابيل و قابيل) را به راستى و حقيقت براى آنها بخوان، هنگامى 
كه هر دو به قربانى تقرب جستند. پس از يكى از آن دو پذيرفته شد و 

از آن ديگرى پذيرفته نشد». 
وجود قربانى در زمان اولين انســان ها، نشــانه عنايت و توجه ويژه 
خداوند متعال و اهتمام جدى نوع بشــر به اين عمل شايسته است. 
نيز همين  كــه خداوند در اين آيــه از قربانى به عنوان 
سنتى نيك ياد نموده و آشــنا نمودن ديگران با 
آن را ســفارش كرده است، دليل ديگرى 
بر اهميت و جايگاه رفيع اين عمل 

صالح است. 

  
قربان مصدر «َقُرَب، َيْقُرب» اســت كــه در لغت به معناى نزديك 
شــدن و هر چيزى است كه به وســيله آن به خدا تقرب جويند.1 در 
عرف، اســمى است براى ذبيحه يا نسيكه روز عيد قربان.2 بنابراين 
معناى قربانى اين است كه انسان به وسيله ذبح گوسفند، گاو و شتر، 
خود را به خدا نزديك نمايد؛ زيرا دســت از مال كشــيدن در راه خدا، 

زمينه اى براى تقرب و نزديكى به اوست. 
بر اساس آيات قرآن كريم، قربانى از سوى خداوند براى همه امت ها 
تشريع شده اســت3 و هدف از تشريع قربانى اين است كه انسان ها 
تنها در برابر خداوند يكتا «تسليم» باشند. خداوند به گوشت قربانى 
نيازى ندارد؛ منتها قربانى مالك ســنجش ايمان و تسليم محض 
بودن انسان در برابر خداوند اســت.4 جريان حضرت ابراهيمq و 
به قربانگاه بردن اســماعيل، نمونه بارز تسليم شدن در برابر خداوند 

است.5
 qدر اسالم نيز اصل عمل قربانى همواره تأكيد شده است. امام جواد
 ٍ
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؛ در روز عيد قربان  َ َ
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هيچ عملى با فضيلت تر از پنج چيز نيســت: خونى كه به رسم قربانى 
ريخته شــود، يا گامى كه در مسير احسان به والدين يا خويشاوندى 
كه قطع رحم مى كند، برداشته شود تا چيزى به او ببخشد و در گفتن 
ســالم سبقت گيرد يا از بهترين جاى قربانى به ديگران اطعام كند و 
بقيه آن را به همســايگان از يتيمان و بيچارگان و بردگان بدهد و از 

اسيران دلجويى كند».6
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امام باقرq فرمودند: «ِ
همانا خداوند، غذا دادن و قربانى كردن را دوســت دارد و مطلوب او 

است».7
امّ ســلمه نزد پيامبــر آمد و گفت: يا رســول اّهللا! عيد قربان فرا 
مى رســد و من بهاى قربانى را ندارم، پس آيا اجازه دارم قرض بگيرم 
و قربانــى كنم؟ حضرت فرمودند: قرض بگير و قربانى كن؛ زيرا آن 
قرضى است اداشدنى! (يعنى اين  قرض را خداوند سبحان ادا مى كند 

چون در جهت رضاى اوست).8
آنچه قربانى در اسالم را از ديگر اقوام و اديان متفاوت مى كند، انگيزه 
و نيت قربانى كردن است. در اسالم قربانى كردن قبل از هر چيز بايد 
بــه خاطر خدا و با ذكر نام خــدا انجام گيرد9 تا به هدف نهايى قربانى 

كه همان قرب و نزديكى به اوســت، منتهى شود؛ اين در 
واقع مرز بين ايمان و شــرك به خداســت؛ اما براى 

مثال در دين يهود، غرض از ذبح و ســوزاندن 
را تقديــس خون قربانى و رســيدن 

بوى حاصل از آن به مشــام خدا 
مى دانند. 
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الف) قربانى سبب قطع دلبستگى ها و جلوه اى از تسليم بودن و ايثار 
مال در راه خداست.10 

ب) قربانى مصداق «شــعائراهللا» است؛11 شــعائرى كه انجام آن 
ســبب مى شود تا آدمى در لحظاتى به ياد خداوندى بيفتد كه فرمان 

قربانى را صادر نموده است. 
ج) قربانى باعث گشايش در زندگى فقرا و مساكين مى شود. 
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پيامبــر مى فرماينــد: «ِ
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كرده تا بينوايان و مســكينان از گوشتش استفاده كنند و سير شوند؛ 
پس آنها را اطعام كنيد».12

مســتحب است كه قربانى سه قسمت شود: يك سوم آن را خود فرد 
بخورد، يك سومش را صدقه بدهد و يك سومش را هديه نمايد.13

د) قربانى باعث
 جلب رحمت خداوند و زمينه بخشش گناهان است. 

حضرت امير المؤمنينq فرمودند: «اگر مردم مى دانستند قربانى 
چه ثمره اى دارد، قرض مى گرفتند و قربانى مى كردند. با اولين قطره 

خونى كه از قربانى بريزد، قربانى كننده بخشوده مى شود».14 
ح) قربانى كردن سبب دفع بال و گرفتارى است. 

آيت اهللا مسعودى مى گويد: «در نهضت سال 41 يا 42، دو سه مرتبه 
آيت اهللا بهجت به من فرمودند كه شــما به امام خمينى بگوييد 
فردا صبح ساعت فالن دو رأس گوسفند قربانى كند و من مى آمدم 
به امام اطالع مى دادم. ايشــان هم بالفاصله به من مى گفت: 
شــما به قصاب بگوييد دو رأس گوسفند از طرف ما قربانى كند، بعد 

پولشان را مى دهيم. 
بار ديگر نيز آقاى بهجت به من پيغام داد كه به امام بگويم: سه رأس 
گوســفند قربانى كند، آقا هم بالفاصله دستور داد سه رأس قربانى 

كنند».15
شهيد صياد شيرازى، نقل مى كند: «آيت اهللا بهاءالدينى در شب هاى 
عمليات دستور قربانى و صدقات به ما مى داد و ما مى ديديم 
به واسطه آن صدقات و قربانى چه خطرهاى مهمى 
از كنــار گوش ما رد مى شــد كه اگر نيم دقيقه 
پس و پيش مى شــد، به حيات ما خاتمه 

مى داد». 

 
  
الف) واجب

1. قربانى حاجى: واجب است تا حاجى در منا حيوان سالم و بى عيب 
را در راه خداوند قربانى نمايد. 

2. قربانى كه از طريق نذر بر انسان واجب مى شود. 
ب) مستحب

موارد اســتحبابى قربانى، بسيار اســت؛ اما بر نمونه هاى زير بيشتر 
تأكيد شده است: 

1. قربانى روز عيد قربان براى كسى كه در حج نيست. 
2. عقيقه فرزند: مستحب است هفتم روز پس از به دنيا آمدن فرزند، 
گوسفند، شتر و يا گاوى به شــكرانه خداوند، ذبح شود و گوشت آن 

پخته و بين فقرا و اهالى محل پخش شود. 
3. هنگام بازگشت از حج: مستحب است حاجى كه اعمال حج انجام 
داده، به شــكرانه توفيق زيارت خانه خدا، هنگام رســيدن به خانه 
قربانى كرده، گوشت آن را به  مصرف همسايگان و فقيران برساند. 

4. ساخت يا خريد خانه: هنگام ساخت يا خريد خانه مستحب است، 
گوسفند يا حيوانى مثل گاو و شتر ذبح و گوشت آن را وليمه بدهد. 

روز عيد قربان شباهت هايى با روز عاشورا دارد. در عيد قربان حضرت 
ابراهيمq اسماعيل را به قربانگاه برد و امام حسينq هم على اكبر، 

على اصغر، عبداهللا، قاسم و جعفر را به قربانگاه برد. 
الهى بهر قربانى به درگاهت سر آوردم
نه تنها سر برايت بلكه از سر بهتر آوردم
پى ابقاء قد قامت به ظهر روز عاشورا 

بــراى گفتن اّهللا اكبــر، اكبر 
آوردم
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︣ام  ︀ل﹞ ﹩︐﹋︣ ︋ ﹩︋
جواد توحيدى منش

 :  
۵۸؛   ؛  ــ   ؛     ــ   .۱

 .۱۰  ،۱۰۰ ؛  ؛ 
 .۱۲۵  ،۲ ؛   .۲

 .۱۸۹  ،۱  ،  .۳
۷۰ـ۷۱.   ،۱ ؛     .۴

۴۶۱ـ۴۶۲.  ؛  ۲،      .۵
 .۱۶۰  ،۳ ؛     .۶

 .۵۰۶  ،۳ ؛   .۷
: ۲۷۵ـ۲۷۹.   .۸

 .۱۶۱  ۲۹ :  .۹
 .۳۷۴  ،۲ ؛    .۱۰

 .۸  ،۵۴ ؛  ؛    .۱۱

︣︊﹠﹞ ︩﹫﹁  ︣︊﹠﹞

عواقب حرام خوارى 
به هر گندم كه خوردى بى حسابى

دلت را با بهشت افتد حجابى
1. نچشيدن لذت عبادت؛ 
2. قحطى و خشكسالى؛

3. بى بركت شدن مال و درآمد؛
 ِ َ َ َ  َ َ َّ ــ ــ  ُ َ َ  

َ
امام باقرq فرموند: «ِ

؛  َ ِ
ّ ُ

 ِ ِ َ َ ْ  َ ِ
َ ِ
ّ  َ ِ

ْ َّ  َ ِ َ ِ
َ َ  َ ُ ْ

َ ْ

هرگاه كه مردم زكات خــود را نپردازند، زمين 
بركت خود را از زراعت و ميوه ها و معدن ها دريغ 

مى دارد».10
4. محبوس شدن دعا؛

5. منحرف شدن نسل آدمى؛
6. سنگدلى و قساوت قلب؛

دل هاى كوفيان بر اثر استفاده از ما حرام چنان 
قسى شــده بود كه حضور امام معصومq در 
ميان آنان كارساز نشد و كالم حق امام هم هيچ 
اثــرى در آنان نكرد. آنها براى اينكه نداى حق 
را نشنوند، فرياد كشــيدند و سر و صدا كردند. 
امام حســينq علت سنگدلى و عدم كرنش 
 ْ َ آنان در برابر حــق را اين گونه بيان كرد: «َ
؛  ْ ُ

ِ
ُ ُ
 

َ َ  َ
ِ

ُ  َ ِ
َ َ ْ

 َ  ِ ْ ُ ُ ُ  ُ ْ َ
ِ ُ

شــكم هايتان از حرام پر شده و بر قلب هايتان 
ُمهر خورده است». 11

نتيجه شوم همين لقمه هاى حرام بود 
كه آنان را بــراى ريختن خون 

نــوزاد شــش ماهه هم 
تشويق كرد! رفتارسازى

     
1. كسب درآمد از طريق قسم دروغ گفتن؛ 

 ِ
َّ ُ  ِ

ٌ ْ َ َ ِ ــ َ
َ
 َ َ ِ َ 

َ
 ْ ــ ِ ِ

َّ ُ ِ
َّ ُ  ِ

ٌ ْ حضرت محمد فرمودند: «َ
؛ واى بر تاجران امت من از قســم خوردن در داد و ســتد و واى بر  َ

 َ ِ
ْ َ ْ  َ ِ ِ

َّ ُ

صنعتگران امت من از امروز و فردا كردن».6  
2. گرفتن قرض هاى غيرمجاز و غير قانونى؛ 

3. كسب درآمد از طريق غش در معامله و كم فروشى؛ 
4. رشوه و رانت خوارى؛ 

5. نپرداختن حقوق الهى(خمس و زكات)؛ 
ْ ؛ كسى  َ ْ ِ ٍ ِ  َ ِ 

َ َ ْ َ 
َّ َ  َ 

َّ َ  ِ
َّ ِ  

ً ّ َ  َ َ َ ْ َ » :qامام صادق
كه حق خدا را نپردازد و در راه حق مال خود را صرف نكند، دو برابر 

آن مقدار را در راه باطل صرف خواهد كرد».7
6. مال ربوى و نزول خوارى؛8

7. كسب مال از راه باطل. 9

ايجاد انگيزه(ابهامى)
مــا در اطراف خود با مســائل متفاوتى روبه رو 
هستيم. برخى از اين مسائل را با استفاده از عقل 
و برخى را بــا درس گرفتن از ديگران مى توان 
حل كرد؛ مثًال عقل مى تواند كشف كند كه اگر 
پولــى را خرج كرديم، به همان ميزان از پول ما 
كم مى شود و يا اگر درآمد بيشترى داشته باشيم، 
سريع تر مى توانيم به اهداف مالى خود برسيم. 
اســتفاده از تجربه و نظر ديگران نيز زمينه اى 
براى تصميم گيرى منطقى و حســاب شــده 

است. 
اما برخى از امور هم وجود دارند كه نه عقل و نه 
ديگران، نمى توانند آنها را تبيين كنند؛ امورى 
همچــون رابطه بين صدقه دادن و ســالم به 
مقصد رسيدن، رابطه بين كسب حالل و بركت 
در مــال، رابطه بين جارو زدن در خانه و مغازه و 

افزايش روزى و... . 
اين امور در پيشــگاه خداوند حكيم، همچون 
امور عقلى، تضمينى و يقينى اســت؛ اما عقل 
نمى توانــد رابطه بين آنهــا را درك كند. حل 
اين معادالت منطقى، مســتلزم دقت در قرآن 
 tكريم و رواياتى است كه توسط معصومين
رسيده است؛ زيرا تنها خداست كه به برنامه ها 
و نيازهاى زندگى انســان علــم دارد. از اين رو 
خداوند در مواردى به صراحت از برخى رازهاى 
نهفته  پرده برداشته و در برخى موارد توضيح و 
تبيين را به سخنان معصومينt واگذار 
نموده است. در اينجا نمونه اى از اين 
تبين هــا را از زبان امام هادى
q بررسى مى كنيم.

اقناع انديشه
در دوران زندگى امام هادىq خوش گذرانى، هوسرانى و ميگسارى دربار و شخص 
خليفه و ظلم، جور و غارت بيت المال و صرف آن در عياشــى ها، جان مردم را به لب 
رســانده بود. فشار اقتصادى چنان بر علويان سنگين شده بود كه كودكان شيعى از 
گرسنگى ناله سرمى دادند. در تاريخ آمده است بانوان علوى حتى يك دست لباس 
مناسب براى نماز خواندن نداشتند. شرايط به گونه اى بود، كه مال حالل كمياب بود. 
امام هادىq خطاب به محمد بن هارون فرمودند: شــما در زمانى هستيد كه هيچ 
چيز سخت تر از به دست آوردن مال حالل و برادر دينى كه برادريش براى خدا باشد، 

نيست.1
در اين موقعيت سخت، مال اندكى مى توانست گره بزرگى را از زندگى شيعيان و ياران 
امام هادىq باز كند. در آن شــرايط امام هادىq خطاب به يكى از يارانش به نام 
 َ ِ ْ  َ

َ
 َ َ َ ْ

 َّ  ِ ُ ُ َ داود كه كمتر به حالل و حرام اهميت مى داد، فرمودند: «َ 
؛ اى داود!  ِ

َّ  
َ
 ِ ُ َ  َ َ َ

 ُ َ َّ َ  َ َ ِ ْ
َ َ  ْ َ ْ ُ ْ َ

 ُ َ َ ْ َ َ َ ِ ِ 
ُ َ ُ َ َ ُ 

َ
 َ  َ ْ

ِ
همانا مال حرام، زياد نمى شــود و اگر هم زياد شود، بركتى در آن نيست و با خوشى 
مصرف نمى شود. و در برابر آنچه از اموال حرام كه انفاق و كمك كرده ايد(حتى اگر در 
راه هاى خير باشد) اجر و پاداشى برايتان نيست. و آنچه را كه خرج نكرده و نگه داريد، 

همان، زاد و توشه اى براى آتش دوزخ است».2
امام(عليه اســالم) در اين روايت به چهار نكته اساسى درباره مال حرام و پيامدهاى 

آن اشاره مى كند: 
: مال حرام، زياد نمى شود.   

: مال حرام اگر هم زياد شود، بركت ندارد.   
امروزه درآمدها زياد شده است، اما بركت ندارند؛ بخشى حيف وميل مى شوند، بخشى 

صرف بيمارى هاى سخت و... .
بركت از مسائلى است كه به رزق و روزى نسبت داده مى شود. بركت به معناى فايده 
ثابت و ماندگار است.3 آنگاه كه خداوند متعال از روى حكمت و تدبير خود چيزى را به 
انسان هديه دهد، به آن رزق مى گويند؛ اما گاهى خدا كارى مى كند تا همين هديه 
براى فرد ماندگار و بافايده باشد كه در اين صورت گفته مى شود خدا به او بركت داده 

است. 
از عالمى سؤال شد: بركت يعنى چه؟ و چه فرقى با رزق حالل دارد؟ گفت: تا به حال 
پرتقال خورده ايد؟ گفتند: آرى. پرسيد: آيا اتفاق افتاده كه مريض شده و آمپول تزريق 
كرده باشيد؟ در جواب گفتند: بله! آن عالم لبخندى زد و گفت: مال حالل اگر بركت 

كند، پرتقال شــيرين مى شود و مايه جان و اگر بركت نكند، مى شود سوزن و 
آمپول درمان! پس دقت كنيد ببينيد در بركت به ســر مى بريد يا فقط 

در حالل!
: اگر مال حرام را در راه خدا انفاق كنند، اجرى  ــ  

نخواهد داشت. 

تحريك احساس
نبى اكرم فرمودند: همانا يك نفر از شما دست هايش را براى دعا به سوى آسمان 
بلند مى كند و مى گويد يارب! يارب! و حال اينكه خوراكش از حرام و لباســش از حرام! 
با اين حال چه دعايى از او مستجاب شود و چه عملى و كردارى از او پذيرفته گردد؟ در 
صورتى كه او از مال  حرام  انفاق مى كند، حج بجا مى آورد، صدقه از حرام مى دهد. اگر 
ازدواج كند، به حرام ازدواج كرده و اگر روزه بگيرد، با غذاى حرام افطار كرده. پس واى 
 

َّ
بر او كه نمى داند خداوند پاك است و پاكيزه را مى پذيرد و در كتابش فرموده است: «ِ

4.« َ ِ
َّ ُ ْ َ  ِ ُ  

ُ َّ َ َ َ

نقل شــده است كه روزى احمد بن اسحاق، 160 كيسه از وجوهاتى كه شيعيان قم و 
اطراف فرستاده بودند، در مقابل امام عسكرىq گذاشت. امام يازدهم به فرزند خويش 
فرمودند: عزيزم اين وجوه را بردار. امام زمان(عّجل اهللا فرجه) فرمودند: آيا شايسته است 
كه دست پاك من، به بعضى از اين مال هاى حرام برخورد كند؟ حالل و حرام آنها را از 
هم جدا كن. ســپس حضرت وجوه حالل را از وجوه حرام جدا كردند و كيسه هايى كه 
در آن به ســبب گران فروشى و نظاير آن، مال حرام وجود داشت، برگرداندند و 

فرمودند: اين وجوه به درد ما نمى خورد.5
نكته چهارم: اگر مال حرام نگه داشــته شــود، همان شعله اى 

فروزان مى شود كه در دوزخ انتظار صاحبش را مى كشد. 
بنابرايــن مال حرام جز ضرر و زيان براى صاحبش 

به بار نمى آورد.

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى

8

مسجــــد
شمـاره177
مهــــــر
1 3 9 3

9



q﹏︣ت ﹝︧ـــ﹙﹛ ︋﹟ ︻﹆﹫ـــــــ︱ ـــــ︀دت︫
ياسين شيخ زاده

:  
.q         .۱

.     .۲
.۷۶ ؛  ؛     .۳

.۸۰ ؛   .۴
.۵۳ ؛    .۵

︫ــــــــ︀دت ﹝﹠︊︣  ﹁﹫︩ رو︲﹥
︱︣ت ا﹝︀م
q︣﹇︀︋ ︡  ﹝﹞ـ

ياسين شيخ زاده

:  
 .q       .۱

 .     .۲
 .    .۳

 .۳۲۰ ؛  ۲،    .۴
 .     .۵

 ،۴۶ ؛  ــ ؛  ــ ــ  ۳۴۹؛  ؛  ــ ــ   .۶
 .۳۲۹

 .۱۱۷  ،۵ ؛   .۷
 .۳۹۲  ،۲ ؛      .۸

 .      .۹

     
آقاى محمد على مجاهــدى (پروانه) مى گويد: 
روزى در باغى به خدمت آقاى مجتهدى رسيدم. 
آن روز حال بكاء و گريه شديدى داشتند. گريه هاى 
بى اختيار ايشــان را بارها ديده بودم و برايم تازگى 
نداشــت؛ ولى چيزى كه فكر مرا مشــغول كرده 
بود اســتمرار اين حال گريــه در آن روز بود. بعد از 
مدتى كه آقا آرام تر شدند، علت را جويا شدم. فرمود: 
روز عجيبى است؛ امروز در و ديوار گريه مى كنند، 
آسمان و زمين گريه مى كنند؛ بايد امروز شهادت 
يكى از ائمه باشد. اتفاقاً يكى از روحانيون به ديدار 

آقا آمد و از وى پرسيدند كه امروز مصادف 
با چيســت؟ روحانى پاسخ داد به 

روايتى روز شهادت امام باقر
q است.3

 
گروهى كه با حضرت مســلمq بيعت كردند و 
براى جنگ با ابن زياد براى نجات هانى بيرون آمده 
بودند، تا شب كم كم متفرق شدند و جز ده نفر كسى 
با او باقى نماند! وقتى براى نماز به داخل مســجد 
رفت، آن ده نفر هم رفتند و حضرت مسلم بى كس و 
تنها ماند. مسلم بن عقيل، تنها از مسجد بيرون آمد و 
در كوچه هاى شهر كوفه گشت تا به در خانه پيرزنى 
رسيد به نام «َطْوَعه». در خانه را زد و از او جرعه اى 
آب طلبيد. آن پيرزن آب آورد و مســلم را سيراب 
كرد. جناب مســلم بن عقيل به خانــه آن زن پناه 

برد؛ ولى فرزند پيرزن وقتى از وجود مســلم 
بن عقيل خبردار شد، مكان حضرت 

را به سربازان عبيداهللا ملعون 
نشان داد.

 
تو رهبر دو جهانى نه رهبر كوفه
امير حزب خدايى و حيدر كوفه
به هر صباح دهد آفتاب كوفه ندا
سالم اى مه در خون شناوِر كوفه
شهادت على و داغ هاى او كم بود
كه شد شهادت تو ننگ ديگر كوفه
ميان كوچه چو زهرا ره تو را بستند
هزار بار تو را كشت لشكر كوفه

به جسم پاك تو گرگان كوفه چنگ زدند
گهى به كوچه، گه از روى بام، سنگ 

زدند

 
عبيداهللا بن زياد، محمد بن اشــعث را فرستاد تا با 
گروهى حضرت را دســتگير كنند. مسلم زره را بر 
تن كرد و سوار بر اسب شــد و با سربازان ابن زياد 
جنگ نمايانى كرد و گروهى از ايشــان را به درك 
واصل كرد. محمد بن اشــعث فرياد زد: اى مسلم! 
تو در امانى. مسلم بن عقيل التفاتى به جانب آنان 
نفرمود. و چون زخم بســيار و جراحت بى شمار بر 
بدن نازنينش رسيد سست و ضعيف شد. سربازان 
ابن زياد، هجوم آوردنــد و او را احاطه كردند. ناگاه 
ملعونى از عقب ســر آن جناب آمد و نيزه بر پشت 
آن حضرت زد كه از صدمه آن نيزه، بر زمين افتاد. 
آن جماعت مسلم را اسير و دستگير كردند و به نزد 
ابن زياد بردند. آن شقى، بكير بن حمران را امر كرد 
كه آن سّيد مظلوم را بر باالى قصر داراالماره برده، 
شهيد ســازد. بكير هنگامى كه آن جناب را بر بام 
قصر مى برد، ضربتى بر گردن مســلم زد و او را به 

درجه شهادت رسانيد.4
سالم بر تو و بر پاره پاره پيكر تو

به اشك چشم تو و خون پاك حنجر تو
درود بر لب عطشان و چشم گريانت
سالم باد بر آن «ياحسيِن» آخر تو
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اال ز صبح ازل يار سيدالشهدا 
يگانه يوسف بازار سيدالشهدا

ز كودكى همه جا همدم امام حسين
به شهر كوفه علمدار سيدالشهدا

گرفته جان و سر خويش در كف اخالص
به كوفه گشته خريداِر سيدالشهدا

تويى كه مرغ دلت بر فراز دوش عقيل
هميشه بوده گرفتار سيدالشهدا

تو با نثار سرت اولين كسى هستى
كه آب داده به گلزار سيدالشهدا 2
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سالم ما به بقيع و بُقاع ويرانش
بر آن حريم كه باشد ملك نگهبانش
سالم ما به بقيع، آن تجّسم غربت

گواه بر سخنم تربت امامانش
بقيع كعبه قدس چهار معصوم است

چهار نور خدا مى دمد ز دامانش
يكى است حضرت باقر از آن چهار امام

كه داغ او زده آتش به قلب يارانش
غريب اوست، كه در موسم زيارت حج

مدينه و آن همه زائر كه هست مهمانش
شب شهادت او يك نفر نمى ماند

اشك غم بفشاند به قبر ويرانشكه 
درى كه سجده گه قدسيان بود خاكش

به زائــرش ندهد اذن بوســه 
دربانش2

  
امام باقرq فرمودند: هنگامى كه جدم حسينq به 
شهادت رسيد، من چهار ساله بودم و جريان شهادت 
آن حضرت و آنچه در آن روز بر ما گذشت همه را به 
ياد دارم.4 يعنى عطش و تشنگى ها، بدن هاى پاره 
پاره و شمشيرها، سرهاى بريده و نيزه ها، پيكرهاى 
به خون غلطيده و سم اسبان، آتش خيمه ها و بچه ها 
و پاى برهنه و اســارت؛ همه و همه را ديده و دلش 

خون گشته.
هزار خاطرة غم نمى رود از ياد

غروب سرخ محرم نمى رود از ياد
به گاهواره خالِى اصغرم سوگند
رباب و خيمه ماتم نمى رود از ياد

فرات بود و عطش بود و كودكان حرم
خروش غيرت زمزم، نمى رود از ياد

دمى كه هستى زينب ز روى زين افتاد
همان مصيبت اعظم، نمى رود از ياد
به دشت دختر و زن ها برهنه پا و دوان

بدون ياور و َمحرم، نمى رود از ياد
اسير بودن با خواهراِن بى معجر...

هجوم سيلى محكم، نمى رود از ياد
به شام بر سر ما سنگ مى زدند از بام

بالى شهر جهنم، نمى رود از ياد
به شهر شام، به بزم يزيد، بين تشت

سر شكسته و درهم، نمى رود از ياد5

 
در مقاتل آمده آقا امام باقرq را با زين 
آغشته به سم مسموم كردند، جورى 
كه بدن آقا از شــدت تأثير سم متورم 
شــد. امام صادقq فرمود: پدرم به 
من ســفارش كرد كه از مالم مقدارى 
را وقف كن تا نوحه  سرايان در ايام حج 
در منا برايم نوحه سرايى كنند.7 وقتى 
 qخبر شهادت حضرت به امام صادق
رسيد، براى غسل و كفن بدن پدر بلند 
شدند؛ در حالى كه اشك بر گونه شان 
روان بــود. بدن مقدس امام باقرq را 
تشييع كردند و به سوى بقيع آوردند و 
براى ايشان قبرى در كنار پدر و عموى 
بزرگوارشــان امام ســجادq و امام 
حسنq مهيا كردند و پدر گراميشان 

را در قبر قرار دادند.8 

 
لحظه هاى آخر حضرت مسلم بر اثر 
تشــنگى فراوان آب طلبيد.  آب را در 
ظرفى ريختند و براى مســلم آوردند. 
هميــن كه مســلم آن را به لب هاى 
خويــش نزديك كرد كه بياشــامد، 
ظــرف آب، از خون، رنگين شــد و 
نياشاميد. تا ســه بار كاسه را پر از آب 
كردند؛ تا خواست  بنوشد، خون دهان 
مبارك شان در آب ريخت و نتوانست 

بنوشد.5 
آرى او ســفير حسين اســت و بايد از 
ارباب خود نشــان داشــته باشد؛ چرا 
كه ســيد الشــهدا هم در لحظه هاى 
آخر گوشــه گودال قتلگاه صدا مى زد 
جگرم از تشنگى مى سوزد، ولى با لب 
عطشان سر از بدنش جدا كردند؛ همه 

صدا بزنيد مظلوم حسين...

  
بودند ديو و دد همه سيراب و مى مكيد         

خاتم، ز قحط آب سليمان كربال
از آب هم مضايقه كردند كوفيان                

خوش داشتند حرمت مهمان 
كربال  

اما... نمى دانم تير زهر بر دل امام باقر
q بيشتر اثر گذاشــت يا آن تير سه 
شــعبه اى كه روز عاشورا به جاى آب، 
بر گلوى عموى شش ماهه اش، على 
اصغر نشســت؛ «فذبح من االذن الى 

االذن» همه صدا بزنيد يا حسين...

 
همين كه دو تايى به ميدان رسيدند
روى دست خورشيد، شش ماه ديدند

لب كوچكــش خشــك و حلقوم او 
خشك

چــه راحت گلــوى على را 
بريدند9

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى
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ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى
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︩ ا﹝︣وز ︣ا﹝︴﹥ د︣وز دا︻ ﹇
حسين مروجى

«قرامطه» شــاخه اى از فرقه اسماعيليه است 
كه در كتــب تاريخى و ملل و نحــل به عنوان 
گروهى فتنه گر، افراطى، عامِل كشتارهاى دسته 
جمعى و غارتگر مسلمانان معرفى شده اند. اينان 
بسيارى از مسلمانان بى گناه را قربانى انحرافات 
فكرى و افراطى خود ســاختند و مى توان گفت 
كه عملكردهاى افراطى و تند و خشــن سياسى 
و نظامى اين گروه قابل مقايسه با گروه «خوارج» 
در عصر بنى امّيه و داعش امروز است، هر چند از 

لحاظ اعتقادى مشابهتى با يكديگر ندارند. 
فرقه قرامطه از لقب بنيانگذار آن «حمدان قرمط» 
اخذ شده اســت. اصول اوليه اعتقادات قرامطه، 
همان اصول پذيرفته شده در فرقه «اسماعيليه» 

است كه بيان آن در رسالت اين نوشتار نيست.
ملطى شافعى پس از نسبت دادن عقايد عجيبى 
به قرامطه ازجمله اينكه آنها، فرائضى چون نماز، 
روزه، زكات و حــج را واجــب نمى دانند، اضافه 
مى كند كه آنها معتقدند كسانى كه با عقيده آنها 
مخالف اند، كافر و مشرك هستند و خون و مالشان 

حالل اســت و مى توان آنها را اســير گرفت! كه 
نشانگر اوج خشونت و افراط گرى اين فرقه است. 
يكى از مصاديق مهم و البته تلخ از عملكردهاى 
خشن و زشــت قرامطه حمله به مكه معظمه و 
جنايات فجيع در آنجا از جمله سرقت حجراالسود 

است كه به آن اشاره خواهد شد. 
 

در ســال 286 در مناطقى از جنوب خليج فارس 
در بحرين و قطيف و احساء، قرمطى  ها حكومت 
نســبتاً مقتدرى تشــكيل دادند كه در رأس آن 

شخصى به نام «ابوسعيد جنابى» بود. 
هجوم بى امــان قرامطه بحرين به شــهرها و 
آبادى  هاى دور و نزديك و كشتارهاى بى رحمانه 
مردم، رعب و وحشت زيادى در مسلمين به وجود 
آورده بود. در اين ميان كاروان هاى حجاج بيش 
از همه در معرض خطر بودند. كاروان هاى حجاج 
به خصــوص حاجيانى كه از طرف عراق به مكه 
مى رفتند و مجبور بودند از حوزه نفوذ قرامطه عبور 
كنند، همواره مورد حمله آنها بودند. اين حمالت 

در سال هاى 313 و 314 آنچنان شديد بود كه در 
اين سال ها هيچ يك از كســانى كه از راه عراق 
به مكه عازم بودند، موفق به انجام مناسك حج 

نشدند. 

    
در ســال 317 خشونت به اوج خود رسيد و فاجعه 
عظيــم رخ داد. در اين ســال قرامطه طبق يك 
نقشــه و توطئه حساب شده، به كاروان هايى كه 
از سمت عراق رهسپار مكه بودند، حمله نكردند 
و كاروان هاى حجاج از جملــه كاروان عراق به 
سرپرستى منصور ديلمى، سالم و بدون مزاحمت 
به مكه رسيدند؛ اما قرامطه به فرماندهى ابوطاهر 
جنابى حجــاج را غافلگير كردند و با يك يورش 
وحشيانه، هم به آنها و هم به ساكنين شهر مكه 
حمله كردند و دست به كشــتار عجيبى زدند و 

اهانتى بى سابقه به مسجدالحرام اتفاق افتاد. 
در اين واقعه ابوطاهر در حالى بود كه مســت بود 
و بر روى اســبى قرار داشــت و ششمير عريانى 
در دســتش بود با يك ســپاه نهصد نفرى وارد 
مسجدالحرام شد. گفته شده اسب او نزديك بيت 
ادرار كرد. قرامطه هر چه توانستند از حجاج و اهل 
مكه كشتند و از مقدسات اسالمى هتك حرمت 
كردند. شمشــيرهاى قرامطه طواف كنندگان، 
نمازگزاران و كسانى را كه به دره  ها و كوه ها فرار 
كرده بودند درو مى كرد. مردم فرياد مى زدند كه آيا 
همسايگان خدا را مى كشيد؟ آنها مى گفتند: كسى 
كه با اوامر الهى مخالفت كند همسايه خدا نيست. 
تعداد كشته شدگان مجموعاً به حدود سى هزار 
نفر رسيد كه بسيارى از آنها را در چاه زمزم ريختند 
و بعضى  ها را بدون غسل و كفن و نماز در جاهاى 

ديگر دفن كردند. 
در همــان حال كــه قرامطه مــردم را از دم تيغ 
مى گذرانيدند و از كشــته  ها پشته مى ساختند، 
زيورهــا و از جمله پرده كعبه را غارت كردند. آنها 
در كعبه را كندند و خواستند ناودان بيت را از جاى 
خود بكنند؛ ولى يكى از آنها سقوط كرد و مرد. آنها 
حجراألســود را از جاى خود برداشتند و با خود به 

بحرين بردند. 

 
موضوع ربودن حجراألسود در همه كتاب هاى 
تاريخى كه جريان حمله قرامطه به مكه را نقل 
كرده اند، آمده است. در بعضى از كتب اين مطلب 
هم اضافه شده كه ابوطاهر با گرز به حجراألسود 
زد و حجر شكســت و در همين حال خطاب به 
مردم مى گفت: «اى نادان  ها! شــما مى گفتيد 

هركس وارد اين خانه شود در امنيت قرار مى گيرد 
در حالى كه ديديــد آنچه را كه من كردم». يك 
نفر از مردم كه خود را براى كشــته شــدن آماده 
كرده بود لجام اسب او را گرفته و گفت: «معناى 
اين سخن (كه مضمون آيه اى از قرآن است) آن 
نيست كه تو مى گويى، بلكه معناى آيه اين است 
كه هركس وارد اين خانه شــد او را در امان قرار 
دهيد». قرمطى اسب خود را حركت داد، رفت و 

به او توجهى نكرد. 
به گفته ابن كثير، ابوطاهر قبه اى را كه روى چاه 
زمزم بود، خراب كرد و دســتور داد باب كعبه را از 
جاى خود كندند و پوشش كعبه را برداشته، قطعه 
قطعه كرد و به مردى دســتور داد كه باالى كعبه 
رفته و ميــزاب را از جاى خود بكند؛ ولى او از باال 
افتــاد و مرد؛ در اين حال ابوطاهر از كندن ميزاب 
منصرف شد. سپس دستور داد حجراالسود را قلع 
كنند. پس مردى آمد و بــا گرزى بر آن كوبيد و 
گفت: «طيراً ابابيل» كجاســت؟ «حجارة من 
سجيل» كجاست؟ سپس حجراالسود را كندند و 

به بالد خود حمل كردند. 
قرامطه يازده روز (به نقلى شش روز و به نقلى هفت 
روز) در مكه ماندند، آنگاه به سرزمين خودشانـ  
هجرـ  بازگشــتند و حجراألسود را با خود بردند. 
گفته شده كه زير حجراألسود، چهل شتر هالك 
شــدند و جاى حجراالسود در گوشه كعبه خالى 
ماند و مردم دست خود را به جاى آن مى كشيدند و 
تبرك مى جستند. قرامطه حجراالسود را به شهر 
«احســاء» بردند. اينكه در بعضى از منابع محل 
نگهدارى حجراألسود، بحرين يا هجر ذكر شده 
بدان جهت است كه در آن زمان به منطقه وسيعى 
از شــمال عربستان فعلى بحرين و يا هجر گفته 
مى شد كه شهر «احساء» در همين منطقه قرار 

داشت. 
اينها گوشــه اى از جنايات فرقه قرامطه 1200 
سال قبل است. امروزه همان سخنان قرامطه را 
مى توان از زبان داعش شــنيد كه در كنار هزاران 
جنايت و هتك حرمت مسلمين، در جديد  ترين 
اظهار نظر حمله به مكه معظمه و تخريب خانه 

كعبه را در دستور كار خود قرار داده اند. 
يكى از اعضاى گروه تروريستى دولت اسالمى 
عراق و شام موسوم به داعش تهديد به تخريب 
خانه خدا در مكه مكرمه كرده است و نوشته: «به 
اذن خداوند به زودى با رهبرى شيخنا البغدادى 
عبادت كنندگان سنگ  ها (يعنى حجاج بيت اهللا 
الحرام) را خواهيم كشت و كعبه را منهدم خواهيم 

كرد؛ زيرا به جاى خداوند پرستيده مى شود». 

ا﹝ــ︣وزه ﹨﹞ــ︀ن ︨ــ﹠︀ن ﹇︣ا﹝︴ــ﹥ را 
ــ﹠﹫︡ ﹋ــ﹥ در  ــ﹢ان از ز︋ــ︀ن دا︻ــ︩︫  ︑ ﹩﹞
﹋﹠ــ︀ر ﹨ــ︤اران ︗﹠︀ــ️ و ﹨︐ــ﹉ ︣﹝ــ️ 
ــ︣  ــ︀ر ﹡︷ ︸ــ﹟ ا ︣︑  ︡︡︗ ــ﹙﹞﹫﹟، در ︧﹞
ــ﹥ ﹝﹊ــ﹥ ﹝︺︷﹞ــ﹥ و ︑︣ــ︉  ﹞﹙ــ﹥︋ 
ــ﹢د  ︠︀﹡ــ﹥ ﹋︺︊ــ﹥ را در د︨ــ︐﹢ر ﹋︀ر︠ 

﹇ــ︣ار داده ا﹡ــ︡.  ﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

︤ه ﹨︀ی ︑ــــــــــــــ︃﹜﹫︿  ا﹡﹍﹫ـ
﹡ـــ︕ ا﹜︊ـــــــــ﹑︾﹥

حسين دهاقان
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اشاره:
اخ القــرآن يا نهج البالغه ميراث گران ســنگ معارف الهى و دربردارنــده عجايب بالغت و 
شــگفتى هاى فصاحت و گوهرهاى زبان عربى و كلمات نغز دينى و دنيوى اســت كه مشعلى 

فروزان در راه جويندگان حقيقت و سالكان طريقت است. 
سيد رضى با بهره جستن از جايگاه بلند علمى و سياسى خويش، ناب ترين معارف علوى را در 
«نهج البالغه» به جامعه بشرى تقديم كرد. نوشتار پيش رو، عوامل و انگيزه هاى تدوين و تأليف 

اين كتاب شريف را مى كاود.
شريف ابوالحسن محمد الرضى الموسوى در سال 359 هجرى در بغداد متولد شد. روزگار سيد 
رضى مقارن با دوره  خالفت عباســيان و فرمانروايى آل بويه بر عراق بود. شريف رضى «نهج 
البالغه» را شش سال پيش از وفات خود در سال 400 تأليف كرد.1 دو عامل اساسى در گردآورى 

سخنان اميرالمؤمنينq مؤثر بوده است:
الف) شرايط سياسى، اجتماعى و فرهنگى كه از نيمه نخست سده چهارم بر بغداد حاكم بود و تا 

نيمه سده پنجم ادامه داشت.
ب) شخصيت سياسى، اجتماعى، علمى و ادبى سيد رضى.2

︤ه ﹨︀ی ︑ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ︃﹜﹫︿  ا﹡﹍﹫ـ
مسجــــد﹡ـــ︕ ا﹜︊ــــــــــــــــــــــــــــ﹑︾﹥
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️ ﹨︀ی ﹚﹫︱﹁
︣ا﹝﹢ش ﹡︪︡﹡﹩ ﹁ 

︣ ﹝﹣﹝﹠︀ن ﹡﹍︀﹨﹩ د﹍︣ ︋﹥ ︋﹫︀ن ﹁︱︀﹏ ا﹝﹫
محمدمحسن مروجى طبسى

» از جمله احاديث مشهور نبوى  «ذكر على 
اســت كه در عين شهرت، غريب است. دقت در 
اين حديث ما را به اين نكته رهنمون مى سازد كه 
قطعــاً مقصود از ذكر و ياد حضرت على، فقط نام 
آن حضرت و تكرار آن نيســت؛ چنان كه برخى 
از صوفيان در دام آن گرفتار شــده اند. اگر معناى 
«ذكر على» به درستى تفسير شود، عبادت بودن و 
عظمت آن نيز روشن خواهد شد. مقصود از «ذكر 
على» بيان مطالبى است كه يادآور عظمت و مقام 
شامخ آن حضرت باشد كه چيزى جز بيان فضائل 
و مناقب آن حضرت نيست؛ چراكه نقل فضائل و 
مناقب يكى از مهم ترين راه جذب و گرايش مردم 

به حضرت است. 
اهميت مســئله بيان فضائل امــام علىq و 
عبادت بودن آن، زمانى خود را نشان مى دهد كه 
در زمان حيات و پس از شــهادت آن حضرت در 
سه مرحله، فضائل آن حضرت مورد تاخت و تاز 
دشمنان ايشان، به ويژه بنى اميه، قرار گرفت. در 

مرحله نخست كتمان و انكار فضائل آن حضرت 
توسط اصحاب سقيفه كليد خورد. در مرحله دوم 
همانند سازى، شبيه ســازى، سرقت و مصادره 
فضائل امام علىq براى ديگران بود؛ چنان كه 
ابن ابى الحديد معتزلى در شــرح نهج البالغه به 
تفصيل در اين باره سخن مى گويد. مرحله سوم 
لعن و ســب امامq است كه پس از شهادت آن 
حضرت توسط معاويه علنى شد. معاويه در يكى 
از بخشنامه  هاى خود به استانداران و فرمانداران 
چنين خطاب كرد و گفت: «اگر ثابت شد كه فردى 
دوستدار على و خاندان اوست، نام او را از فهرست 
كارمندان دولت محو كنيد و حقوق او را قطع و از 

همه مزايا محرومش سازيد». 
وى در بخشنامه ديگرى گام فراتر نهاد و دستور 
داد كــه گوش و بينى افرادى را كه به دوســتى 

خانــدان على تظاهر مى كنند، ببرند و خانه  هاى 
آنان را ويران كنند. در نتيجه اين فرمان، بر ملت 
عراق، به ويژه كوفيان، آنچنان فشــارى آمد كه 
احدى از شيعيان از ترس مأموران مخفى معاويه 
نمى توانست راز خود را حتى به دوستان ابراز كند؛ 
مگر اينكه قبًال سوگندش مى داد كه راز او را فاش 

نسازد.
اسكافى در كتاب «نقض عثمانيه» مى نويسد: 
«دولت هاى اموى و عباسى نسبت به فضائل على
q حساسيت خاصى داشتند و براى جلوگيرى 
از انتشار مناقب وى فقيهان و محدثان و قضاوت 
را احضــار مى كردند و فرمان مى دادند كه هرگز 
نبايد درباره مناقب على سخنى نقل كنند. از اين 

﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف شرايط سياسى حاكم در عصر سيد رضى
علويان در حكومت بنى اميه و بنى عباس تلخ ترين 
روزگار خود را چشيدند. آنان كشتار و اسارت هم 
كيشــان خود را مى ديدنــد و توهين و نفرين بر 

اميرالمؤمنينq را بر باالى منابر مى شنيدند.
نخستين بخشــنامه معاويه به مغيرة بن شعبه 
در كوفــه و بصره و همه ســرزمين هاى اموى 
مبنى بر دشــنام به علىq در خطبه هاى نماز 
جمعه و زدودن فرهنــگ علوى و جعل حديث 
به وســيله عالمان دربارى و واژگونه نشان دادن 

فضيلت هاى آشكار حضرت علىq بود.
عباســيان نيز گرچــه در ابتدا بــراى تثبيت و 
تحكيم قدرت سياسى و نظامى خود رويكردى 
به فرهنگ شيعى داشــتند؛ ولى در ادامه امامان 
شيعه را محدود و زندانى مى كردند و سرانجام به 
شهادت مى رساندند. در دوره متوكل مجالسى از 
دشمنان حضرت علىq ترتيب داده مى شد و به 

استهزاء مى پرداختند.
آل بويه نيز اگرچه سلسله ايرانى و شيعه مذهب 
بودند، ولى عالقه مند به ادامه فرمانروايى خود 
در ميان مــردم ايرانى و عرب و ترك بودند كه 
اكثريت عظيم آنان مذهب سنى داشتند. از اين 
رو آل بويه از لحاظ مذهبى به تسامح مشهورند 
و گرايش شــيعى آل بويه نيز دردى از دردهاى 
شــيعه را كاهش نداد و حاكمان ديلمى براى 
منافع خــود، موجبات آزار و اذيت شــيعيان را 
فراهم آوردند و بزرگان شــيعى مانند «طاهر 
ذوالمناقب»، پدر «ســيد رضى» را دستگير و 

زندانى كردند.3

ابعاد مختلف شخصيتى سيد رضى
1. سيد رضى شاعر برجسته قرن چهارم

ســيد رضى گرچه داراى تأليفاتى در زمينه هاى 
تفسير، حديث، فقه، تاريخ و كالم است؛ ولى در 
ميان هم عصران خويش به عنوان يك شاعر توانا 
شناخته مى شد. تأليف كتب متعدد در زمينه شعر 

و ادب گواه اين مدعاست.
او براى اولين بار در نه سالگى، قصيده اى درباره 
پدرش سرود. طبق تحقيق زكى مبارك مصرى، 
او جمعــاً چهل قصيده درباره پدرش ســرود كه 

نشانگر اوج عالقه وى به والدش است.4
براى بهتر نشان دادن قدرت سيد رضى در پهنه 
ادب، بايد دو شاعر برجسته زمان او را بشناسيم و 
بدانيم كه ســيد رضى واسطه پيوند اين دو شاعر 

برجسته است.
2. شخصيت سياسى سيد رضى

اولين منصب سياسى از سوى پدر سيد رضى به 

او پيشنهاد شد. طاهر ذوالمناقب سال ها منصب 
نظارت ديوان نظام و سرپرستى حجاج و زائران 
خانه خدا و رســيدگى به حال ســادات دودمان 
ابوطالب را بر عهده داشت؛ ولى به علت ضعف و 
كهولت سن تمام اين مناصب را در سال 380 به 
فرزندش، سيد مرتضى كه در آن زمان 21 سال 

داشت اعطا كرد.5
حــوادث بــزرگ و پيشــامدهاى شــگفت و 
دگرگونى هاى اجتماعى و انقالب هاى سياسى و 
تحوالت فرهنگى روزگار سيد رضى را سراسر در 
بــر گرفته بود؛ به ويژه آنكه وى از خاندانى بزرگ 
بود و رخدادهايى سترگ براى او و خاندانش اتفاق 
مى افتاد. در آغاز جوانى به سبب مسؤوليت هاى 
ســنگينى كه بر عهده او گذاشته  شد، مورد توجه 
خليفه و شــاهان و بزرگان و وزيران قرار گرفت. 
بنابراين طبيعى است كه اشعار و آثار او هم سازنده 

حوادث تاريخى و اجتماعى باشد.

زمينه تأليف نهج البالغه
على رغم تساهل آل بويه در مسائل مذهبى، قرن 
چهارم هجرى به حق ميان پرده تفكر شيعى است. 
در اين دوران آل بويه با گرايش هاى شيعى خود بر 
سرزمين هاى اسالمى تسلط يافتند و شيعيان كه 
تا كنون در زير تيغ عباسيان قدرت تنفس نداشتند، 
مجالى يافتند تا به ترويج مبانى مذهب بپردازند و 

كرسى هاى آزادانديشى برپا كنند.
در اين ميان ســيد رضى با دو بازوى قدرتمندـ  
جايگاه رفيع علمى و نفوذ سياســىـ  پيوسته در 
انتظار فرصت بود تا به وسيله عواملى كه پيوسته 
خود را در اختيار سيد مى دانستند، بر ضد ستمگران 
بشورد و حق اهل بيتt را كه سال ها امويان و 

عباسيان غصب كرده بودند، بگيرد.
وى با فراست و سياست تمام بدون اينكه جامعه 
اهل ســنت آن زمان را تحريك كند، با تكيه بر 
توانايى فوق العاده خود در زمينه شــعر و ادب، 
ســخنان ناب و بى بديل اميــر كالم، حضرت 
علىq را در قالب كتابى گزينش و جمع آورى 
كرد و با درايت نام آن را «نهج البالغه» گذاشت. 
وى درباره وجه تســميه ايــن كتاب در مقدمه 
نگاشته اســت: «ديدم بهتر است كه آن را نهج 
البالغه بنامم؛ زيرا اين كتاب درهاى بالغت را 
به روى ناظران مى گشايد و جويندگان بالغت 

را به دانستن آن نزديك مى سازد».6

انگيزه تأليف نهج البالغه از زبان مؤلف
سيد رضى در مقدمه «نهج البالغه» انگيزه خود 
از تأليف اين كتاب را گلچين بخشــى از سخنان 

اميرالمؤمنينq معرفى مى كند كه از جنبه هاى 
فصاحت و بالغت برجستگى ويژه اى دارد. وى 
در اين مقدمه تصريــح مى كند: «در كلمات آن 
حضرت نگريستم و بهترينشان را گزينش كردم 
و فقط به جنبه هــاى فصاحت و بالغت آن نظر 

داشتم».
در پايان ترجمه بخشى از مقدمه شريف رضى بر 
نهج البالغه را در تبيين انگيزه وى از نگارش اين 

اثر از نظر مى گذرانيم:
 «من در عنفوان جوانى و ايام بهار زندگانى، آغاز به 
 tتأليف كتابى در فضائل مخصوص ائمه اطهار
نمودم. ... چون از ذكر فضائل حضرت اميرالؤمنين 
علىq فراغت يافتــم، پيش آمدهاى روزگار و 
گرفتارى هاى گوناگــون ايام مرا از تكميل بقيه 

كتاب بازداشت. 
گروهى از دوستانم، چون اين كتاب را نگريستند 
آن را پســنديدند و از من خواستند كتابى تأليف 
كنم كه شامل هرگونه سخنان برگزيده حضرت 
اميرالمؤمنيــنq اعــم از خطبه هــا، نامه ها، 

رساله ها، مواعظ و كلمات قصار باشد.
با اين همه من ادعا نمى كنم كه به تمامى سخنان 
آن حضرت دست يافته ام؛ بلكه دور نيست بگويم 
آنچه از سخنان حضرت نياورده ام از آنچه آورده ام 
زيادتر بوده و آنچه در دامنم گرد آمده از آنچه گرد 

نيامده كمتر است».7
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ــ﹫️  ︨︀︧ q﹩ــ ــ﹏ ︻﹙ ︀︱﹁ ﹤ــ ــ︊️︋  ــ﹩ ﹡︧ ــ﹢ی و ︻︊︀︨ ــ︀ی ا﹝ ﹨ ️ ــ︣ای ︗﹙﹢﹎﹫ــ︣ی از ا﹡︐︪ــ︀ر ﹝﹠︀﹇ــ︉ وی ﹁﹆﹫ــ︀ن و ﹝︡︔ــ︀ن «دو﹜ ︠︀︮ــ﹩ دا︫ــ︐﹠︡ و︋ 
و ﹇︱ــ︀وت را ا︱ــ︀ر ﹝﹩ ﹋︣د﹡ــ︡ و ﹁︣﹝ــ︀ن ﹝﹩ داد﹡ــ︡ ﹋ــ﹥ ﹨︣﹎ــ︤ ﹡︀︊ــ︡ در︋ــ︀ره 
ــ﹠﹩ ﹡﹆ــ﹏ ﹋﹠﹠ــ︡. از اــ﹟ ︗ــ️، ﹎︣و﹨ــ﹩ از ﹝︡︔ــ︀ن ﹡︀︀ر  ﹝﹠︀﹇ــ︉ ︻﹙ــ﹩︨ 
﹍﹢﹠ــ︡: ﹝ــ︣دی از ﹇︣ــ︩  ــ﹥ ﹋﹠︀ــ﹥ ﹡﹆ــ﹏ ﹋﹠﹠ــ︡ و︋  ︋﹢د﹡ــ︡ ﹋ــ﹥ ﹝﹠︀﹇ــ︉ ا﹝ــ︀م را︋ 

﹠﹫ــ﹟ ﹋ــ︣د».
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جهت، گروهى از محدثان ناچار بودند كه مناقب 
امام را به كنايه نقل كنند و بگويند: مردى از قريش 

چنين كرد».
معاويه براى ســومين بار به نمايندگان سياسى 
خود در استان هاى سرزمين اسالمى نوشت كه 
شهادت شــيعيان على را در هيچ مورد نپذيرند. 
اين ســختگيرى هاى بيش از حد نتوانســت 
جلوى انتشار فضائل خاندان اميرالمؤمنينq را 
بگيرد. به همين دليل معاويه براى بار چهارم به 
استانداران وقت نوشت: «به كسانى كه مناقب و 
فضائل عثمان را نقل مى كنند احترام كنيد و نام و 
نشان آنان را براى من بنويسيد تا خدمات آنان را 

با پاداش هاى كالن جبران كند».
اين نويد ســبب شد در تمام شــهرها بازار جعل 
اكاذيب، به صورت نقل فضائــل عثمان، داغ و 
پررونق شود و روايان فضائل از اين طريق ثروت 

كالنى به چنگ آرند.
كار به جايى رسيد كه معاويه نيز از انتشار فضائل 
بى اســاس و رسوا ناراحت شد و دستور داد از نقل 
فضائل عثمان خوددارى كنند و به نقل فضائل دو 
خليفه اول دوم و صحابه ديگر همت گمارند. وى 
دســتور داد اگر محدثى درباره ابوتراب فضيلتى 
نقل كرد، فوراً شبيه آن را درباره ياران ديگر پيامبر 
جعل كنند و منتشــر ســازند؛ زيرا اين كار براى 

كوبيدن براهين شيعيان مؤثرتر است.
برخى از آنان با آنكه به پاكى و عظمت و ســوابق 
درخشــان حضرت علىq معتقد بودند، براى 
حفــظ مقام و موقعيت خــود، به حضرت على و 
فرزندان او ناســزا مى گفتند. مروان بن حكم از 
كسانى بود كه مى گفت دفاعى كه على از عثمان 
كرد هيچ كس نكرد؛ اما لعــن امامq ورد زبان 
او بــود. وقتى به او اعتــراض كردند كه با چنين 
اعتقادى درباره علىq، چرا به او ناسزا مى گويى. 
در پاسخ گفت: پايه  هاى حكومت ما جز با كوبيدن 
على و ســب و لعن او محكم و استوار نمى گردد. 
عمر بــن عبدالعزيز مى گويد: «پــدرم فرماندار 
مدينه و از گويندگان توانا و سخن سرايان نيرومند 
بود و خطبه نماز را با كمال فصاحت و بالغت ايراد 
مى كرد؛ ولى از آنجا كه طبق بخشنامه حكومت 
شام، ناچار بود در ميان خطبه نماز على و خاندان 
او را لعن كند، هنگامى كه ســخن به اين مرحله 
مى رسيد ناگهان در بيان خود دچار لكنت مى شد 
و چهره او دگرگون مى گشت و سالست سخن 
را از دســت مى داد. من از پدرم علت را پرسيدم. 
گفت: اگر آنچه را كه من از على مى دانم، ديگران 

نيز مى دانستند كسى از ما پيروى نمى كرد و من 
با توجه به مقام منيع على به او ناســزا مى گويم؛ 
زيرا براى حفظ موقعيت آل مروان ناچارم چنين 

كنم».
قلوب فرزنــدان اميه ماالمال از عداوت حضرت 
علىq بود. وقتى گروهى از خيرانديشــان به 
معاويه توصيه كردندكه دست از اين كار بردارد، 
گفت: ايــن كار را آن قدر ادامــه خواهيم داد كه 
كودكان ما با اين فكر بزرگ شــوند و بزرگانمان 

با اين حالت پير!
لعن و ســب حضرت علىq شصت سال تمام 
بر فراز منابــر و در مجالس و وعــظ و خطابه و 
درس و حديث، در ميان خطبا و محدثان وابسته 
به دســتگاه معاويه ادامه داشت و به حدى مؤثر 
افتاد كه مى گويند روزى حجاج به مردى تندى 
كرد و با او به خشــونت سخن گفت. او كه فردى 
از قبيله بنــى أزد بود رو به حجــاج كرد و گفت: 
اى امير! با ما اين طور ســخن مگــو؛ ما داراى 
فضيلت هايى هستيم. حجاج از فضائل او پرسيد 
و او در پاسخ گفت: يكى از فضائل ما اين است كه 
اگر كســى بخواهد با ما وصلت كند نخست از او 
مى پرسيم كه آيا ابوتراب را دوست دارد يا نه! اگر 
كوچك ترين عالقه اى به او داشته باشد، هرگز با 
او وصلت نمى كنيم. عدوات ما با خاندان على به 
حدى است كه در قبيله ما مردى پيدا نمى شود كه 
نام او حسن يا حسين باشد و دخترى نيست كه نام 
او فاطمه باشــد. اگر به يكى از افراد قبيله ما گفته 
شــود كه از على بيزارى بجويد فوراً از فرزندان او 

نيز بيزارى مى جويد.
بر اثر پافشــارى خاندان اميه در اخفاى فضائل 
حضرت علىq و انكار مناقب ايشان، بدگويى 
دربــاره آن حضرت چنان در قلــوب پير و جوان 
رســوخ كرده بود كه آن را يك عمل مستحب و 
بعضاً فريضه اى اخالقى مى شمردند. روزى كه 
عمر بن عبدالعزيز بر آن شد كه اين لكه ننگين را 
از دامن جامعه اسالمى پاك سازد، ناله گروهى از 
تربيت يافتگان مكتب اموى بلند شد كه خليفه 

مى خواهد سنت اسالمى را از بين ببرد!
امروزه نيز تالش بازماندگان بنى اميه كه همان 
سلفى  ها و وهابيون هستند در راستاى از بين بردن 
فضائل حضرت امير المؤمنينq اســت. اينان 
مى خواهند جلوى جذب عقــول و قلوب مردم 

سليم العقل و القلب را به آن حضرت بگيرند.

︣ه ︗︧︐ــــــــــــــــــــــ︀ری در زـــــــ︀رت ︗︀﹝︺ــــــ﹥ ﹋︊﹫ــــــ
مهدى يوسفى

زيــارت جامعــه 
كبيــره، منقــول از 

امــام هــادىq يكى 
از مهم تريــن و عميق ترين 

زيارتنامه هايى اســت كه مقام 
و منزلــت امام معصــوم را بيان كرده 

اســت. اين زيارتنامه تأثير مستقيمى در 
شكل گيرى و رشد باور شيعيان نسبت به امام 

داشته كه امروزه مورد آماج شبهات و تهاجمات 
قرار گرفته است. اين نوشتار مى كوشد با نگاهى 

به سند و محتواى زيارت جامعه كبيره در قالب سه 
نكته، پاسخگوى شبهات وارده باشد. 

: جامعه به زيارتى گفته مى شــود كه  ــ 
همه امامانt با آن زيارت مى شوند و چون با 
اين زيارت مى توان همه اهل بيت را زيارت كرد، 
«جامعه» نامگذارى شد. نامگذارى اين زيارتنامه 

به كبيره، بدان جهت اســت كه در ميان همه 

زيارتنامه ها از اعتبار ويژه اى برخوردار است. چنان كه عالمه مجلسى بعد از 
شرحى كوتاه بر بعضى از فرازهاى اين زيارت مى فرمايد: «   
ــ        ــ         
».1 لذا               
اين نامگذارى از طرف امام معصومq نبوده، بلكه از طرف علما بوده است. 

: سند زيارت جامعه در منابع كهن و معتبر حديثى شيعه نقل شده   
است: 

الف) منابع روايى دســت اول و قديمى (حدود هزار ســال پيش)؛ 1. من ال 
يحضره الفقيه، شــيخ صدوق 381 هجرى؛ 2. عيون اخبار الرضا، شيخ 

صدوق 381 هجرى؛ 3. تهذيب االحكام، شيخ طوسى 460 هجرى. 
ب) مجامــع روايى شــيعه در قرون ميانى و متأخر؛ 1. مصباح الزائر، ســيد 
بن طــاووس؛ 2. بلداالمين، كفعمى؛ 3. روضه المتقين، مجلســى اول؛ 4. 
بحاراالنوار، محمدباقر مجلسى؛ 5. زاد المعاد، محمدباقر مجلسى؛ 6. تحفه 

الزائر مجلسى؛ 7. وافى، فيض كاشانى. 
محتواى عالى زيارتنامــه و مطابقت مضمون آن با احاديث، ما را از هرگونه 
بررسى سندى بى نياز مى سازد؛ چنان كه عالمه سّيد عبداّهللا شّبر در اين باره 
        ّ مى فرمايد: «

 2.«   

:  به اين زيارتنامه اتهام غلو زده انــد. در اين باره بايد گفت در  ــ ــ 
اينكه غلو در مكتب تشيع و نزد اهل بيتt مذموم و قبيح است، شكى 
نيست؛ چنان كه در روايتى از اميرمؤمنان آمده كه آن حضرت مى فرمود: 
 . ــ   ــ        ّ  ّ ــ »
؛ خدايا! من از غاليان، به سان  ً     

ً
  ّ

دورى عيسى بن مريم از نصارا دور هستم. خدايا! همواره آنان را 
خوار گردان و كسى از آنان را يارى نكن».3 

همچنين اميرمؤمنان مى فرمايد: «إّياكم والغلّو فينا، قولوا: إنّا 
عبيد مربوبون، وقولوا فى فضلنا ما شئتم؛ هرگز در مورد ما 
غلو ننماييد. بگوييد: ما بندگان تربيت يافته خدا هستيم 

و در مورد برترى ما آنچه خواستيد بگوييد».4 
در روايتى حضرت امام رضا q مى فرمايد: « 
  ّ ــ  ّ  ّ ــ   ّ ــ  ــ  ّ

ــ      ّ ــ    ّ ــ
؛ هــر كس براى  ــ ــ  ــ 
پيامبران مقام ربوبّيت يا براى يكى 
از ائّمــه مقام ربوبى يا پيامبرى، يا 
براى غيرامامان مقام امامت و 
پيشوايى اّدعا كند، ما از او در 
دنيا و جهــان آخرت بيزار 

هستيم».5 

اينها نمونه هايى بودند از بطالن غلو و مخالفت اهل بيت با كسانى كه آنها را 
نشناخته و نسبت هايى باالتر از آنچه هستند به آنها مى دهند. با اين حال روشن 
است كه زيارت جامعه كبيره يك صحيفه كامل امام شناسى است كه جايگاه 
واقعى معصومينt را به عنوان بندگان شايسته خدواند به ما نشان مى دهد 
و نمى توان آن را مصداق غلو دانســت؛ چراكه اين زيارتنامه، پيوند توحيد و 
امامت است و در عبارات آن اهل بيت به عنوان مجراى فيض و رحمت الهى 

معرفى شده اند:
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امام هادى فرمودند قبل از خواندن اين زيارت صد مرتبه تكبير گفته شود. اين 
توصيه شايد بدين سبب است كه ما به مقام ربوبى و واجب الوجودى خدواند 

متعال توجه داشته باشيم و مقام اهل بيت را پايين تر از آن بدانيم. 
البته از اين نكته نبايد غافل شد كه عده اى ممكن است به بهانه دورى از غلو، 
اهل بيتt را از مقام واقعى خود پايين تر تصور كرده و در مقابل افراط غاليان 
دچار تفريط و تقصير در معرفى ايشــان شوند؛ چنان كه در مورد اميرمؤمنان 
در روايتى از امام باقر خطاب به ابوحمزه ثمالى چنينى نقل شــده است: « 
؛ اى      

ً ّ        
ً ّ    ! ــ ــ 

اباحمزه! على را پايين تر از جايگاهى كه خداوند قرار داده قرار ندهيد و فراتر از 
مقام وااليى كه خداوند قرار داده قرار ندهيد».6 

:  
   .۱۴۴ ؛  ۹۹،  ؛     .۱

.۱۸ ؛        .۲
 .۱۳۵۰  ،۶۵۰ ؛  ؛     .۳

.۲۷۰  ،۲۵ ؛  ۹۲؛   ،۱۰ ؛  ؛     .۴
 .۲۱۷  ،۱ ؛     .۵

.۲۰۶  ،۳۹ ؛  ۲۸۳؛   ،۲۵ ؛  ؛     .۶

 ﹟ـ︀ ا ـ︀ آن زـ︀رت ﹝﹩ ︫ـ﹢﹡︡ و ـ﹢ن︋   ︋t︀ر︑ـ﹩ ﹎﹀︐ـ﹥ ﹝﹩ ︫ـ﹢د ﹋ـ﹥ ﹨﹞ـ﹥ ا﹝︀﹝ـ︀نـ﹥ ز ︗︀﹝︺ـ﹥︋ 
ـ︡. ﹡︀﹝﹍ـ︢اری اـ﹟  زـ︀رت ﹝﹩ ︑ـ﹢ان ﹨﹞ـ﹥ ا﹨﹏ ︋﹫ـ️ را زـ︀رت ﹋ـ︣د، «︗︀﹝︺ـ﹥» ﹡︀﹝﹍ـ︢اری︫ 
ـ︡ان ︗ـ️ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ در ﹝﹫ـ︀ن ﹨﹞ـ﹥ ز︀ر︑﹠︀﹝﹥ ﹨ـ︀ از ا︻︐︊ـ︀ر وـ︥ه ای  ـ﹥ ﹋︊﹫ـ︣ه،︋  ز︀ر︑﹠︀﹝ـ﹥︋ 

︋︣︠ـ﹢ردار ا︨ـ️. 
﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف
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 ﹤﹀﹫﹆︨ ﹩︀ر︑ ﹤︪ر
يكى از سؤاالت جدى در تاريخ صدر 

اسالم اين است كه چگونه اصحابى كه از 
بذل مال و جان در راه رسول اسالم دريغ 

نمى كردند و اگر از شركت در جنگ 
معاف مى شدند، چشمانشان اشكبار 
مى شد، سفارش آشكار آن حضرت 

نسبت به واليت اميرالمؤمنينq را پس 
از ارتحال به فراموشى سپردند و به رأى 

سقيفه گردن نهادند. 
محمد اهللا اكبرى، رييس پژوهشكده 

تاريخ و سيره پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمى  و عضو هيئت 

علمى جامعه المصطفى العالميه در گفت 
و گويى به تشريح و تحليل وقايع پس از 

رحلت رسول خدا پرداخته است. 

پيشــگيرى كرد. اين درگيرى و بحران تا آستانه 
بعثت پيامبر ادامه يافت. 

قريش در آســتانه بعثت پيامبر شامل 25 تيره 
اســت كه 13 تيره قدرت بيشــترى دارند و دو 
تيره از آنها يعنى بنى هاشــم و بنى مطلب قبيله 
بنى هاشــم را تشــكيل مى دهند. بنى هاشم و 
بنى مطلب دو برادر هســتند كه زيرمجموعه 
آنها يك يا دو قبيله را تشــكيل مى دهند. اين 
قبيله پس از تدبير «قصى» تقريباً شــبيه يك 
حاكم، كليه امورات مكه را به دســت مى گيرد و 
پس از 4 يا 5 نســل اين حاكميت به رسول خدا 
مى رسد. در اين مدت به تدريج قدرت سياسى و 
اجتماعى بنى هاشم كاهش مى يابد و در مقابل 
بر قدرت ديگر قبايل افزوده مى شود؛ به گونه اى 

كه توازن قوا و برابرى اقتدار حاصل مى گردد. 
اتفاقى كه در اين ميان رخ مى دهد اين اســت كه 
وقتى ديگر قبايل به اين واقعه مى نگرند، مى بينند 
كه در طول 5 يا 6 نسل گذشته هميشه اين خاندان 
حاكم و رييس مكه بوده اند؛ بنابراين ديگر قبايل 
قريش با هم رقابت مى كنند تا خود را باال كشيده، 
رياست مكه را كسب كنند. در اين ميان منازعاتى 
ميان قبايل رخ مى دهد و برخى از آنها عليه برخى 
ديگــر با هم پيمان هايى مى بندنــد. يك گروه 
طرفدار  هاشم و فرزندان او و گروهى ديگر طرفدار 
عموزاده هاى آنها يعنى بنى  عبدالدار هستند. به 
اين ترتيب دو حزب و گروه سياســى كه در اوج 

منازعه با هم قرار دارند، شكل مى گيرد. 

     
25 قبيلــه قريش كه 13 قبيله آن صاحب قدرت 
و شهرت هســتند، به دو دسته تقسيم مى شوند 
كه 7 گــروه طرفدار عبدالمطلــب و 6 گروه در 
جبهه مقابل قرار دارند. در همين گير و دار اســت 
كه پيامبر مبعوث مى شــود. اين در حالى است 
كــه در جريان رقابت سياســى و قبيله اى گروه 
مخالــف عبدالمطلب، پيامبرى رســول خدا را 
پيامبرى نمى بيند، بلكه تالش و تدبيرى مى بيند 
كه بنى هاشم براى بازســازى قدرت خود آن را 
انديشيده است. به عبارت ديگر آنها معتقدند كه 
حال كه ساير قبايل با بنى هاشم به توازن قدرت 
رسيده اند، آنها تدبيرى انديشيده اند تا قدرت خود 
را بازگردانند. بنابراين با اين پشتوانه فكرى مقابل 

پيامبر مى ايستند و اين ايستادگى باعث مى شود 
كه از ميان همان احزاب هفت گانه بنى هاشم نيز 
پنج قبيله جدا شده، به جبهه مخالف بپيوندد. در 
نتيجه بنى هاشم تضعيف مى شود و جبهه مخالف 

قدرت بيشترى مى يابد. 
در دل اين وقايع، رســول خدا به مدينه هجرت 
مى كند و در آن شهر پيروانى مى يابد كه به كمك 
آنها قدرت مى يابد و سرانجام مكه را فتح مى كند. 
در جريان فتح مكه بسيارى از قدرتمندان قريش 
تسليم پيامبر مى شوند. درست است كه اين افراد 
به لحاظ سياســى تسليم شــده اند، اما به لحاظ 
پشتوانه فكرى هنوز همان تفكر و تصور را دارند؛ 
يعنى نظر آنها اين اســت كه بنى هاشم به بهانه 
دين و وحى از آســمان بر آنها سلطه پيدا كرده و 
آن سلطه گذشــته را ادامه مى دهد و آنها بايد به 
هر شكل ممكن اين ســلطه را پايان دهند. اين 
گروه تا زمانى كه پيامبر در قيد حيات است جرئت 

مخالفت ندارند. 
در همان ســالى كه حضرت اعــالم مى كنند 
كه «امسال ســال آخر عمر من است» اتفاقات 
مختلفى رخ مى دهد. از جمله اتفاقات ســال آخر 
حيات رســول خدا آن بود كه تمام قبايل قريش 
عليه خاندان بنى هاشــم با هم متحد مى شوند تا 
كسى از بنى هاشم جانشين پيامبر نشود؛ چراكه 
اين گونه تصور مى كنند كه اگر كسى از بنى هاشم 
جانشين پيامبر شود حكومت در ميان آنها موروثى 
شده، در بنى هاشم ادامه مى يابد و به ساير قبايل 
نمى رسد. به عبارت ديگر تصميم به كنار گذاشتن 
خليفه  هاشمى(امام على) از قبل گرفته شده بود 
و تنها جايگزين او به صورت اتفاقى در ســقيفه 
انتخاب شد. سه خليفه نخست سخنگو و مجرى 
تصميمات پيشــين هســتند؛ نه تصميم ساز و 

تصميم گير. 

ــ    ــ  ــ   ــ  ــ    
  q

پيشينه ذهنى اين قبايل آن است كه بنى هاشم 
170 ســال پيش از اسالم بر ما سلطه داشته اند و 
اگر وضعيت به هميــن روال ادامه يابد در آينده 
نيز بر ما سلطه خواهند داشت؛ بنابراين تصميم 
مى گيرنــد اجازه ندهند پس از پيامبر كســى از 

بنى هاشم جاى او را بگيرد. 

براى آنها تفاوتى ندارد كه جانشــين پيامبر چه 
كسى باشد؛ علىq، عباس يا هر كس ديگرى؛ 
تنها نبايد از بنى هاشــم باشد. اين تفكر از پيش 
وجود داشــته و حتى در زمان شخص رسول خدا 
نيز اظهار مى شــد؛ اما در آن زمان چندان ميدان 

نفوذ و نمود پيدا نمى كرد.
در نتيجه اين گونه كه ما تصور مى كنيم و در ذهن 
ما القا شــده است كه پس از رحلت رسول اسالم 
سه نفر خالفت حضرت را غصب كردند، نيست. 
حتى اگر اين ســه تن نيز نبودند باز حكومت به 
اميرالمؤمنينq نمى رسيد؛ چراكه بودند كسانى 
كه حكومت را غصب كنند، چون انگيزه اى بسيار 

قوى وجود داشت. 

ــ    q ــ ــ  ــ  ــ 
  

انصار با ايــن توجيه ذهنى، در ســقيفه تجمع 
مى كنند تا تصميمــى بگيرند. گروه مخالف نيز 

از جريان آگاه شــده، در سقيفه حاضر مى شوند. 
گفت وگويى ميان دو گروه شكل مى گيرد، بدون 
اينكه شمشيرى كشيده شود. در سقيفه در ميان 
انصار اختالف مى افتد؛ در حالى كه جبهه مقابل 
با هم متحد هســتند، در نهايت در يك تدبير از 
پيش تعيين نشده ابوبكر به عنوان خليفه انتخاب 

مى شود. 
كنار گذاشــتن حضرت علىq يك تصميم از 
پيش تعيين شده بود؛ ولى انتخاب ابوبكر از پيش 
تعيين نشده بود و در شــرايط بحران سياسى و 
براى حل و فصلّى ماجرا اين تصميم گرفته  شد. 

برخى از انصار نيز با توجه به اينكه با هم اختالف 
و رقابت دارند بــه اين تصميم تن داده، با ابوبكر 
بيعت مى كنند. توجه به اين نكته كه اگر انصار با 
بنى هاشم يكى مى شدند و از جانشينى بنى هاشم 
حمايت مى كردند، آيا مى توانســتند رودرروى 
قريش بايســتند يا نه مجال ديگــرى را طلب 

مى كند. 

برگرفته از خبرگزارى شبستان

﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

  ١٧٠ 
در بررســى تاريخى يك حادثه تالش مى شود 
تا تمام ابعــاد آن مد نظر قرار گيرد. غير از اخبار و 
گزارشــاتى كه درباره وقوع حادثه وجود دارد آن 
را ريشه يابى مى كنند تا بدانند كه وقايع گذشته به 
چه ميزان در ايجاد اين حادثه تأثيرگذار بوده است؛ 
حادثه ســقيفه نيز از اين قاعده مستثنى نيست. 
واقعه سقيفه يك ريشه كهنه تاريخى دارد كه به 

170 سال پيش از وقوع آن بازمى گردد. 
سال ها پيش از سقيفه، پديده اى در ميان قبايل 
قريش رخ داده اســت كه طى آن «قصى»، جد 
اعالى پيامبر، توانست قبايل مختلف قريش را كه 
زير سلطه قبيله قزاعه بودند، با هم متحد كرده، آنها 
را به داخل مكه بياورد و قبايل پيشين را كنار بزند. 
با تدبير جد اعالى پيامبر، قريش در ميان ســاير 
قبايل و در نظام قبيلــه اى آن روز داراى جايگاه 
ويژه سياسى، اقتصادى، اعتقادى و قبيله اى شد. 
قصى با گردآورى قريش و برقرارى اتحاد ميان 
آنان ســرورى و رياست آنان را هم به دست آورد، 

به گونه اى كه قريش بزرگى او را پذيرفت و فرمان 
او را اطاعت كرد. 

ــ   « ــ ــ «  ــ  ــ 
«  »  

قصى در ميان قريش حكم يك حاكم را داشت 
و احكام صادره از ســوى او اطاعت و سنت هاى 
او اجرا مى شــد. وى پيش از مرگ مناصب مكه 
را ميان پســرانش تقســيم كرد و بيشتر آنها را 
به پســرش عبدالدار داد. پس از قصى رياست 
سياسى به پسرش عبدمناف و سپس به  هاشم 
و «بنى هاشــم» و رياســت دينى (پرده دارى و 

خزانه دارى كعبه) به «بنى  عبدالدار» رسيد. 
پــس از مرگ عبد مناف و عبدالدار فرزندان آنان 
بر سر تقسيم مناصب مكه با هم اختالف كردند؛ 
در نتيجه قبايل و تيره هاى قريش دو دسته شدند 
و از 13 تيره قدرتمند 6 تيره طرفدار بنى عبدمناف 
به رياســت بنى هاشم با نام مطيبين و پنج تيره با 
عنوان احالف هوادار بنــى عبدالدار بودند. تنها 
پادرميانى بزرگان و تقســيم منصب ها از جنگ 

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى
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نهم ذى الحجه سالروز درگذشت زعيم عالى قدر شيعيان آيت اهللا سيد ابوالحسن اصفهانى بهانه اى 
شد تا در مقالى كوتاه به زوايايى از زندگانى اين بزرگ مرد تاريخ تشيع بپردازيم. آيت اهللا اصفهانى در 
سال 1284 هجرى، در روستايى از توابع اصفهان ديده به جهان گشود. تحصيالت مقدماتى خود را 
در اصفهان آغاز كرد و در عنفوان جوانى به نجف اشرف هجرت كرد. در آنجا در محضر بزرگانى چون 
ميرزاى شيرازى، ميرزا حبيب اهللا رشتى، محمد كاظم يزدى و آخوند خراسانى و ... زانوى تلّمذ زد و 
دهة پايانى عمرش را عهده دار زعامت و مرجعيت دينى شــيعيان جهان بود. از شاگردان مشهورش 
هم مى توان به آيات عظام سيد محسن حكيم، سيد محمد هادى ميالنى، سيد محمود شاهرودى، 

سردار كابلى، عالمه طباطبايى، سيد عبداهللا شيرازى، ميرزا هاشم آملى و... اشاره داشت. 
اين عالم جليل القدر پس از 81 ســال تالش در راه اسالم دارفانى را وداع گفت. پيكر پاكش در كنار 
قبر فرزند شهيدش سيدحسن و آرامگاه آيت اهللا خراسانى در صحن اميرالمؤمنينq به خاك سپرده 
شد. ساده زيستى، كمك به ديگران و هوشيارى و خردمندى از بارزترين خصايص اخالقى آيت اهللا 

اصفهانى بود كه در ادامه به برخى از اين خصايص اشاره مى كنيم.

 
سيد ابوالحسن از ابتداى جوانى بارها طعم تلخ فقر را چشيده بود. يكى از علماى نجف نقل كرده كه 
«خدمت آقا سيد ابوالحسن اصفهانى رفتم. در حال گذر از كوچه اى، خرابه اى را نشانم داد و فرمود: 
من با خانواده ام حدود پانزده روز در اين خرابه ســاكن بوديــم! صاحب خانه گفته بود رضايت ندارد 
در خانه اش بمانيم. به ناچار از آنجا خارج شــديم و تا پيدا كردن منزل اجاره اى ديگرى، چون جايى 

نداشتيم مجبور شديم در اينجا بمانيم».1
نقل شــده يكى از طالب كه در مضيقه شــديدى بود. شبى را نزد وى آمد و پولى طلب كرد. سيد در 
تاريكى شــب، مقدارى ســكه به او داد. آن طلبه به گمان آنكه ليره عراقى است، خوشحال به منزل 
رفت و چون در روشنايى ديد كه آن سكه ها پول سياهى بيش نيست، نامه اى بلندباال به سيد نوشت 
بدين مضمون كه «پول و مقام براى تو، فقر و تنگدســتى براى من! اما چرا اين چند فلس (پول كم 

ارزش) را به من دادى».
ســيد او را طلب كرد و فرمود: «تمام دارايى من در آن شــب، همانى بود كه به تو دادم. تو درباره من 
چگونه مى انديشــى؟ در همين زمان مرجعيت بارها شده من و همسرم پول حمام نداشتيم و غسل 
واجب خود را نســيه مى گذاشتيم. وقتى گفتى پول ندارم، بى پولى هاى خودم به خاطرم رسيد، گفتم 

شايد تو هم مثل من براى غسل واجبت پول ندارى؛ از اين رو هرچه داشتم به تو دادم».2

  
در سال 1349 قمرى و در بحبوحة مبارزه علما عراق با حكام انگليسى، طلبه اى با تحريك نيروهاى 
مزدور انگليســى و با داشتن كينه اى قديمى از سيد ابوالحسن، فرزند ايشان را در نماز جماعت و در 
پشــت سر ايشان به شهادت  رساند. اما تنها واكنشى كه سيد ابوالحسن به اين واقعه نشان داد، فقط 

.«    
ّ
اين جمله بود: «   

همان موقع فرد قاتل دستگير مى شود. با كمال تعجب فرداى اين واقعه سيد درخواست مى كند كه 
آن طلبه را آزاد كنند و مى گويد: «من از او گذشتم، قاتل هم  مانند فرزند من است. راضى نيستم يكى 
از فرزندانم كشــته شود و ديگرى زندانى». پس از شــهادت سيدحسن، فرزند آيت اهللا بى احترامى 

︣ــــــــ﹛  ︑ـ﹊
︠︀﹡ــــــ﹢اده 
︣ه  در ︨﹫ــــــ
﹟ـ︀ن د﹝﹛︀︻

جواد محمدزمانى

خانواده و زن در اســالم جايــگاه ويژه اى دارد. 
پيامبــر اكرم همواره به محبت نســبت به 
خانواده سفارش مى كردند؛ آن حضرت زن را در 
رديف عطر و نماز ذكر كردند و فرمودند اين سه 
را از دنيا برگزيدم.1 نشستن مرد نزد عيال خود، 
نزد پروردگار از اعتكاف در مســجد النبى باالتر 
   ّ اســت؛ «    

2.«      

  
در قــرآن كريــم مى خوانيم: «ومــن آياته ان 
خلق لكم من أنفســكم ازواجاً لتسكنوا إليها».3 
احساســات و عواطف همواره در زنان بيش از 
مردان اســت؛ از اين رو قرآن كريم ســكون و 
آرامش را در كنار آنان مطرح فرموده اســت. در 
احاديث معصومانt محبت نسبت به خانواده 
و بيان آن اهميت فوق العاده اى دارد؛ تا آنجا كه 
اين مهم، از اخالق انبياى الهى دانســته شده 
».4 نيز در   ّ ــ    است «
 

ّ حديثى از پيامبر گرامى اسالم آمده است: «
».5 از اين رو  ــ ّ  

ً
ــ ّ   

ً
ــ ــ   

يكى از مالك هاى بررسى ميزان ايمان افراد، 

﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨  ︣︊﹠﹞

︡ ا︋﹢ا﹜ـــ︧﹟ ا︮﹀ــــ︀﹡﹩ ︫ــ︣ح ︀ل ︨﹫ــــ
سيد محسن باقى زاده؛ طلبه

﹡﹞ـــــــــ﹩  از 
در︀ی آرا﹝︩

﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨  ︣︊﹠﹞
ــ﹥  ﹊ــ﹩ از ﹁︣ز﹡ــ︡ان ﹝ــ﹟، ﹁︣ز﹡ــ︡ د﹍ــ︣م را ﹋︪ــ︐﹥ ا︨ــ️!︋ 
﹁︣ز﹡ــ︡اِن د﹍ــ︣ ﹝ــ﹟ ــ﹥ ﹋︀ر دارــ︡؟ ﹨﹞ــ﹥ ︵ــ﹑ب ﹁︣ز﹡ــ︡ان 

﹝ــ﹟ ﹨︧ــ︐﹠︡

برخى از مردم به طالب و حتى آزار و اذيت ايشان شروع شد و وقتى اين خبر به سيد رسيد دستور داد 
در مجلس ترحيم پســرش از قول او  بگويند: «يكى از فرزندان من، فرزند ديگرم را كشته است! به 

فرزنداِن ديگر من چه كار داريد؟ همه طالب فرزندان من هستند».3

يك نفر از طالب حكايت مى كرد كه در صحن امام حســينq نزديك تل زينبيه نشســته بودم  و 
مردى در كنار من ايســتاده بود كه آيت اهللا اصفهانى از حرم خارج شــد. آن مرد آهسته گفت: بروم 
سيد را دشنام بگويم. سپس به دنبال سيد رفت و پس از چندى با چشمان گريان بازگشت. علتش را 
پرســيدم؛ گفت: من تا منزل سيد را دشنام دادم، زمانى كه به منزل رسيد گفت چند لحظه بمان با تو 
كارى دارم و داخل خانه شــد. طولى نكشــيد از منزل خارج شد و مقدارى پول به من داد و فرمود هر 
موقع تنگدســتى به تو رو آورد به ما مراجعه كن؛ زيرا ممكن است ديگران حاجتت را برآورده نكنند، 
من آمادگى دارم كه هرگونه دشنام و ناسزايى را بشنوم؛ لكن استدعا دارم ناموس مرا مورد دشنام قرار 
نده. دشــنام دهنده ادامه داد: چنان اين كلمات پيامبرگونه سيد در من اثر عميق گذاشت كه نزديك 

بود قالب تهى كنم و اين اشك از همان است.4

 
پس از جنگ جهانى دوم دولت انگلســتان به زعم خود تالش كرد براى به دست آوردن جايگاهى 
در ميان شــيعيان، سيد ابوالحسن اصفهانى را به سوى خود متمايل سازد. به همين دليل سفير وقت 
بريتانيا چندين بار از سيد تقاضاى مالقات كرد كه هربار با مخالفت سيد روبه رو شد. وى سرانجام به 
واسطه شخصى به نام نورى سعيد موفق به مالقات در حضور بزرگان حوزه علميه عراق شد. سفير 
در اين ديدار پس از عرض ارادت مى گويد كه دولت بريتانيا تعهد كرده بود اگر در جنگ بر آلمان پيروز 
شود، براى انجام امور دينى، مبلغى را به رهبران دينى جهان بدهد. اكنون رهبرى دينى جهان اسالم 
به دست شما و رهبرى مسيحيان در دست پاپ است. هديه اعطايى پاپ، در واتيكان به ايشان داده 

شده و هديه شما هم نزد من است تا خدمت شما تقديم كنم.
ســيد ابوالحسن در حضور آقاضياء الدين عراقى، شيخ محمدحسين كمپانى، جمالى خوانسارى و.... 
در ميان تعجب ايشان مى فرمايد كه هديه را بدهيد. سفير با خوشحالى چكى به مبلغ 100 هزار دينار 
عراقى به ايشــان مى دهد. سيد پس از ديدن وجه چك، كاغذى مى نويسد و مى فرمايد: «شنيدم در 
جنگ، سربازان مسلمان هندى بسيار كشته شده اند. شما اين چك و يك حواله از من به همين مبلغ 
را بگيريد و خرج خانواده هاى آن سربازان كنيد! اگر مبسوط  اليد بوديم، بيش از اينها خرج مى كرديم. 
ســفير در مراجعت از خانه آقا، گفته بود ما خواستيم او و پيروان او را بخريم، اما او ما و دولت انگليس 

را خريد!5
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توجه او نســبت به خانواده و محبت به اعضاى 
آن است. 

    
عالمان دينى به دليل انس فراوان با قرآن كريم و 
سيره معصومانt همواره مى كوشند در پندار 
و رفتار، راه ثقليــن را بپيمايند. در اين مجال به 
نمونه هايى از اين مســئله در زندگانى حضرت 
امام خمينى و عالمه ســيد محمدحسين 

طباطبايى  مى پردازيم. 

    
امام عالقه فراوانى به همســر خود داشتند، به 
گونه اى كه اين مسئله در ميان اطرافيان ايشان 
زبانزد بود. يكى از نزديكان امام مى گويد: «علت 
عالقه عميــق حضرت امام به همسرشــان، 
فداكارى خانم بود و هميشــه مى گفتند: خانم، 
بى نظير اســت. ايشــان پانزده ســال در آب و 
هــواى گرم نجف مشــكالت را تحمل كرد و 
همه جا همــراه امام بود. در حالى كه در خانواده 
پدرى شان در رفاه به سر مى بردند و دختر خانم 
پانزده ساله اى بيش نبودند كه به خانه امام وارد 
شدند. ايشان در آن زمان قم را دوست نداشتند، 
ولى هرگز اين مسئله را نزد امام اظهار نكردند. 
امام هميشه در پاســخ ما كه مى پرسيديم: چه 
كنيم كه شوهرانمان به ما اين همه عالقه مند 
باشند مى گفتند: اگر شما هم اين قدر فداكارى 
كنيد، همســرانتان تا آخر همين قدر به شــما 

عالقه خواهند داشت».6
از نكات مهم در ســيره امام، اهميت به قانون 
منــزل بود؛ چنان كه نقل شــده: «فرض كنيد 
اگر مادرمان يك قانون براى منزل وضع كرده 
باشد، ايشان حتماً رعايت مى كنند. اگر احياناً امام 
بيايند و بگويند: من اينجا مى خواهم بنشينم. اگر 

مادرمان بگويند: نه، بنا به اين نيســت كه اينجا 
كسى بنشيند. ايشان فوراً عمل مى كنند».7

شايد بهترين سند براى بيان ژرفاى اهتمام امام 
نســبت به خانواده و ابراز محبت به همسرشان 
نامه زير باشد. اين نامه را امام در هنگام عزيمت 

به سفر حج به همسر مكرمه خود نگاشته اند: 
«تصدقت شوم؛ الهى قربانت بروم، در اين مدت 
كــه مبتالى به جدايى از آن نور چشــم عزيز و 
قوت قلبم گرديدم، متذكر شما هستم و صورت 
زيبايــت در آئينه قلبم منقوش اســت. عزيزم 
اميدوارم خداوند شــما را به سالمت و خوش در 
پناه خودش حفظ كند. حال من با هر شــدتى 
باشــد، مى گذرد؛ ولى بحمداهللا تا كنون هر چه 
پيش آمده خوش بوده و اآلن در شــهر زيباى 
بيروت هستم؛ حقيقتاً جاى شما خالى است. فقط 
براى تماشــاى شهر و دريا خيلى منظره خوش 
دارد. صد حيف كه محبوب عزيزم همراه نيست 

كه اين منظره عالى به دل بچسبد». 

   
مقــام بلند علمــى و جايگاه معنــوى عالمه 
طباطبائى بر هيچ كســى پوشيده نيست. 
ســيره ايشان در تكريم همســر و فرزندان نيز 

شايسته بررسى است. 
همسر عالمه بانويى مؤمن و از خاندان اهل بيت 
عصمت و طهارت و دختر عموى ايشــان، يعنى 
دختر مرحوم آيت اهللا ميرزا مهدى آقاى تبريزى 
بود. در مورد فداكارى هاى اين بانو، عالمه فرموده 
اســت: «خانم به حدى به من كمك مى كند كه 
گاه من اطالع از قبــاى خود ندارم؛ به اين معنى 
كه مى رود پارچه اى انتخاب مى كند و مى خرد و 
مى دوزد و براى پوشيدن در اختيار من مى گذارد». 
 در جاى ديگر چنين مى گويد: «او هنگامى كه 

من فكر مى كردم و يا مى نوشــتم با من حرف 
نمى زد تا رشــته افكارم از هم گسسته نشود و 
براى اينكه خسته نشــوم، رأس هر ساعت در 
اطاق مرا باز مى كرد و چاى مى گذاشت و سراغ 

كار خود مى رفت». 
اســتاد ســيد صدرالدين حائرى شيرازى كه از 
شــاگردان نزديك عالمه است، نقل كرده كه 
روزى همســر اســتادم مى گفت: «هنوز هم 
بين من و ايشــان تعارفات مرسوم وجود دارد و 
حضرت عالمه تاكنون با تعبير ســبكى نام مرا 

نبرده و هرگز اسم مرا به تنهايى نمى برد». 
بــى دليل نيســت كه عالمــه در مرگ چنين 
همسر فداكار و مؤدبى اشك مى ريزد و ناله سر 
مى دهد و بعد از فــوت او مى گويد: «وقتى اين 
بانو از دنيا رفت، زندگى من زير و رو شد. آيت اهللا 
ابراهيم امينى گفته اند: وقتى استاد در فقد همسر 
مى گريست، عرض كردم ما بايد درس صبر را 
از شما بياموزيم، چرا بى تابى مى كنيد؟ فرمود: او 
بسيار مهربان و فداكار بود و اگر همراهى هاى 
ايشــان نبود من موفق به نوشــتن و تدريس 

نمى شدم.8
ســيد عبدالباقى طباطبايى  فرزند عالمه نقل 
كرده اســت: «عالمه در خانــه خيلى مهربان 
بودنــد و به هيــچ وجه دســتور نمى دادند. هر 
وقــت به هر چيزى مثل چــاى و مانند آن نياز 
داشتند، خودشــان مى رفتند و مى آوردند و چه 
بسا هنگامى  كه عيال و يا يكى از اوالدشان وارد 
اطاق مى شدند، ايشان در جلوى پاى آنها تمام 
قامت بر مى خاست. بسيار خليق و مؤدب بودند. 
بارها اظهار مى داشتند كه عمده موفقيت هايشان 

را مديون همسرشان بوده اند».9
آنچه نگاشته شــد تنها بخشى از سيره عظيم 
و تكريم خانواده در ســيره عالمــان دينى بود. 
امروزه در جهانى زندگى مى كنيم كه انديشــه  
غربى مى كوشد از طرق گوناگون نهاد خانواده 
را سســت و ويران سازد. از اين رو بر ماست كه 
با سرمشق گيرى از راه عالمان دينى و سفارش 
ديگران به بهره گيرى از آن، به رشد ارزش هاى 

اخالقى و تكريم خانواده كمك كنيم. 
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︀︫ــ︡،  ــ︣ای ﹝﹠︤ل و︲ــ︹ ﹋︣ده︋  «﹁ــ︣ض ﹋﹠﹫ــ︡ ا﹎ــ︣ ﹝︀در﹝ــ︀ن ــ﹉ ﹇︀﹡ــ﹢ن︋ 
﹍﹢﹠ــ︡:  ﹫︀﹠ــ︡ و︋  ا︪ــ︀ن ︐﹞ــ︀ً ر︻︀ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡. ا﹎ــ︣ ا﹫︀﹡ــ︀ً ا﹝ــ︀م︋ 
ــ﹥  ﹠ــ︀︋  ﹍﹢﹠ــ︡: ﹡ــ﹥،︋  ﹠︪ــ﹫﹠﹛. ا﹎ــ︣ ﹝︀در﹝ــ︀ن︋  ﹝ــ﹟ ا﹠︖ــ︀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨ــ﹛︋ 
﹠︪ــ﹫﹠︡. ا︪ــ︀ن ﹁ــ﹢راً ︻﹞ــ﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡». رواقاــ﹟ ﹡﹫︧ــ️ ﹋ــ﹥ ا﹠︖ــ︀ ﹋︧ــ﹩︋ 
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زيارت باور و اعتقاد به تجلى قداست در مكان و زمانى 
خاص است كه در ميان غالب اديان وجود داشته است. 
قداستى كه توسط خدا يا خدايان و يا حتى يك شخص 
الهى به مكانى داده شده و پيروان موظف هستند براى 
نيايش به زيارت آن بروند تــا از آن رهگذر بتواند به 
مسير هدايت، رســتگارى و حق راه يابند. زيارت از 
آن دســته از اعمالى است كه خداوند در فطرت بشر 
قرار داده است.1 اجتماعات عظيم بشرى در سراسر 
دنيا، مختص به تجمعات دينى اديان مختلف است كه 
ساالنه متدينان بسيارى را كنار هم گرد آورده است. 
مسلمانان تمام مذاهب اســالمى نيز با توجه به آيه 
ِه َعلَى النَّاِس ِحجُّ الْبَيِْت»،2 زيارت جمعى  ـَّ شريفه َ«لِل
خود را در مراسم حج به عنوان كنگره اى عظيم و جامع  

قرار داده اند.
بررســى و تبيين زيارات مشابه در ســاير اديان، 
مى تواند مؤلفه هاى اصلى حج ابراهيمى و همچنين 
كاركردهاى آن را از ديگر اجتماعات مذهبى جهان، 
متمايز كند، بنابراين در اين شماره تالش كرده ايم با 
بررسى و توصيف انواع زيارت در اديان ديگر، به اين 

مهم دست يابيم. 
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زـــ︀رت﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨﹩ 
احسان جندقى

 (دانش آموخته حوزه، دانشجوى دكترى تصوف 
و عرفان اسالمى)

﹝︣︑ ﹜ــ﹟ ﹡﹊︐ــ﹥ در ز︀رت ﹨ــ︀ در ادــ︀ن ︱ــ﹢ر د︨ــ︐﹥ ︗﹞︺﹩ 
ــ︣ای زــ︀رت، ا︧ــ︀س  ﹫ــ︣وان︋  ︎﹫ــ︣وان در زــ︀رت ا︨ــ️. ا︗︐﹞ــ︀ع︎ 
ــ﹢دن را ﹝﹫ــ︀ن ا︪ــ︀ن ا︖ــ︀د ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡.  ﹫﹢﹡ــ︡ و ا﹡︧ــ︀ن︋  ︠︀︮ــ﹩ از︎ 
ــ︡  ــ﹩) ﹝︡︻﹩ ا﹡ ﹠ــ︣ د ــ﹩ در ﹨ ــ︀ی ︗﹞︺ ــ︣ان (در ز︀رت ﹨ ــ︉ زا ﹛︀︾
﹩ ︵︊﹆ــ﹥ ﹝﹞﹊ــ﹟ ا︨ــ️.  ︀ ﹝﹩ دا﹡﹫︡؟﹋ــ﹥ ︑﹠ــ︀ در آن ﹝ــ﹊︀ن ﹝﹆ــ︡س ︗︀﹝︺ــ﹥︋  آ  و ﹡﹆︡رواق ﹏﹫﹚︑  رواق

︉︀︮ ️ ︣ا﹁ ز︀رت ︠︀﹡﹥ ای از ︫
مرتضى ناصحى(دانش آموخته حوزه)

حجت االسالم و المسلمين حسين رجبى در سال 1352 وارد حوزه علميه شدند و درس خارج فقه و اصول را نزد آيات 
اعظام فاضل لنكرانى، شــيخ جواد تبريزى و وحيد خراسانى به مدت 20 سال فرا گرفتند. ايشان عضو هيئت علمى 
دانشكده مذاهب اسالمى دانشگاه اديان هستند و مطالعات زيادى در رابطه با مذاهب اسالمى داشته اند. دغدغه  مهم 
ايشان تبليغ در مناطق محروم و پژوهش در زمينه  مذاهب اسالمى است. در همين راستا با همكارى گروهى از فضالى 
حوزه، مؤسســه فرهنگى نجم الهدى را تأسيس كرده اند. ايشان در زمينه مذاهب اسالمى تأليفات بسيارى دارند كه 

«ديده ها و دريافت ها»،  «روابط امام علىq و خلفا» و  «عقائد تطبيقى» از مهم ترين آنها هستند. 
حجت االسالم رجبى از سال 81 تاكنون مســتمراً در جايگاه روحانى كاروان به عربستان اعزام مى شوند. با توجه به 

فرا رسيدن ايام حج و حساسيت تعامل فرهنگى ميان مسلمانان در اين شماره با ايشان به گفت وگويى نشسته ايم.

زيارت بــه عنوان 
عملى عبادى و به معناى 
حضور در پيشگاه پيشوايان 
مذهبى و يا نــزد قبور آنان براى 
اظهار ارادت و احترام و كسب فيض 
معنوى اســت. زيارت بــزرگان دينى 
و قبــور آنان همواره از اعمال پســنديده 
در اديان بــوده و در طول تاريــخ در ميان 

دين ورزان مختلف آشكار بوده است. 
معناى لغوى زيــارت «رو گرداندن و عدول از 
چيزى» است. از همين رو به «دروغ» نيز «قول 
زور» گفته شده است؛ چراكه از راه حق عدول كرده 
است. بنابراين كسى كه به زيارت مى رود، «زائر» 
خوانده مى شــود؛ زيرا از غير «زيارت شونده» روى 

گردانده است.1
روح زيارت، توجه قلبى به امر مقدس، اظهار احترام 
و ســالم و پيوند روح با آن اســت. بنابراين آداب 
خاصى براى زيارت بيان شده است كه رعايت آنها 
بهره مندى از فوائد زيــارت را براى زائران افزون 
مى كند. شــايد بتوان زيارت را تجلى جسمانى 
ايمــان در يك دين معرفى كرد؛ اعمالى كه در 
حقيقت مالكى براى سنجش مقدار پايبندى، 
ايمان و دلبستگى افراد به دين خود است. 
زيارت بسترى مقدس همراه با تهييجى 
مشــترك با ديگران در تأكيد و تأييد 
عقايد دينى است. مهم ترين نكته 
در زيارت هــا در اديان حضور 
دســته جمعى پيروان در 
زيارت است. اجتماع 
براى  پيــروان 

زيارت، احســاس خاصى از پيوند و انســان بودن 
را ميان ايشــان ايجاد مى كند. غالــب زائران (در 
زيارت هــاى جمعى در هر دينى) مدعى اند كه تنها 

در آن مكان مقدس جامعه بى طبقه ممكن است. 
اجتماعات عظيم بشرى در سراسر دنيا، مجالس و 
تجمعات دينى بوده كه ساالنه متدينان بسيارى را 
كنار هم گرد آورده است. تبيين زيارت هاى مهم در 
ســاير اديان مى تواند مؤلفه هاى اصلى جامع ترين 
زيارت اســالم (حج) را كامًال برجسته نموده، تمايز 

اين زيارت از ديگر زيارات مشابه را نشان دهد. 
هرچند روح كلى حج در دين اسالم متفاوت از اديان 
است، اما از نظر شمايل و محورهاى اصلى، مى توان 
زيارات مشــابهى را در اديان مختلف يافت كه در 

قرابت با حج اسالمى است. 
مؤلفه هاى اصلى زيارت در اديان مختلف را مى توان 

اين گونه برشمرد: 
1. مكان خاص؛
2. زمان خاص؛

3. مناسك خاص؛
4. قوانين خاص؛

5. فردى يا جمعى بودن زيارت.
باتوجه به اين مؤلفه ها، گردهمايى عظيم هندوها 
در مراسم «كومبه مال»، زيارت «پير سبز» در ميان 
زرتشــتيان، «لومبينى» و «بودگيا»ى بوداييان، 
زيارت «معبد سليمان» يهوديان، زيارت اورشليم 
در بين مسيحيان، زيارت مقبره شيخ عدى در ميان 
ايزديان در كوه اللش و...، زيارت هايى مشــابه حج 
ابراهيمى اســت كه هر ساله تعداد زيادى از پيروان 
آن دين در اين مراســم مذهبى گرد هم مى آيند. به 
عنوان نمونه در كومبه مالى هندوها، جمعيتى در 
حدود 50 تا 100 ميليون نفر شركت مى كنند. در تمام 
اين گونه از زيارات آداب مشتركى وجود دارد؛ از جمله 
زيارت آگاهانه و با معرفت، داشتن طهارت ظاهرى 
و باطنى، پوشيدن لباس پاكيزه و نيكو، معطر بودن، 

ســخنان  ترك 
خوانــدن  بيهــوده، 

اذكار، اوراد يا زيارتنامه هاى 
مخصــوص، آرامــش در دعا 

خواندن، توبه از گناهان، يادآورى 
مرگ، عبــرت گرفتن و آماده اصالح 

گذشته شدن. 
عالوه بر ثواب هــاى زيارت، كاركردهاى 

مختلفــىـ  چه از نظر تربيتــى و چه از نظر 
اجتماعــىـ  براى زيارت در اديان بيان شــده 

است؛ از جمله فوائد تربيتى زيارت مى توان به اين 
مسائل اشاره كرد: 

1. افزايش معرفت زائر و آموختن معارف دينى در 
خالل زيارت؛

2. آشنايى با مقام امر مقدس و تحكيم رابطه انسان 
و آن امر مقدس؛

3. ارائه الگويى مناسب به جامعه؛
4. زمينه سازى فضاى مذهبى براى ترك گناهان 

و كسب فضائل.
كاركردهــاى اجتماعى زيارت را هم مى توان در 

اين مؤلفه ها خالصه كرد: 
1. زنــده نگه داشــتن و تقويت روح جمعى و 

هويت دينى متدينان؛
2. اميد و اميدوارى در شــرايط سخت و 

طاقت فرساى بحرانى براى پيروان؛
3. توجه به جامعه ايده آل از نظر دين.
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براى تبيين اين مطلب ابتدا بايد به تعريف زيارت 
پرداخت. زيارت به معناى حضور در محضر كسى 
است كه بر او وارد مى شويم. البته به هر حضور و 
وارد شــدن در محضر هر شخصى زيارت گفته 
نمى شود؛ بلكه قصد و نيت در زيارت نقش اساسى 
دارد؛ لذا اگر شخصى براى كارى بر فرد ديگرى 
وارد شــود، به اين عمل زيارت گفته نمى شود. 
براى روشــن شدن اين تعريف بايد تصريح كرد 
كه زيارت به معناى حضور از جهت نيت و از جهت 
كسى كه به زيارت او رفته مى شود داراى مراتب 

و تقسيماتى است:
1. شخص براى كارى حضور مى يابد؛ به گونه اى 
كه اگر كارى نداشــت حضور نمى يافت. به اين 
حضــور زيارت لغوى گفته مى شــود، نه زيارت 
اصطالحى. اين مرحله نســبت به كســانى كه 

داراى مال و مقامى هستند تحقق مى يابد.
2. زيــارت به قصد صله رحم يــا آگاهى از حال 
شــخص؛ نظير رفتن به ديدار اقوام و بستگان يا 

ديدار دوستى كه با يكديگر رفت و آمد دارند.
3. ســومين نوع زيارت به قصــد اظهار مودت و 
دوستى و استفاده از مقام شخص زيارت شونده 
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َ
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 tدارد و از مصاديــق مهم آن زيارت اهل بيت
در زمان حضور و حيات ايشان است.

4. چهارمين نوع زيارت همان مرحله قبلى است 
نسبت به اهل بيتt در عصر غيبت و يا موت 
ايشــان. محبت به اهل بيتt با عمل صالح و 
زنده كردن روش فكرى و ملى آنان و همچنين 
زيارت قبور آنان محقق مى شود. اشكاالتى كه 
از جانب وهابيت در زمينه زيارت به تشــّيع وارد 
مى شود از همين نقطه است. زيارت قبور به اين 
معنا نيست كه سنگ و يا ضريح موضوعات زيارت 
شود، بلكه مقصود از حضور نزد قبور، حضور در نزد 
خود آنان است؛ زيرا روح آنان عالوه بر اشراف بر 
قبر در عالــم برزخ، به قبر خود تعلق خاطر دارند؛ 

لذا زيارت قبور مانند زيارت ايشان در حال حيات 
اســت. بنابراين تعبير به زيارت قبور مسامحه و 
مجازى اســت. در همين راستا روايتى نقل شده 
اســت كه ابوايوب انصارى خودش را روى قبر 
پيامبر اكرم انداخته بود و آن را مى بوســيد و 
مشغول سخن گفتن با پيامبر بود. مروان بن حكم 
آمد گفت: چــرا خودت را روى ســنگ و خاك 
انداخته اى، و سنگ ها را در آغوش گرفته و با آنها 
سخن مى گويى؟ ابوايوب فرمود: من نزد خاك 

نيامده ام، بلكه به محضر رسول خدا آمده ام. 
5. پنجمين نوع زيارت، زيارت خانه خدا است. از 
مطالب قبلى روشن شــد كه زيارت خانه خدا به 
معناى حضور در محضر خدا است و سنگ و ديگر 
چيزهاى مادى موضوعيت در زيارت ندارد. خداى 
متعال منزه از مكان و زمان و جسم است؛ پس خود 
او را نمى توان در مكانى خاص زيارت كرد. هر چند 
خدا در همه حال و همه مكان ها حضور دارد كه 
مى تــوان با عبادات و ذكر به يك معنا او را زيارت 
كرد؛ ولى چون حضور مسلمانان و اجتماع آنان در 
يك مكان به عنوان زيارت خانه خدا نقش اساسى 
در توحيــد دارد، خداوند مــكان خاصى را براى 
زيارت معين و متبرك فرموده است تا مسلمانان 

در آنجا حضور يابند. 
اين مكان منتســب به خانه خدوند اســت و در 
قــرآن كريم خداوند از آن بــه عنوان «بِيت» در 
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دليل انتســاب به خداوند شرافت پيدا كرده است 
و بــه همين داليل قاعدتاً به ســفر حج و عمره  
مسلمانان «زيارت خانه خدا» گفته مى شود، نه 
زيارت خداوند. البته بايد تأكيد شود اگر مسلمانان 
به زيارت پيامبر اكرم و هر كســى كه منتسب به 
خداوند است و مقامى نزد خداوند دارد مى روند، به 
دليل اين انتساب و مقامى است كه اين افراد نزد 

خداوند عزوجل دارند.

ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   .٢
ــ   ــ  ــ   ــ  ــ  ــ 
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وهابيــون زيارت قبور و رفتن نــزد قبور را حرام 

نمى داننــد و همه مذاهب آنان زيارت را ســنت 
مى دانند. اختالف آنان با ســاير مسلمانان در دو 
مسئله است؛ اولين اختالف حرمت سفر به قصد 
زيارت است. آنها معتقدند كه اگر مسلمانان قصد 
زيارت قبور بقيع و قبر رسول خدا را دارند، در سفر 
به مدينه قصد زيارت نكنند؛ ولى آنجا كه رسيدند 
مى توانند زيارت كنند. در صورتى كه از نظر شيعه 
و مذاهب اهل ســنت قصد زيارت هيچ اشكالى 
ندارد. روايت مورد استناد فرقه وهابيت « 
» است كه داللت بر  ــ     
مدعاى آنان ندارد و تنها داللت بر اهميت مسجد 
الحرام و مســجد النبى و مسجد االقصى دارد و 
دليلى ندارد كه ســفر براى غير از اين سه مسجد 

حرام باشد.
دومين مــورد اختالف اين اســت كه وهابيون 
درخواســت و توســل به صاحب قبر را ممنوع 
مى دانند؛ زيرا درخواســت از آنان، درخواست از 
غيرخدا است و درخواســت از غيرخدا را شرك 
مى دانند. در صورتى كه ساير مذاهب اين سخن را 
به صورت مطلق قبول ندارند و معتقدند اگر كسى 
از غيــر خداوند چيزى را بخواهد، به عنوان اينكه 
معبود است و يا به عنوان اينكه بدون عنايت الهى 
و مستقًال مى تواند مؤثر باشد، شرك است؛ اما اگر 
به اين عنوان باشــد كه شخص زيارت شونده در 
پيشگاه خدا داراى تقرب و وجاهت است و خداوند 
به فضل او مشكل گشايى مى كنند، هيچ ضررى 
به توحيد نمى زند؛ بلكه عين توحيد است؛ زيرا از 

نگاه توحيدى همه امور به دست خداوند است. 
در اثبات مبحث زيارت و توســل بايد به آيه 64 
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». اين اشاره به اثبات زيارت و توسل  ــ ً ِ
َ ّ ــ ً َّ َ

به اهل بيت دارد. اين آيه هم زيارت و هم توسل 
را اثبــات مى كند؛ چراكه در زمــان زيارت قبور 
همان طور كه ذكر شد، در حقيقت سنگ و قبر را 
زيارت نمى كنيم؛ بلكه روح و به معنى بهتر مقام 
اهل بيتt را زيارت مى كنيم و به واسطه آنها 
از خداوند طلب استغفار مى كنيم. بايد توجه داشت 
كه براى شــيعه فرقى زنده بودن، مرده بودن و 
حاضر و يا غايب بودن اهل بيتt موضوعيت 

ــ︀ ز︋︀ن ﹨ــ︀  ــ︀ ا︠︐ــ﹑ف د︡﹎︀﹨ــ︀، ﹇︀︊ــ﹏ ﹝︐﹙ــ︿︋  ︑﹠ــ︀ ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ ﹋ــ﹥ در آن ︑﹞︀﹝ــ﹩ ﹝︢ا﹨ــ︉︋ 
﹢︋ــ﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده  ــ﹥︠  ️ ﹨ــ︀ ︱ــ﹢ر دار﹡ــ︡ «ا︗︐﹞ــ︀ع ــ︕» ا︨ــ️. ا﹎ــ︣ از اــ﹟ ا︗︐﹞ــ︀ع︋  و ﹇﹢﹝﹫

︀︫ــ︡. ︣﹡﹢︫ــ️ ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ دا︫ــ︐﹥︋  ︫ــ﹢د ﹡﹆ــ︩ ا︨︀︨ــ﹩ و ︗ــ︡ی در︨ 

ندارد؛ چرا كه همواره مقام اهل بيتt را خطاب 
قرار مى دهد و نه جسم آنها را.
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در سوره يوســف كه در مورد فرزندان حضرت 
يعقوب است و از يعقوب پيامبر درخواست مى كنند 
براى آنها از خداوند طلب آمرزش كنند، نيز توسل 
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نمونه ديگرى اســت كه زيارت و توسل را اثبات 
مى كند. اهل ســنت در اين آيه «جست وجوى 
وسيله» براى تقّرب به خداوند را «عمل صالح» 
تفسير كرده اند و با توجه به اينكه زيارت قبور سيره 
پيامبر اكرم بوده و ايشان در بقيع بر مزار مردگان 
مى رفتنــد و از خداوند طلب آمــرزش براى آنها 
مى كردند، زيارت قبور و توسل به طور قطع عمل 

صالح است.

ــ   ــ  ــ   ــ  ــ   .٣
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؟      
بايد تأكيد كرد در اسالم اگر نماز جمعه و جماعت 
ارزش و ثواب دارد، به دليل اجتماعى اســت كه 
محقق مى شــود و در سايه اين اجتماع، وحدت، 
آگاهى از مســائل روز، آگاهى از مسائل فردى و 
همســايگان و غيره تحقق مى يابد و هر چه اين 
اجتماع بزرگ تر باشد قهراً از ثواب و اجر بيشترى 
برخــوردار خواهد بود. تنهــا اجتماعى كه در آن 
تمامى مذاهب با اختالف ديدگاها، قبايل مختلف 
با زبان ها و قوميت ها حضور دارند «اجتماع حج» 
است. اگر از اين اجتماع به خوبى استفاده شود نقش 
اساسى و جدى در سرنوشت مسلمانان مى تواند 
داشته باشد. متأســفانه از اين اجتماع به ويژه در 
نماز جمعه ها استفاده نمى شــود. اگر از اجتماع 
حج خوب استفاده نشود نمى توان انتظار تحول 
در جامعه اسالمى داشت. البته جمهورى اسالمى 
ايران مى تواند نقشى اساسى داشته باشد، هر چند 
عربستان و وهابيون تالش مى كنند مسلمانان 
ساير كشورها را جذب و عليه شيعه حساس كنند. 
وظيفه حجاج ايرانى و بعثه ها اين اســت كه در 
مقابل حركت تخريبى وهابيون به صورت فعال 
حضــور يابند و مســلمانان را در جهت وحدت و 
هم گرايى و نقش دشمنان اسالم و صهيونيسم 

آگاه نمايند. امروزه كه تكفيرى ها، مســلمانان 
مخالف خود را قتل عام مى كنند و چهره اســالم 
را تخريب، الزم است مسلمانان را آگاه نمود تا از 
گرايــش به اين گروه هاى تكفيرى دورى كنند. 
بايد بعثه مقام معظم رهبرى با ســاير بعثه هاى 
مراجع، هسته هاى مشتركى را تشكيل دهند و 
با برنامه ريزى مناسب و منسجم همه امكانانت 
خود را در راســتاى معرفى اســالم واقعى و نفى 
تخريب هاى وهابيت و رسوا كردن تكفيرى هايى 
مانند داعش قــرار دهند. در غيــر اين صورت 
پيشرفتى در اتحاد مسلمانان حاصل نمى شود؛ 
زيرا با توجــه به آيه «يداهللا مع الجماعة» بركت 
در اجتماع است. اين پيشنهاد به عنوان نرم افزار 
اســت و براى اجرايى شدن آن بايد بعثه رهبرى 

سخت افزار مناسب را فراهم كند.

ــ   ــ       .٤
         

 .  
باتوجه به اينكه تبليغات عليه شيعه در سال هاى 
اخير شــدت زيادى داشــته و ذهن مسلمانان را 
به ايران و شــيعه بدبين كرده اند، بايد با تشكيل 
«هسته هاى علمى» به جمع زائرين كشورهاى 
ديگر رفت و نشست هاى فردى و گروهى با علما 
و زائريــن برگزار نمود تا با بيان حقايق و تكذيب 
دروغ ها و تهمت هايى كه به شيعه زده شده است، 
دل هاى آنان را صاف كرد و شبهات آنان را پاسخ 
داد. افزون بر اين بايــد راه هايى جهت ارتباط با 
علما و حوزه هاى علميه در اختيار آنان قرار گيرد 
تا اين ارتباط اســتمرار داشته باشد؛ به طور مثال 
با تدوين تبليغات مكتوب، مجازى و رسانه اى به 
دور از اختالف  انگيزى، تبليغات گسترده و هدفمند 
صورت گيرد. البته بايد براى هر مذهبى جداگانه 

برنامه ريزى كرد.
رشــيد الرضا در كتاب تفســير المنــار يكى از 
بزرگ ترين مشكالت جامعه اسالمى را «نسبت 
دادن كفــر» به يكديگر ذكر مى كند، در صورتى 
كه هدف همه آنها رســيدن به حقيقت اســت. 
همچنيــن علماى ديگرى چــون ابن ابى ليال، 
ابوحنيفه، شافعى و ثورى معتقدند كه اگر مسلمانى 
با ديد اجتهاد و تحقيق به نتيجه اى برســد، نبايد 
آن را تكفير و تفســيق نمود. ابن زهره نيز در اين 

رابطــه مى گويد: «اگر به مذاهب از اين ديد نگاه 
شود كه آنچه از اختالفات بين مذاهب به چشم 
مى خورد، جدايى و پراكندگى نيست، بلكه از نوع 
اختالف پسنديده است، در اين صورت اختالف 
بين مذهب جعفرى با ساير مذاهب مانند اختالف 
مذهب حنفى و شافعى خواهد بود. هر مذهبى كه 
ديدگاه خود را صواب و حق مى بيند در عين حال 
احتمال اشتباه مى دهد و نتيجه اين نگاه آن است 
كه با سعه صدر و فكر آراى مخالف را مى پذيرند. 
بدين صورت بدبينى و نفرت بساط خود را جمع 
كرده، مصــداق آيه " واحــده" تحقق پيدا 

مى كند».

ا︋ـ﹟  ـ﹢ن  د﹍ـ︣ی  ︻﹙﹞ـ︀ی  ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟ 
︔ـ﹢ری  و  ︫ـ︀﹁︺﹩  ا︋﹢﹠﹫﹀ـ﹥،  ا︋﹩ ﹜﹫ـ﹑، 
︀ دـ︡ ا︗︐︀د  ﹝︺︐﹆︡﹡ـ︡ ﹋ـ﹥ ا﹎ـ︣ ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡﹩︋ 
︨︣ـ︡، ﹡︀︊ـ︡ آن را  ـ﹥ ﹡︐﹫︖ـ﹥ ای︋  و ︑﹆﹫ـ﹅︋ 

︑﹊﹀﹫ـ︣ و ︑﹀︧ـ﹫﹅ ﹡﹞ـ﹢د. 

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى
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︣د﹨﹞︀﹩ ︋︤رگ ﹨﹠ـــ︡و﹨︀ ﹎،﹑﹞ِ َ︉ ﹋﹢﹝ــــ
محمدحسن جاويدى (دانش آموخته حوزه، پژوهشگر اديان)

زيــارت مانند معبــد، از مهم تريــن و بارزترين 
مؤلفه هاى دين هندو اســت. اين عمل بســيار 
پرفضيلت شمرده مى شود و اقبال گسترده اى در 
بين مردم هندو داراست.1 اگر نتوان گفت هندوها 
بيش از ساير مردم به زيارت مى روند، اما ترديدى 
نيست كه اين نحوه عبادت، آيين هندو را در زمره 
اديانى قرار داده اســت كه زيــارت در آنها رواج و 
توســعه زيادى دارد. همه ســاله بيش از دوازده 
ميليون هندوى متدين به شوق زيارِت حدود 150 
زيارتگاِه شــناخته شده در هند بار سفر مى بندند. 
اين سفرها گاه مسافتى بالغ بر سه هزار كيلومتر 

را شامل مى شود. 

  
بنابر متون مقدس هندو، سفر زيارتى در گذشته 
بيشــتر مجاهده اى بود بــراى اندوختن ثواب، 
كه بيشتر كســانى كه توان اهداى قربانى هاى 
پرهزينه را نداشتند آن را انجام مى دادند. اكنون 
اين واژه معناى عامى پيدا كرده است، به طورى 
كه شامل ديدارهايى نيز مى شود كه شايد بيشتر 
آميزه اى از سير و سياحت و تفريح و زيارت است. 
اساس زيارت در آيين هندو در مناسك پيش آريايى 
اســت كه در آن شواهدى بر وجود آيين غسل در 
آب هاى مقدس مى توان يافت. اشــاره آشكار به 
زيارت در متون ِوَده اى آمده اســت. همچنين در 
َمهابَهاَرته خط سير يك سفر زيارتى بزرگ را در 
هند ترسيم كرده است كه در كل حركتى در جهت 

عقربه هاى ساعت دارد.2

     
به لحاظ منشأ تقدس چهارگونه زيارتگاه وجود 

دارد: 

1) مربوط به خدايى از خدايان؛
2) مربوط به يكى از موجودات اهريمنى (ديوان)؛

3) مربوط به مردان مقدس و فرزانه؛
4) مربوط به انسان. 3

همچنين به لحاظ وابستگى يا عدم وابستگى به 
يك يا چند فرقه، زيارتگاه ها دو نوع اند: 

1) زيارتگاه هــاى فرقه اى (متعلــق به فرقه يا 
مذهبى خاص)؛

2) زيارتگاه هاى غيرفرقه اى: الف) زيارتگاه هاى 
منطقه اى؛ ب) زيارتگاه هاى مربوط به كل هند.4

     
در آييــن زيارت هندو هــر مكانى ويژگى هاى 
خاص خــود و بركات مخصوصــى دارد؛ براى 
مثال زيارتگاه   هاى منطقه اى هســتند كه به داد 
نابينايان، بى فرزندان و كسانى كه بيمارى هاى 
پوستى دارند مى رسد. بنارس و گايا به طور ويژه 
براى طلب رستگارى، بخشايش گناهان و هديه 
دادن به نياكان مفيد اســت. همه ســاله صدها 
هزار هندو به اميــد دريافت تجربه اى عرفانى و 
شهودى از پروردگار خويش به مكان هاى خاصى 
مى رونــد.5 هندوها اكنون زيارت را براى مقاصد 
مختلفــى انجام مى دهند: كســب ثواب، طلب 
رستگارى و به دســت آوردن استحقاِق شرايط 
بهتر در زندگانى بعدى، طلب بخشودگى گناهان، 
عبادت، شهود خدا يا دريافت جذبه اى از او، خشنود 
كردن نياكان، راضى ساختن خدايى خشمگين، 
شــفا يافتن از بيمارى، رهايى از بدبختى، تأمين 
رفاه و يا كســب بركت و رونق و حتى غلْط زدن. 
بنابراين، تقريباً همه آثار و بركاتى را كه مسيحيان 
و مسلمانان از زيارت مى طلبند، هندوها نيز در نظر 

دارند.6

  
منبعــى وجود نــدارد كــه بتــوان مهم ترين 
زيارتگاه هــاى هندو راـ  با وجــود فراوانى آنها و 
تنوعى كه در عقايد هندويىـ  فهرست كند. از ديد 
هر فرقه برخــى از زيارتگاه ها مهم ترند؛ با وجود 
اين مى توان با قاطعيت چهار مكان اصلى براى 
زيارت هندويى را نام برد كه به چهار آستانه قدسى 

مشهورند: 
1) بَْدرينات در كوه هاى هيماليا؛

2) پورى در ساحل شرقى؛
3) راِمْشَوَرم در منتهى اليه جنوب هند؛

4) دواركا.7
عالوه بر اين چند محل هر دوازده ســال يك بار 
چند ده ميليون هندو در كنار رودخانه گنگ گرد 
هم مى آيند.  اين اجتماع بزرگ كه چيزى شــبيه 
حج مسلمانان اســت، به «كومَب ِمال» شهرت 

دارد. 
مكان هاى زيارتى هندو شــامل رودها، كوه ها و 

شهرهاى مقدس است. 
 :  

1- گنگ: مقدس ترين رود هند است. الهه گانگا 
اين رود را نگهبانى مى كند. طبق افسانه ها گنگ 
از پاى ويشنو (خداى نگهدارنده زندگى در زمين) 
جارى شــده و پس از گذشــتن از گيسوان شيوا 
(خداى فنا و نابودى) به زمين مى رســد. هندوان 
معتقدند كه غســل در گنــگ، گناهان كبيره را 
مى شويد. آنها همچنين خاكستر و استخوان هاى 
نيم سوخته مردگان خود را با مراسمى خاص در 

آب گنگ مى ريزند. 
2- ســند: دومين رود مقدس هندوان است و نام 
هندوستان نيز از همين رودخانه گرفته شده است. 
3- َسرســَوتى: در دوران باســتان در كنــار آن 
قربانى هاى ودايى انجام مى دادند و عالمان ودايى 
در حوزه اين رود زندگى مى كردند. سرسوتى نام 

الهه علم و دانش است. 
ســاير رودهاى مقدس هندوســتان در جنوب 
هســتند و شــامل رودهاى گوداورى، كاورى، 
نرمدا و تاپى هستند. غسل در رودهاى مقدس به 

هنگام كسوف و خسوف واجب است.
 :   

مقدس ترين كوه هندوســتان هيماليا اســت. 
هيماليا از اين جهت مقدس است كه در گذشته 

محل زندگى خدايان بوده است. 
 :  

1. اجودهيا يا آيوديا: بنابر داستان هاى هندو، اين 
شهر پايتخت سالطين سلسله ماه و از جمله رام 

چندر بوده است. 
2. اوانتى: كريشنه در اين شهر بزرگ شده است. 

3. گايا.
4. كاشــى: مقدس ترين شهر هندوان است. نام 
قديم آن «بنارس» است و پس از آن كاشى و بعد 

هم وارانسى ناميده شده است. 
6. متهــورا: بنابر روايات هندو اين شــهر زادگاه 
كريشنه است. هر ســال هنگام عيد «هولى» 

زائران بسيارى به اين شهر مى روند. 

ـ﹢ق   ︫﹤ ﹫ـ︩ از دوازده ﹝﹫﹙﹫ـ﹢ن ﹨﹠ـ︡وی ﹝︐︡ـ﹟︋  ـ︀﹜﹥︋   ﹨﹞ـ﹥︨ 
ـ﹀︣  ︀ر︨  ـ︡ه در ﹨﹠︡︋  ـ﹠︀︠︐﹥︫  زـ︀رِت ـ︡ود ١٥٠ ز︀ر︑﹍︀ِه︫ 
ـ﹥ ﹨︤ار ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣   ︨︣  ︋︼﹛︀ ـ﹀︣﹨︀ ﹎︀ه ﹝︧ـ︀﹁︐﹩︋   ︨﹟ا .︡﹡︡﹠︋ ﹩﹞

ـ︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫ـ﹢د.  ︣قرا︫  رواق  اد︀ن︫ 

7. دواركا: پايتخت كريشته بوده است. 
8. هردوار: در اين شهر كشتن حيوانات و حشرات 
ممنوع است و حتى خوردن تخم مرغ هم ممنوع 

است.8
 اماكن زيارتى بزرگ و عمومى هند، بيشتر به نام 
شيوه است و كمتر به نام ويشنو، برهما و خدابانوان، 
فقط زيارتگاه پوشكره را مى  توان نام برد كه در آن 
برهما خداى اصلى اســت. اما در زيارتگاه هاى 
منطقه اى و محلى، چه بســا خدابانويى خداى 

اصلى شناخته مى شود، مثل زيارتگاه كالى.9
اماكن زيارتى معموًال بسيار خوب، با راهنمايان 
روحانيانــى كــه از زائران اســتقبال مى كنند 
ســازماندهى شــده اند. آنها همه جاهاى مهم 
معبــد و مراســم دينى در حال اجــراى آن را به 
مردم نشــان مى دهند. همچنين جزواتى وجود 
دارنــد كه جزئيات معابد در هــر مركز زيارتى را 
نشــان مى دهند، مضامين اساطيرى هر كدام را 
به تفصيل بيان مى دارنــد، ارزش و اعتبار آنها را 
مى ستايند و ســرانجام منافع معنوى حاصل از 

زيارت هر قسمت را برمى شمارند. 

   
به هنگام جشــن هاى مذهبى، مانند فستيوال 
«جاگاناتا» در پورى، مــردم نيز معموًال آن روز 
خــاص را براى زيــارت مكان مزبــور انتخاب 
مى كنند. بزرگ ترين اجتماعات دينى كه گاهى 
چند ميليــون نفر در آنها شــركت مى كنند، در 
زمان برگــزارى بازارهاى مكاره دينى «ِمالها» 
كه هر دوازده ســال يك بار در شــهرهاى «اهللا 
آباد»، «هاردور»، «اوجين» و «ناسيك» برگزار 

مى شوند، به وقوع مى پيوندند.10
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︋﹢دــــــــــــــــــــــــــ︧﹛ 
و ︣ـــ﹛ ا﹝﹟ زــــــ︀رت ﹎︀ه  ﹨︀

محسن كيادربندسرى (دانش آموخته حوزه، كارشناس ارشد اديان شرق)

موسم هاى مهم زيارت به شمار مى آيد. 
چهار مكان زيارتى بودايى عبارتند از: «لومبينى»،6 

«بودگيا»،7 «سارنات»8 و «كوشيناره».9
1. لومبينى: شــهرى در مرز هند و نپال كنونى و 
زادگاه بودا اســت. اين مــكان اكنون روميندى 
نــام دارد.10 امپراتــور بــزرگ مائورى ها به نام 
آشــوكا(Asoka) در ســال249 قبل از ميالد به 
زيارت لومبينــى و عبادت در محــل تولد بودا 
پرداخت. به يادبود حضور او در اين مكان، ستونى 
سنگى ســاختند و بر آن كتيبه اى نگاشتند كه 

رخداد زيارت آشوكا را حكايت مى كند. 
 (Bihar)2. بودگيــا: بودگيــا در منطقه بيهــار 
كشــور هند و در فاصله يازده كيلومترى از شرق 
شــهر گايا(Gaya) قرار دارد.11 بودگيا كه محل 
روشن شدگى بودا است، مقدس ترين مكان روى 

زمين براى بوداييان است. 
3. سارنات: سارنات در ايالت اوتارپرادش در سى 
كيلومترى شهر واراناسى(بنارس) قرار دارد.12 بودا 

بوديسم پيروان زيادى در جهان دارد؛ به گونه اى 
كه در كنار اســالم و مسيحيت جزو بزرگ ترين 
اديان زنده دنيا اســت. بر اساس آخرين آمار، بودا 
بيش از 400 ميليون پيرو در سراسر جهان دارد.1 
پيروان اين آيين اغلب در هند، مغولستان، تبت، 
چين، كره، ژاپن، آمريكا و اروپا پراكنده اند. آيين 
بودا دين اصلى برخى كشورها از جمله سريالنكا، 
ميانمار(برمــه)، تايلند، كامبوج، الئوس، ويتنام، 

ژاپن، چين، تبت و مغولستان است.2

زيارت در آيين بودائى
يكى از اعمال عبادى در اين دين، زيارت اســت. 
پيروان بودا معمــوًال براى عبادت به مكان هاى 
مقــدس مى روند و در آنجا با اهداى نذورات خود 
و زانو زدن و ذكر گفتن در برابر اشــياء مقدس به 
عبادت مى پردازند. البته عبادت راهبان بودايى با 
مردم عادى تفاوت دارد. آنها همه اوقات خود را به 
مراقبه و خواندن اذكار و اوراد مى گذرانند. همچنين 
موظف اند در روزهاى ويژه روزه بگيرند و مراسم 
دعاخوانى و ذكرگويى را اجرا كنند.3 در آيين بودا 
اماكن زيارتى بســيار وجود دارد كه شخص بودا 
دســتور زيارت چهار مكان را داده است. بودا در 
واپســين روز زندگى خويش، مكان هايى را كه 
مربوط به «تولد»، «روشن شدگى»، «نخستين 
موعظه»، و «مــرگ» او بودنــد، مكان هايى 
ارزشمند دانست كه بايد راهبان، راهبه ها و مردم 
عادى به زيارت آنها بشتابند.4 در بوديسم، زيارت 
ايــن مكان هاى چهارگانه واجب نيســت؛ ولى 
بيشــتر بوداييان متعهد هستند كه در طول عمر 
خود، دســت كم يك بار به زيارت اين مكان ها 
نائل گردند. تقدس ايــن چهار مكان تا بدان جا 
اســت كه از اين اماكن به عنوان مكان هاى امن 
بودايى ياد مى گــردد. هر فرد به محض ورود به 
اين مكان ها در امان خواهد بود و حق تعرض به 
وى در اين مكان ها وجود ندارد. نكته قابل توجه 
اينكه در بوديســم تبتى، انجام زيارت به نيابت از 
مردگان جايز شمرده شده است و انسان مى تواند 
براى مردگان خويش زيارت نيابتى انجام دهد.5 
بســيارى از بوداييان مراسم زيارت را در روز تولد 
بودا انجام مى دهند. سه روز اول سال نو نيز يكى از 

ـ﹢دا د︨ـ︐﹢ر زـ︀رت ـ︀ر ﹝﹊︀ن   ︋︬ـ ︧ـ﹫︀ر و︗ـ﹢د دارد ﹋ـ﹥︫  ـ﹢دا ا﹝︀﹋ـ﹟ ز︀ر︑ـ﹩︋  در آ﹫ـ﹟︋ 
ـ﹥ «︑﹢﹜ـ︡»،  ﹢ـ︩، ﹝﹊︀ن ﹨︀ـ﹩ را ﹋ـ﹥ ﹝︣︋ـ﹢ط︋  ـ﹢دا در وا︎︧ـ﹫﹟ روز ز﹡︡﹎ـ﹩︠  را داده ا︨ـ️.︋ 
﹢د﹡ـ︡، ﹝﹊︀ن ﹨︀ـ﹩ ارز︫ـ﹞﹠︡ دا﹡︧ـ️ ﹋ـ﹥  «رو︫﹟ ︫ـ︡﹎﹩»، «﹡︧ـ︐﹫﹟ ﹝﹢︻︷ـ﹥»، و «﹝ـ︣گ» او︋ 

︪ـ︐︀︋﹠︡ ـ﹥ زـ︀رت آ﹡ـ︀︋  ︀︋ـ︡ را﹨︊ـ︀ن، را﹨︊﹥ ﹨ـ︀ و ﹝ـ︣دم ︻ـ︀دی︋ 
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در باغى به نام پارك آهو(Mrigadäva) كه اكنون 
سارنات نام دارد، نخستين موعظه خود و درمه را 
كه بدان دست يافته بود، براى ياران خود بيان كرد 
و به آنها سفارش كرد كه راه ميانه را برگزينند و از 

زياده روى پرهيز كنند. 
4- كوســيناره: زيارتگاه كوســيناره در شمال 
ويشــالى، از جمله مكان هاى مقدسى است كه 
بوداييان به زيارت آن مى روند. اين مكان همان 
جايى اســت كه بودا در آن وفات يافت و به پرى 
نيروانه(Parinirväna) يا نيرواناى كامل دســت 
يافت. در همين محل جسد بوده سوزانده و بناى 

يادبودى براى او ساخته شد.13
برخى از شــرايط، بايدها و نبايدهــاى زيارت در 
بوديسم عبارت است از: كسب معرفت؛ دورى از 
تجمالت؛ زيارت با پاى برهنه(همه به آن پايبندند)؛ 

پوشيدن لباس ويژه؛ مراقبه و توجه معنوى. 
مى توان اعمال ويژه زيارت در بوديســم را چنين 

خالصه نمود: 
1- طواف: انجام طواف به معناى حركت دَورانى 
به دور بقعه مقدس، است. طواف بر اساس حركت 
عقربه ســاعت صورت مى گيرد؛ به گونه اى كه 
همواره بخش راست بدن زائران به سوى مكان 
مقدس قرار دارد.14 زائران هنگام طواف ســه بار 

گرداگرد بقعه مى گردند و آن را طواف مى كنند. 
2- نماز و دعا: زائران معموًال پس از انجام طواف 
به نماز و دعا مى پردازند. برخى از آنان اين اعمال 
را به شكل ايستاده انجام مى دهند، بعضى بر زانو 
مى نشينند و برخى نيز به خاك مى افتند و اعمال 

عبادى را بجا مى آورند. 
:  
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۱۰. A. Salamone، Frank(ed. )، Encyclopedia of religious 
rites، rituals، and festivals، Routledge، ۲۰۰۴)، Pp. ۳۲۸ 
۳۷۸&. 
۱۱. Olsen، Brad، Sacred Places Around the 
World،(Consortium of Collective Consciousness، ،۲۰۰۴ 
۲nd ed. )، P. ۹۲
۱۲. Wilkinson، Philip and Charing، Douglas، Encyclopedia 
of religion، P. ۹۲
۱۳. Akira، Hirakawa، "Stupa Worship"، Encyclopedia of 
religion، Vol. ۱۴، p. ۹۳. 
۱۴. Trainor، Kevin، Buddhism: the illustrated guide،(Oxford 
University Press، ۲۰۰۴)، P. ۱۱۳ and C.

︣ان در ︎﹫︘ و ︠﹛ ﹋﹢ه ﹨︀ زا
مصطفى موسوى تبار (دانش آموخته حوزه، كارشناس ارشد اديان شرق)

براســاس قرآن، خداوند مسيرهاى مختلفى را 
براى نيل به رستگارى پيش روى بندگان ترسيم 
نموده است.1 به همين منظور بندگانى منتخب را 
به رســالت در ميان اقوام مختلف گسيل داشت؛ 
چنان كه در آيه 24 از سوره فاطر در همين زمينه 
ــ     ــ   مى فرمايد: « 
». چنان كه از ظاهر  ــ ــ     ــ   
آيه پيداست، تمامى امم از بركت وجود فرستاده 
و حجت از جانب پــروردگاه بهره برده اند؛ گرچه 
ممكن است تعاليم اين فرستادگان در طول تاريخ 
دستخوش تحريف كافران شده باشد. با اين همه 
سزاست كه موضوعات دينى مانند حج، زيارت، 
نمــاز، روزه، حجاب و... در ديگر تمدن ها و اديان 
پيگيرى شود تا در نهايت به تقويت خط توحيدى 

منجر شود. 

(   )    
كشــور چين از اقوام مختلف با عادات و ســنن 
گوناگون و مذاهب مختلفى تشكيل شده است. 
باتوجه به جمعيت كثير اين كشور و حضور پررنگ 
دومكتب بوديســم و كنفسيوس و سابق بر آنها 
دائويسم در اين كشور، بجاست كه به جايگاه حج 
و زيارت در اين ســه مكتب اشاره شود. در تاريخ 
سرزمين چين موارد متعددى وجود دارد كه نشان 
از وجود زيارت در اديان اين كشــور دارد؛ به طور 
خاص برخى از اين زيارات را مى توان در زمره حج 
قرار داد. در ميان چينى ها زيارت امرى مرســوم 
است و روايات زيادى از به زيارت رفتن اسطوره ها 
و بزرگان اين دين روايت شده است. ويل دورانت 

در شرح حال شاعر بزرگ چينى، توفو، نقل كرده 
كه وى پيش از مرگ به زيارت معبد كوه مقدس 

هوئن رفته و سپس جان مى دهد.2 
مشهورترين بنايى كه چينى ها به قصد زيارت آن 
مى روند، «مذبح آســمان» است. گفته مى شود 
امپراتور بــزرگ چين به نام «تــاى دزونج» در 
ساعت ســه بامداد روز اول سال چينى به جهت 
نيايش براى خانواده خــود و مردم ديگر به آنجا 
مى رفته و قربانى مى كرده است و مردم چين اين 

سنت را ادامه داده اند.3
كنفسيوس نيز پس از رســميت يافتن در چين 
بســيارى از زيارتگاه هاى قديم را تصاحب كرد. 
در كوه مقدس «تاى شان» و در جوار مؤسسات 
دائوييان معابدى برپا داشت و رهبانان خود را در 
آنها گماشــت. همچنين مردم را به زهد و زيارت 

اماكن مقدس برانگيخت.4
دائوييان نيز پيش از كنفســيوس به قصد زيارت 
رهسپار كوه هاى مقدس مى شدند. علت اين امر 
در اين باور ايشان بود كه كوه ها را جايگاه سكونت 
خدايان و ناميرايان و مقدسان مى دانستند؛ از اين 
رو ســعى در زيارت اين اماكن داشتند. زيارت در 
نظر ايشــان ارج نهادن به كوه ها با حضور در اين 
مناطق بود. پديده زيــارت در ميان پيروان دائو 
دست كم از قرن چهار پيش از ميالد آغاز شد و تا 

هشت قرن بعد به سرعت گسترش يافت.5

( )    
گرچه در ژاپن بوديسم با تفاسير مختلفش نفوذ 
كرده اســت، اما بايد توجه داشت كه دين سنتى 

︣ق رواق  اد︀ن︫ 

مردم سرزمين آفتاب شينتو، بوده است. شينتو، 
قديمى ترين دين ژاپن كه هنوز هم زنده اســت، 
از نياپرســتى سرچشــمه گرفته است. برخى از 
مورخان بر اين باورند كه در ژاپن پيش از ســاير 
نقاط آســيا پديده زيارت ثبت شده است. به طور 
كلى در ژاپن پديده زيارت در هر دو نحله بوديسم 
و شينتويسم مرتبط با معابد و يا طبيعت مقدس 
است.6 دين شينتو مشتمل بر اعتقادات و مراسم 
سنتى بود كه در دل بسيارى از آنها باور به كامى، 
روحى متعال كه به لحاظ قدرت و دانش بر انسان 
تفوق داشت، ديده مى شد. در اين باور در هر جايى 
كه ممكن بود ردى يا نشانى از كامى يافت شود، 
مؤمنان شــينتويى را ترغيب به زيارت آن مكان 
مى نمود.7 شــينتو دين پيچيده اى نيست و فقط 
مؤمنان را موظف مى گرداند كه گاه گاه به زيارت 
جاهاى متبرك بشتابند و با زهد و تقوا به گذشته و 

نياكان و پادشاه حرمت گذارند.8
از جمله آداب دينى شــينتو اين است كه پيروان 
رهسپار شــهر «نارا» مى شوند تا با زيارت معابد 
آن شــهر، ياد نياكان خود را گرامى دارند كه در 
گذشته در آنجا هم سوگند شدند كه كشور ژاپن 
را از استعمار چين آزاد سازند. مردم ژاپن پيوسته 
به زيارت اين شهر مى آيند و به ياد گذشتگانشان، 

نيايش و قربانى مى كنند. 
نوعــى ديگر از حج در ژاپن وجود دارد كه مربوط 
به شــكوفه ها اســت و مى تــوان آن را «حج 
شــكوفه» ناميد. شــكوفه ها در نظر ژاپنى ها از 
قداســت برخوردارند و آنها را مى پرستند و براى 
آنها قربانى مى كنند. آنهــا در هر فصل نوعى از 
شــكوفه را تقديس مى كنند. گل پرستى آيين 
ژاپنيان است كه با شوقى دينى و غيرتى ملى گل 
را مى ستايند و شكفتن و باليدن گل ها را به دقت 
زير نظر مى گيرنــد. در ماه فروردين، با پديدارى 
شكوفه هاى گيالس، همه ژاپنيان براى تماشاى 
آنها دســت از كار مى كشــند و حتى به زيارت 

خطه هاى پرشكوفه مى شتابند.9
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 ﹩︣ا ︣ای ﹨﹛ ﹎ــــ ︋ ﹩︀﹨ــــ︀ر﹠
رضا رضايى (دانش آموخته حوزه، كارشناس ارشد اديان شرق)

مهم تريــن مكان هاى مذهبــى مقدس براى 
زرتشتيان ايران، پس از آتشكده ها، زيارتگا ه هايى 
اســت كه در نزديكى عقــدا، اردكان، مهريز و 
شــهر يزد قــرار دارند.1 هر يــك از آبادى هاى 
زرتشتى نشــين يزد، صاحب زيارتگاهى است 
كه به ايــزدان گوناگون مانند «مهر»، «بهرام»، 
«ســروش» و «اشتاد» منسوب اند. از وجود اين 
زيارتگاه ها معموًال تنها روستاييان آگاه هستند 
كــه براى انجام فرائض دينى خود به آنجا ســر 
مى زنند. عالوه بر اينها در دامان كوهستانى كه 
يزد را فراگرفته، پنــج زيارتگاه عمده وجود دارد 
كه منظور و مقصود تمام جامعه زرتشتيان است. 
اين زيارتگاه هاى مقدس كوهستانى بسيار مورد 

احترام زرتشتيان است.2

  
درباره شكل گيرى اين زيارتگاه ها يا پيرانگاه هاى 
زرتشــتيان در يزد، ســه احتمال ذكر كرده اند. 
بنابر اعتقاد سنتى زرتشــتى ها، اين مكان هاى 
مقدس پناهگاه دختران و وابســتگان يزدگرد 
سوم ساســانى در زمان حمله اعراب و در نهايت 
مكان ناپديد شدن يا جان باختن آنان بوده است.3 

احتمال دارد كه اين مكان ها پناهگاه وابستگان 
اين پادشاه در سال هاى پرهرج و مرج پايانى اين 
خاندان باشــد كه از دست شورشيان و مخالفين 
داخلى در حال فــرار بوده انــد.4 نظريه ديگر از 
اهميــت يافتن اين مكان هــا در رابطه با حفظ 
دفينه هاى ساســانى حكايت دارد كه حداقل در 
يك مورد (ستى پير) شواهد زنده اى موجود است. 
از سويى ديگر برخى، پيدايش اوليه اين مكان ها را 
با نيايشگاه هاى ايزد آناهيتا (فرشته موكل بر آب 
و گياه) بى ارتبــاط نمى يابند و در اين مورد وجود 

شواهد طبيعى و آب گواهى بر اين مدعاست.5
ريشــه پيدايش اين اماكن هرچه باشــد، اين 
مكان هاى مقدس در حال حاضر پايگاه هايى را 
در دامن طبيعت جهت گردهمايى و همبستگى، 
زنده كردن ياد و خاطره فداكارى هاى گذشتگان، 
شــادمانى و در نهايت نيايش خداوند در پيوند با 
طبيعت براى اين آخرين بازماندگان ايران كهن 

فراهم مى آورند.6

  
زيارتــگاه پارس بانو يا پيرســبز دلپذيرترين و 
پرمشــترى ترين زيارتگاه زرتشــتيان است. 
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زيارتگاه در جوار كوهى نسبتا بلند، كه چشمه اى 
معجزه آسا از تخته سنگى خشك و خالى در آنجا 
مى جوشد. چنارى بزرگ و كهن در آن است كه 
زرتشتيان معتقدند اين چنار از چوبدستى شاهزاده 

خانم پديد آمده است.7
اين زيارتگاه در 52 كيلومترى شمال شرقى يزد 
در نزديكى شريف آباد (اردكان) در دامنه  كوهى 
در يك سراشيبى تند در بخش «َخرانَق اردكان» 
قرار گرفته و به «َچك َچك» مشهور است. نقل 
شــده كه نام «چك چك» برگرفتــه از صداى 
قطره هاى آبى است كه از صخره مى چكد. بنابر 
اعتقاد زرتشتيان اين مكان مقدس، جايگاه پنهان 
شدن يكى از شاهدخت هاى ساسانى بوده كه در 
هنگام حمله  تازيان در اينجا درگذشته است. بعدها 
چوپانى او را در خواب ديده و اين مكان را بنا گذارد. 
در داخل يكى از اتاق هاى اين بنا چاهى به عمق 
بيش از 50 متر وجود دارد كه زرتشــتيان به نيت 
برآورده شدن حاجتشان، نخى را بر دور طناب اين 

چاه گره مى زنند. 
هر ساله هزاران زرتشتى از تمام دنيا، در روزهاى 
اشتاد تا انارام از ماه خرداد، برابر با 24 تا 28 خرداد، 

به مدت پنج روز براى اجراى مراسم در اين مكان 
جمع مى شوند.

    
مناســك عبادى ايــن زيارتگاه اوســتاخوانى 
دسته جمعى، روشــن كردن شمع، دعا خواندن، 
اداى نذر، كســتى بستن، تهيه نان نذرى، ُسدره 
پوشى و... است. قربانى كردن گاو يا بعضاً گوسفند 
و بز در اين مكان زيارتى و در زمان زيارتى خاص، 
از مناسك مهم است. اين قربانى بر اساس يشت 
آناهيتا كه در آن پيش كش كردن صد اســب و 
هزار گاو و ده هزار گوســفند به آناهيد سفارش 
شده، صورت مى گرفته است. بعدها شخصى از 
پارسيان هند تالش بســيارى كرد تا اين سنت 
را از بين برد.8 نوع پوشــش هم در اين مراســم 
به صورتى خاص است. لباس ها به رنگ روشن 
اســت و حضور در محل زيارتگاه با پاى برهنه و 

سرهاى پوشيده صورت مى گيرد.
گفتنى است اصطالح جشن در زيارتگاه ها بدين 
سبب است كه بيشتر اين زيارات با سور و شادى 
همراه است. خوردن و آشاميدن و صرف تنقالت 
و آجيل و شيرينى و ديد و بازديد از ويژگى هاى اين 

مراسم است.9

   
نقل هايى وجود دارد كه ايرانيان قديم به احترام 
خانه كعبه و جدشان ابراهيم (مادر ساسان بزرگ از 
بنى اسرائيل بوده است)10به زيارت بيت اهللا الحرام 
مى رفتند و آن را طواف مى كردند. آخرين كسى كه 
از ايشان به حج رفته، ساسان پسر بابك، جد اردشير 

بابكان، سر سلسله ساسانى، بود كه كعبه را طواف 
و بر سر چاه اسماعيل زمزمه كرده است. گفته شده 
ايرانيان بر سر اين چاه بسيار زمزمه (اوستاخوانى) 
مى كرده اند.11 اما امروزه در افواه مردم مســلمان 
يزد، برگزارى مراسم زيارتى پيرسبز، معادل حج 
اســالمى در نظر گرفته مى شود، كه اساساً تفكر 
اشتباهى است. هرچند برخى مناسك مثل نوع 
ادعيه، داشتن زمان خاص و قربانى، آن را شبيه به 
حج اسالمى كرده است، اما بايد دانست كه غالب 
زيارت هاى زرتشتيان شبيه به اين مناسك بوده و 
بيشتر توجه به همگرايى متدينان زرتشتى محور 

زيارت است تا انجام مناسك آيينى.
يكى از تفاوت هاى فاحش بين رسوم زرتشتيان 
و آداب مسلمانى اين است كه مسلمانان با حالتى 
غمگين و اندوهناك به زيارتــگاه مى روند؛ اما 
زرتشتيان اندوه را آفريده اهريمن و اشك را سبب 
نيرومندى ابليس مى دانند.12 در رويكرد اسالمى 
خشوع و خضوع در برابر معبود و نيز راه درخواست 

را در تضرع به درگاه الهى مى داند.
از ديگــر ميعادگاه هــاى اعتقادى زرتشــتيان 
كه داراى زمانى مشــخص اســت، مى توان به 
پيرهريشــت در نزديكى شــريف آباد، (در ايام 
نــوروز)، زيارتگاه پارس بانــو در نزديكى عقدا 
(مختص به زنان و ميعاد آن در فصل تابستان) و 
نيز زيارتگاه شاه مهرايزد در كرمان (جشن آن در 

دهم بهمن مشهور به جشن سده) اشاره كرد.13
به طور كلى زيارت و زيارتگاه در آيين زرتشــت، 
مكانى براى گردهمايى زرتشتيان، مكانى براى 
نيايش و دعا، يادآورى گذشتگان، نزديكى و يكى 
شدن با طبيعت و باالخره انجام مراسم شادمانى 

دسته جمعى است.14
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﹫︨︣ــ︊︤، ﹝︺ــ︀دل ــ︕ ا︨ــ﹑﹝﹩  ︣﹎ــ︤اری ﹝︣ا︨ــ﹛ ز︀ر︑ــ﹩︎  ا﹝ــ︣وزه در ا﹁ــ﹢اه ﹝ــ︣دم ﹝︧ــ﹙﹞︀ن ــ︤د،︋ 
︣︠ــ﹩ ﹝﹠︀︨ــ﹉ ﹝︓ــ﹏ ﹡ــ﹢ع  ︀ً ︑﹀﹊ــ︣ ا︫ــ︐︊︀﹨﹩ ا︨ــ️. ﹨︣﹠ــ︡︋  در ﹡︷ــ︣ ﹎︣﹁︐ــ﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹋ــ﹥ ا︨︀︨ــ
︀ــ︡  ــ﹥ ــ︕ ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹋ــ︣ده ا︨ــ️، ا﹝ــ︀︋  ــ︊﹫﹥︋  ــ︀ص و ﹇︣︋︀﹡ــ﹩، آن را︫  اد︻﹫ــ﹥، دا︫ــ︐﹟ ز﹝ــ︀ن︠ 
ــ﹥  ﹫︪ــ︐︣ ︑﹢︗ــ﹥︋  ــ﹢ده و︋  ــ﹥ اــ﹟ ﹝﹠︀︨ــ﹉︋  ــ︊﹫﹥︋  دا﹡︧ــ️ ﹋ــ﹥ ︾︀﹜ــ︉ ز︀رت ﹨ــ︀ی زر︑︪ــ︐﹫︀ن︫ 

﹨﹞﹍︣اــ﹩ ﹝︐︡﹠ــ︀ن زر︑︪ــ︐﹩ ﹝ــ﹢ر زــ︀رت ا︨ــ️ ︑ــ︀ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀︨ــ﹈ آ﹫﹠ــ﹩.

︕ِ ︋﹩ ر﹋﹟
محمدصادق احمدى (دانش آموخته حوزه، دانشجوى دكترى دين پژوهى)

زيارت و به طور خاص حج با شكل و محتواى ويژه اى كه در اسالم وجود دارد، 
در هيچ دين و آيين ديگرى يافت نمى شود. قرآن خود به اين اختالف آگاه بوده 
».1 با وجود اين در  و در اين باره مى فرمايد: «     
هر آيينى مى توان به طور خاص زيارت و نيز گونه اى از حج را ســراغ گرفت؛ 
براى مثال در يهوديت گرچه زيارت و حج به شــكل مرسوم در اسالم ديده 
نمى شــود، اما برخى از اين زيارات كه در قالب حج نمودار مى شوند، در سنت 
دينى يهود وجود دارد. دكتر حســن محمد توفيق ظاظا كه تمام عمر هشتاد 
ســاله خود را وقف آيين يهود و لغات سامى و به ويژه عبرى كرده در تحقيق 
خويش درباره حج يهودى مى نويسد: «حج در يهوديت در سه زمان است كه 

مصادف با سه عيد است: فصح، حصاد و ظلل».2
در زبــان عبــرى واژه «aliyah» كه به معناى عزيمت كردن آمده اســت، 
اصطالحاً به منظور اشــاره به مسافرت به اورشليم براى بر پا داشتن سه عيد 
و جشــن زيارتى خاص است. تورات اين چنين تشــريع نموده كه ذكور از 
بنى اسرائيل بايد در هر سال سه نوبت براى بپا داشتن اين مراسم به اورشليم 
ســفر كنند. اين سه عيد عبارت اند از فصح، شبوعوت و سكوت. در تورات در 
مواردى به اين ايام اشــاره شده است؛ مانند سفر خروج باب 23 و 34: «در هر 
سال سه مرتبه عيد براى من نگاه دار. عيد فطير را نگاه دار و چنان كه تو را امر 
فرموده ام هفت روز نان فطير بخور، در زمان معين در ماه اَبيب؛ زيرا كه در آن 
از مصر بيرون آمدى. و هيچ كس به حضور من تهى دست حاضر نشود. و عيد 
حصاد نوبر غالت خود را كه در مزرعه كاشــته اى و عيد جمع را در آخر سال 
وقتى كه حاصل خود را از صحرا جمع كرده اى. در هر ســال سه مرتبه همة 
ذكورانت به حضور سلطان تعالى َيُهَوه حاضر شوند»  «عيد هفته ها را نگاه دار 
يعنى عيد نوبر حصاد گندم و عيد جمع در تحويل سال. سالى سه مرتبه همة 
ذكورانت به حضور سلطان تعالى َيُهَوه خداى اسرائيل حاضر شوند؛ زيرا كه 

امت ها را از پيش روى تو خواهم راند و حدود تو را وســيع خواهم گردانيد. و 
هنگامى كه در هر سال سه مرتبه مى آيى تا به حضور َيُهَوه خداى خود حاضر 

شوى هيچ كس زمين تو را طمع نخواهد كرد».
با وجود فرامين متعدد تورات به حج و زيارت شــرعى، نخســتين سفرهاى 
نظام مند به منظور زيارت اورشــليم در حدود شش قرن پيش از ميالد و پس 
از تصرف قســمتى از يهوديه به دست بابليان بوده است. در آن زمان با روى 
كار آمدن كوروش در ايران، به يهوديان اجازه داده شد تا براى انجام زيارت به 
مقصد اورشليم حركت نمايند و از آن سال به بعد يهوديان همه ساله از ايران به 
مقصد اورشليم عزم زيارت مى كردند.3 پس از دوران كوروش و هخامنيشان 

اين امر با مشكالتى مواجه شد. 

   
از ديرباز هر ســاله صدها هزار مؤمن يهــودى از درون ارض مقدس و يا از 
سرزمين هاى دوره تبعيد براى به پا داشتن اين سه عيد مقدس عازم اورشليم 
مى شــوند. مى توان گفت زيارت بازتاب دهنــده زندگى و حيات دينى يك 

رواق  اد︀ن ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى
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يهودى است4 كه شامل مراسم و آيين هايى مى شود كه در خود كتاب مقدس 
تبيين شده اند؛ از جمله در سفر خروج چنين بيان شده است: «و آن روز شما را 
بــراى يادگارى خواهد بود و در آن عيدى براى َيُهَوه نگاه داريد. ... هفت روز 
نــان فطير خوريد؛ در روز اول خميرمايه را از خانه هاى خود بيرون كنيد؛ زيرا 
هر كه از روز نخســتين تا روز هفتمين چيزى خمير شده بخورد آن شخص 
از اســرائيل منقطع گردد».5 بنابراين نخستين دستور الزم االجرا در اين ايام 
خوددارى از خوردن نان فطير است. قانون بعدى خوددارى از انجام كارهاى 
دنيوى است: «و در روز اول محفل مقدس و در روز هفتم محفل مقدس براى 
شما خواهد بود. در آنها هيچ كار كرده نشود، جز آنچه هر كس بايد بخورد، آن 
فقط در ميان شما كرده شود. پس عيد فطير را نگاه داريد؛ زيرا كه در همان روز 
لشكرهاى شما را از زمين مصر بيرون آوردم. بنابراين اين روز را در نسل هاى 
خود به فريضة ابدى نگاه داريد».6 مهم ترين آيين شرعى در اين ايام قربانى 
كردن است كه بنابر روايت تورات حضرت موسى در جمع سران اسرائيل بدان 
امر فرمود: پس موسى جميع مشايخ اسرائيل را خوانده بديشان گفت: «برويد 

و بره اى براى خود موافق خاندان هاى خويش بگيريد و فَصح را ذبح نماييد. و 
دسته اى از زوفا گرفته در خونى كه در تشت است فرو بريد و بر سر در و دو قائمة 
آن از خونى كه در تشت است بزنيد و كسى از شما از در خانة خود تا صبح بيرون 
نرود. زيرا َيُهَوه عبور خواهد كرد تا مصريان را بزند و چون خون را بر سر در و 
دو قائمه اش بيند همانا َيُهَوه از در گذرد و نگذارد كه هالك كننده به خانه هاى 
شما درآيد تا شما را بزند. و اين امر را براى خود و پسران خود به فريضة ابدى 
نگاه داريد. و هنگامى كه داخل زمينى شديد كه َيُهَوه حسب قول خود آن را 
به شما خواهد داد، آنگاه اين عبادت را مرعى داريد. و چون پسران شما به شما 
گويند كه اين عبادت شما چيست، گوييد اين قربانى فَصح َيُهَوه است كه از 
خانه هاى بنى اسرائيل در مصر عبور كرد وقتى كه مصريان را زد و خانه هاى 

ما را خالصى داد». پس قوم به روى درافتاده سجده كردند.7
هرچند اين مراســم وابسته به معبد اســت و از گذشته تا زمان تخريب دوم 
معبد در سال 70 ميالدى پابرجا بوده است، اما برخى از محققان بر اين باورند 
كه اين رســم و رسوم منشأ دينى ندارد و از اصول وارداتى در اين دين است. 
براى نمونه جالل الدين آشــتيانى در تحقيقش در اين رابطه و به ويژه درباره 
مراسم قربانى كه محورى ترين عمل در اين مراسم است مى نويسد: «به  نظر 
من دين صحرا فاقد اين تشريفات و شعائرى بوده است كه كامًال وابسته به 
زندگى شــهرى و دين معبدى است. هيچ يك از اين شعائر و رسوم در صحرا 
قابل اجرا نبوده اســت و حتى در  مقايسه با اقوام باديه نشين و كوچ گِر ديگر 
نيز مى توان يقين كرد كه اين شــعائر قربانى در محيط كنعان و در برخورد با 
فرهنگ مذهبى مردم شهرنشين شكل گرفته است. حتى از كتاب مقدس نيز 
مى توان استنباط كرد كه در دوران صحرا چنين شعائرى مرسوم نبوده است. 
تنها قربانى كه به كوچ گران نسبت داده مى شود، ذبح بّره پسح(فصح) است 
كه آن را نمى سوزاندند، بلكه خود مى خوردند و يك نوع جشن و ضيافتى براى 
آغاز تجديد حيات طبيعت و احشام خويش برپا مى داشتند. در ده  فرمان، كه آن 
را مهم ترين دستورات پايه اى يهوه معرفى مى كنند، سخن از قربانى نيست. 
مهم ترين نشان غريب بودن اين شعائر، نفى آن از سوى نبى هاى بزرگ قبل 
از تبعيد است. ... آنان نه تنها اين شعائر را از اصول دين صحرا نمى دانسته اند، 

كه آنها را نتيجه فساد و تحميل روحانيت توجيه مى كنند».8
  

از آنچه گفته شــد چنين به دست مى آيد كه اصل حج و زيارت در آيين يهود 
امرى است كه از ابتداى تأسيس وجود داشته است. اين امر با روايات موجود 
در كتب روايى اســالمى نيز تأييد مى شود.9 آنچه امروزه در يهوديت از آن به 
عنوان حج ياد مى شود، به سه زيارت فصح، سكوت و سايه بان ها باز مى گردد 
كه ريشه در سنت يهودى دارد. حج يهودى با مناسك ويژه اش در طول تاريخ 
اين دين دچار تغيير شده و به شكل اوليه اش باقى نمانده است. امروزه با از بين 

رفتن معبد، حج نيز به شكل سنتى در اين دين ديده نمى شود. 
:  
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ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ــ︕ ــ︀د ﹝﹩ ︫ــ﹢د،  آ﹡︙ــ﹥ ا﹝ــ︣وزه در ﹢دــ️ از آن︋ 
ــ︀ز ﹝﹩ ﹎ــ︣دد ﹋ــ﹥  ــ︀﹥ ︋︀ن ﹨︀︋  ــ﹊﹢ت و︨   ︨،ــ︀رت ﹁︭ــــ﹥ ز ︋ــ﹥︨ 
ــ︀ ﹝﹠︀︨ــ﹉ وــ︥ه اش  ــ﹠️ ــ﹢دی دارد. ــ︕ ــ﹢دی︋  ر︪ــ﹥ در︨ 
ــ﹊﹏ او﹜﹫ــ﹥ اش  ــ﹥︫  ــ︡ه و︋  در ︵ــ﹢ل ︑︀رــ اــ﹟ دــ﹟ دــ︀ر ︑︽﹫﹫ــ︫︣ 

︋︀﹇ــ﹩ ﹡﹞︀﹡ــ︡ه ا︨ــ️.

از ز︀رت رم ︑︀ ز︀رت ﹁︀︵﹫﹞︀
محسن گلپايگانى (دانش آموخته حوزه، دانشجوى دكترى مطالعات تطبيقى اديان)

حج مسيحيان كه همان زيارت در بين آنهاست، از 
جمله مناسك عبادى پررنگ در مسيحيت است 
كه در زندگى دينى آنان نقش مهمى دارد. ساليانه 
مسيحيان بسيارى از اقصى نقاط جهان با نيت ها 
و مقاصد متفاوت به زيارتگاه هاى معهود خويش 

سفر مى كنند. 
    

لفظ انگليسى زيارت «Pilgrimage» است كه از 
كلمه التينى «peregrines» به معناى «بيگانه» 
مشتق شده اســت. اين كلمه به اين معنا است 
كه زائر كســى اســت كه در اماكن، شهرها و يا 
كشورهاى بيگانه ســفر مى كند. بر اساس اين 

براى زيارت مى توان دو معنا را در نظر گرفت: 
1- معنــاى عام: كــه همــان جهان گردى و 

دنيانوردى است. 
2- معناى خاص: كــه در عرف مردم به زيارت 

اماكن مقدس دينى اطالق مى شود.1
در اين مقاله به معناى دوم يعنى سفر به مكان هاى 

مقدس مى پردازيم. 
زيارت در معناى اخير سفرى است به حرم، مكانى 
مقدس يا پناهگاهى به هــدف و يا هدف هايى 
دينــى.2 اين اهداف و اغــراض دينى عبارت اند 
از: كسب معنويت يا به دســت آوردن نيروهاى 
مافوق طبيعى، شكرگزارى و تشكر از نعمت ها، 
توبه و طلب بخشايش از گناهان، خودپژوهى و 
جست وجو در درون، و صرف تعبد و انجام فرمان 

دينى.3
 زيارت در اين معنا در مورد ســير و سفر درونى به 
قصد جست وجو و يافتن مقصد غايى آرمان هاى 
دينى خويشتن نيز كاربرد دارد؛ چنان كه در كتاب 
كالسيك «سير زائر» نوشته جان بانيان (1628-
1888م) در اين معنا به كار رفته است.4 عهد جديد5 
در معنايى مجازى زندگى يك مسيحى را به سفر 
براى رســيدن و زيارت «شهر آسمانى» تشبيه 

كرده است.6
    

زيارت در زندگى دينى مســيحيان نقش مهمى 
دارد. آنــان از قديم به زيــارت بيت المقدس در 
فلسطين مى رفتند. پيشينه زيارت در مسيحيت 
به پيش از سال صد ميالدى باز مى گردد؛ زمانى 
كه هنوز مســيحيان هنوز به صورت يك دين، 
پزيرفته نشد. پس از مســيحى شدن امپراطور 
قسطنطين، وى با كمك مادرش هلنا به ساخت 
ضريح ها، حرم ها و مكان هاى زيارتى بسيارى كه 

به عيســى و حواريون وى مرتبط بود اقدام نمود. 
از اين پس مردم فوج فوج به زيارت اماكن دينى 
از جملــه در رم و مصر مى رفتند و زيارت، تبديل 
به آيينى عبادى در سراسر امپراطورى مسيحى 

قسطنطين و اتباعش گرديد.7
تقويــم مذهبى رومى در ســال 354، 29 مكان 
مقدس را نشان مى دهد كه مؤمنين ساالنه در آنها 
جمع مى شــدند. بنا بر نقل يكى از تاريخ نويسان 
كليسا كه زيارتگاه هاى مسيحيان را بين قرن هاى 
پنج و هشت فهرست كرده است، در قرون وسطى 
يك زائر سفر خود را با دعاى خير يك كشيش آغاز 
و لباس مخصوصى بر تن مى كرد و در طول مسير 
به مسافرخانه هايى مى رســيد كه به طور ويژه 
براى زائران ساخته شده بودند. همچنين زائر در 
بازگشتش از سفر روى كاله خود نشانى از مكان 
مقدســى كه زيارت كرده بود، نصب مى كرد؛8 
چيزى شبيه به تراشيدن سر و پوشيدن كاله در 

حج مسلمانان. 
     

در بين مســيحيان، به خصوص كاتوليك هاى 
رمــى و ارتدوكس ها، زيــارت اهميت ويژه اى 
دارد.9 كاتوليك ها مراكز زيارتى بســيارى دارند 
و ارتدوكس هاى شــرقى هم معموًال به زيارت 
صومعه هاى مجلل مى روند تا از مردان مقدس 
يارى مادى و معنوى بطلبند. اما پروتستان ها پس 
از قرن شانزده ميالدى و به سبب اصالحاتى كه 
در اعتراف نامه آگسبورگ به وجود آمد، زيارت ها 
را به عنوان اعمالى بچه گانه و بى فايده به تصوير 
مى كشــند. اگر چه ممكن است پروتستان هاى 
امروزى بعضى مكان ها مثل قبر مارتين لوتر در 
ويتنبرگ يا بناى يادبود وسلى در اپورث لينكلن 
شاير را زيارت كنند، ولى اين زيارت ها به عنوان 
تكليفى مســيحى و اعمالى عبادى براى كسب 
مزاياى معنوى در نظر گرفته نمى شوند و معتقد 
نيســتند در اين مكان ها ممكن است معجزه رخ 

دهد.10
      

انتخــاب محل زيــارت در بين مســيحيان به 
انگيزه هاى گوناگون وابسته است: 

الف: محل زيارت با زندگى يكى از بنيان گذاران 
دين ارتباط دارد؛ مانند «اورشــليم» كه با مرگ 

عيسىq مرتبط است. 
ب: رويدادهاى خارق العاده در گذشته موجب شده 
كه مكانى به زيارتگاه بدل گردد؛ به عنوان نمونه 

شهر لورد در فرانسه كه ادعا مى شود در آنجا خواب 
مريم عذرا را ديده اند. 

پ: وجود بازمانده هاى جسم شخص بزرگوارى 
باعث مى شود كه مكانى به زيارتگاه مبدل شود؛ 
مانند كليســاى جامع شهر رم كه مى گويند مزار 
پطرس در آنجاست و يا سانتياگو ِد كومپوستال كه 
گفته مى شود بقاياى جسد يعقوب قديس، يكى از 

حواريون عيسى،  در آنجاست.11
      

مقصد اصلى زائران در قرون وســطى سرزمين 
مقدس اورشليم، سانتياگو ِد كومپوستال در اسپانيا 
و رم بود. اما صدها نفر از زائران نيز به مكان هاى 
معروف ديگرى شامل آرامگاه سنت فرانسيس 
(1226م) در آسيســى ايتاليــا، آرامگاه ســنت 
مارتين (397م) در تور فرانســه، آرامگاه ســنت 
بونيفاس (754م) در فلوداى آلمان، آرامگاه سنت 
توماس بكت در كانتربورى انگلستان و آرامگاه 
ســنت پاتريك در دونپاتريك ايرلند رفت و آمد 

مى كردند. 
باوجود اينكه هنوز مراكز قرون وسطايى زائران 
وابسته به كليساى رم را جذب مى كنند، آرامگاه 
سنت فرانسيس خاوير (متوفى 1552م) در گواى 
هند، آرامگاه شــرود تورين (م1578) در تورين 
ايتاليا، آرامگاه سنت آن ِد بيپر(1658م) در كانادا، 
آرامگاه ســنت جينـ  باپتيســتـ  مارى وينى 
(متوفى 1859م) در آرس فرانسه و آرامگاه سنت 
ترزا ِد ليسيكس (1897م) در ليسيكس، فرانسه 
و مكان هاى وابســته به حضــرت مريم مانند 
گوادالوپ در مكزيك و السالت و لورد در فرانسه و 
فاطيما در پرتغال به طور پيوسته اهميت بيشترى 

پيدا كرده اند.12
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ــ﹀︣  ︀ز﹎︪ــ︐︩ از︨  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ زاــ︣ در︋ 
ــ﹢د ﹡︪ــ︀﹡﹩ از ﹝ــ﹊︀ن  روی ﹋﹑ه︠ 
ــ﹢د،  ــ︣ده︋  ــ︀رت ﹋ ــ﹥ ز ــ﹩ ﹋ ︨︡﹆﹞
ــ﹥  ــ︊﹫﹥︋  ﹡︭ــ︉ ﹝﹩ ﹋︣د؛﹫ــ︤ی︫ 
﹢︫ــ﹫︡ن ﹋﹑ه در  ــ︣ و︎  ︑︣ا︫ــ﹫︡ن︨ 

ــ︕ ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن.  رواق  اد︀ن ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩
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!️︨︣ ︣د ︠︡ای ︠﹢د︎ ︵﹢اف ِ﹎
رضا كاظمى راد (دانش آموخته حوزه، دانشجوى دكترى مطالعات تطبيقى اديان)

از جمله فرقه هايى كه به دست استعمار و با دسيسه مستقيم آنان براى ايجاد 
انحراف در مذهب نورانى تشيع به وجود آمدند، بابيت و بهائيت بودند. شوق 
فراوان شيعيان منتظر و تشنگى آنان براى ظهور منجى موعود، دست آويزى 
براى فرصت طلبان شد تا با استفاده از اين احساس پاك در دل هاى مؤمنان، 
نســخه اى جعلى از ظهور منجى براى شــيعيان در انتظار ظهور بپيچند. 
على محمد باب و به تبع آن حسينعلى بهاء، با حمايت استعمار و غفلت برخى 
از مردم ادعاى منجى بودن، نسخ اسالم و ظهور ديانت جديد با قالب اسالم 
كردند. در اين آيين جعلى بســيارى از محرمات اســالم حالل و بسيارى از 
واجبات ملغى شده اســت؛ اما قالب احكام به صورت تقليدى از اسالم باقى 

مانده است. 

حج بابيان
يكى از اين احكام كه با اهدافى الهى و انسان ساز در اسالم وجود دارد، مقوله 
«حج» است. در دين اسالم به دستور خداوند متعال، زيارت خانه خدا در مكه 
يك بار بر افراد مســتطيع واجب است. صورت حقيقى و درست حج، ُمحِرم 
شدن، زيارت خانه خدا در مكه مكرمه، طواف هفت گانه به دور كعبه و ديگر 
اعمال اين فريضه اســت. در واقع هدف از اين فريضه، تمرين بندگى خداى 
واحد و به تصوير كشــيدن توحيد عملى در باالترين سطح خود است؛ زيرا 
كه حج گزارنده لبيك گويان به امر خداوند، شــهادت به توحيد و يگانگى او 
مى دهد. اما در آيين هاى جعلى بابيت و بهائيت، چيزى به نام حج تلقى مى شود 
كه نه تنها خالى از روح يكتاپرســتى، بلكه ماالمال از هوس و خودپرســتى 
اســت. على محمد شيرازى در راســتاى دهن كجى به دين مبين اسالم و 
در راستاى معادل ســازى براى احكام اسالمى، زيارت خانه خود در شيراز را 
جايگزين زيارت خانه خدا در مكه قرار داده اســت. او بر كسانى كه به او روى 
مى آورند، واجب نموده تا خانه او در شــيراز را به طور مخصوص بنا كنند.1 در 

آيين على محمد باب، حج بيت شــيراز بر تمام مردان واجب است و اين حج، 
جايگزين زيارت خانه خدا در مكه است. پيروان فريب خورده نيز با آداب و ذكر 
و زيارت نامه هاى استعمار ساخته، به طواف آن مى پردازند.2 على محمد باب 
عالوه بر وجوب زيارت خانه خود، آن را به عنوان قبله براى نماز گزاردن بابيان 
قرار داده اســت. در يكى از احكام اين آيين جعلى به پيروان دستور داده شده 
است تا به محض به قدرت رسيدن، تمام بقاع مقدسه مانند مكه، بيت المقدس 

و قبور انبياء و اولياء را خراب كنند.3 

حج بهائيان
در بهائيت كه پس از بابيت به وجود آمد نيز همين رويكرد به چشم مى خورد. 
در حالى كه همه اديان آســمانى خداپرستى را در رأس امورشان قرار داده اند، 
بهائيت، همانند بابيت، به جاى خدا پرســتى، «فرد پرستى و بهاءپرستى» 
مطرح هســت. در بهائيت قبله قبر بهاء اهللا در عكا است و بهائيان به سمت 
آن نماز مى خوانند.4 خود حسينعلى بهاء در اين خصوص مى نويسد: «در قبله 
هرگاه خواستيد نماز بخوانيد به طرف اقدس من، مقام مقدس(يعنى عكا) كه 
خداوند آن را محل طواف مأل اعلى و محل اقبال مردم شهر هاى بقاء و محل 
صدور امر براى ســكان زمين ها و آسمان ها قرار داده است رو بياوريد».5 در 
؛     ّ جاى ديگرى گفته است: «   
وقتى نماز مى خوانيد به ســوى قبر من نماز بخوانيد».6 حج بهائيان زيارت 
خانه حســينعلى بهاء است. افراسيابى به نقل از حسينعلى نورى مى نويسد: 
«به تحقيق كه خدا بر هر كسى از شما كه استطاعت داشته باشد حكم به حج 
خانه(يعنى محل دفن او در عكا) كرده است؛ غير از زن ها كه خدا آنها را معاف 
داشته است».7 حسينعلى بهاء در كتاب اقدس نيز در باب تغيير قبله و مكان 
حج از شيراز به عكا مى گويد: «قبله كسى است كه خدا او را ظاهر كرده است؛ 
هر گاه او تغيير كند قبله هم تغيير پيدا مى كند». بنابراين چون بهاء در فلسطين 
و در شــهر «عكا» زندگى مى كرد، بعد از باب قبلة بهائيان و همچنين محل 

حج عكا شد.8
آنچه در بابيت و بهائيت از حــج و زيارت وجود دارد، تنها صورتى ظاهرى و 
نامى از آن عبادت اصيل در دين مبين اسالم است. فلسفه حج تمرين بندگى 
و سنجش سطح توحيد در درون انسان است؛ حال آنكه حج بهائى هيچ گونه 
معرفتى را بر انســان افزون نمى كند؛ به اين دليل كه فلســفه وجوب چنين 
اقدامى براى بهائيان، حب نفس و شــهوت شهرت سران بابى و بهائى بوده 

است؛ نه چيز ديگر. 
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ــ﹥ ﹡ــ︀م ــ︕ ︑﹙﹆ــ﹩  ︀﹫ــ️، ﹫ــ︤ی︋  ︀︋﹫ــ️ و︋  در آ﹫﹟ ﹨ــ︀ی ︗︺﹙ــ﹩︋ 
﹙﹊ــ﹥ ﹝︀﹐﹝ــ︀ل از  ︀﹜ــ﹩ از روح ﹊︐︀︎︨︣ــ︐﹩،︋  ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋ــ﹥ ﹡ــ﹥ ︑﹠ــ︀︠ 

﹢د︎︨︣ــ︐﹩ ا︨ــ️.  ︣اب﹨ــ﹢س و︠  ﹞
مسجد، مهد تربيت ديني

در جامعـه اسـالمى، تربيـت به عنوان محـور اصلي 
برنامه هـا و فعاليت هـا قـرار دارد و بهتريـن مـكان 
براى تحقـق تربيت دينى كودكان مسـجد اسـت. 
كـودكان و نوجوانـان با حضور در مسـجد مي توانند 
بـه وظايـف فـردى و اجتماعـى خـود آشـنا و روند 
اسـالم پذيـرى و جامعه پذيـرى دينى آنهـا نيز به 

درسـتى و با سـرعت بيشترى شـكل بگيرد.
بـا توجه به ايـن كه كـودكان و نوجـوان نمى توانند 
بـى مقدمه با مسـاجد ارتبـاط برقرار كننـد، والدين 
و متوليـان تربيتـى مسـاجد كه از جملـه مى توان به 
هيـات امناء، خـادم، مسـئولين اجرايـى و فرهنگى 
و ... اشـاره كـرد، موظفنـد پلـى را بيـن مسـجد و 
فرزنـدان برقـرار كننـد. امـا بـه قطـع و يقيـن مى 
تـوان گفـت اصلـى تريـن نقـش را امـام جماعت 
ايفـا مى كنـد. امـام جماعـت بـا ارتبـاط مسـتقيم 
بـا مخاطبـان، موثرتريـن نقـش را در ايـن حـوزه 
خواهـد داشـت. ايـن امـر از طريـق ارتبـاط چهره 
بـه چهـره و حضـورى انجـام مي شـود كـه ايـن 
نـوع ارتبـاط به ارتقـاء سـطح كيفى تربيـت ديني 
كـودكان كمـك مى كنـد. بـراي حضـور كـودكان 
در مسـجد بايـد از شـيوه هاي جـذاب و كاربـردي 
اسـتفاده كـرد به طـوري كه كـودك جهـت انجام 
برخـي فعاليت هـاي خود احسـاس نياز بـه حضور 
در مسـجد را پيـدا كنـد. كـه بـه برخي شـيوه هاي 

حضـور كـودك در مسـجد اشـاره مي شـود. 
-  دعـوت از كارشناسـان كـودك و نوجـوان جهت 

برنامه ريـزي و مشـاوره
-  فضا سازي مناسب جهت حضور كودكان
-  دعوت از نوجوانان براي حضور در مسجد
-  ارتباط مسجد با مدرسه و مراكز آموزشي

-  دعـوت از مربيـان آموزشـي و تربيتـي جهـت 
حضـور و فعاليـت در مسـجد

-  هماهنگـي بـا مسـئولين مـدارس و مهدهـاي 
كـودك جهـت حضـور در مسـجد و اقامـه نمـاز 

جماعـت
-  آمـوزش نمـاز و احـكام بـه صـورت كارگاهـي و 

ب ا جذ
-  راه انـدازي هيئت كـودكان و نوجوانـان و آموزش 
آنهـا جهـت مديريـت و اجـراي برنامه هـا توسـط 

كودكان
- دعوت از چهره هاي محبوب كودكان در مسجد

464442
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︣ه ای از ﹇︴ــــــــــ
︣م در   ︗ــ﹢د و ﹋ــــــ
﹝︧︖︡ ا﹝︀م ︗﹢اد

️ ﹨︀ی ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ︗﹢اد (ع) ️ و ﹁︺︀﹜﹫ ﹎︤ار︫﹩ از ا﹝︀م ︗﹞︀︻
گزارشگر: على اصغر غالمى

اين بار مســجد امام جوادq بــراى گزارش به 
خوانندگان محترم انتخاب شــده است. مسجد 
امام جواد در يكى از محالت قديمى غرب شهر 
تهران قرار دارد. براى رسيدن به اين مسجد بايد 
ســاعتى را در خيابان هاى باريــك و پر ازدحام 
اصيل قديمــى در ترافيك گذارنــد. و دقايقى 
ازدحام مردمى را نظاره كرد كه درســت است كه 
در خانه هاى كوچك كهنسال زندگى مى كنند و 
بسيار ساده روزگار مى گذرانند، اما دل هاى با صفا 
و محبت شان مساجد اين محله را پر رونق و فعال 

نگه داشته است. 
با حاج آقا ســيدى قرار مصاحبه گذاشــته ايم. 
ناآشنايى با محل و ترافيك خيابان باعث مى شود 
با تأخير به مسجد برسيم؛ اما حاج آقاى سيدى با 
رويى گشاده و با لبخند به انتظارمان نشسته است. 
حاج آقا ســيدعباس ســيدى متولد 1336 در 
آذربايجان اســت. او تحصيالت حــوزوى را در 
قم گذرانيد و دوره ســطح را تمام كرد. در محضر 
اســاتيدى چون آيت اهللا مكارم شيرازى و وحيد 
خراسانى درس خارج را گذراند. اما با شناختى كه 
از خود داشــت فعاليت هاى تبليغى را براى خود 
مناسب تر ديد و صحبت هاى رهبر معظم انقالب 
در ســال 76 در قم جرقه اى براى حضور جدى 
ايشــان در عرصه تبليغ و ارتباط نزديك با مردم 

مسلمان و نمازگزار شد. 
حاج آقا ســيدى در اين باره برايمان توضيح داد 
«در ســال 76 رهبر به قم آمدند و گفتند طلبه ها 
هجــرت كنند و در قم نماننــد. در مركز نور، كه 
نرم افزارهاى آموزشــى توليد مى كند، بودم. من 
هم با نرم افزارهاى كامپيوترى آشــنايى داشتم. 
ديدم در تبليغ مهارت خوبى دارم و ارتباط خوبى 
مى توانم با جوان ها برقرار كنم. بنابراين به اينجا 
آمدم. در اينجا با جوانان رابطه خوبى دارم و بعضًا 
برنامه هاى مركز نور را به آنها دادم و ديدم استقبال 
خوبى از برنامه ها شــد. اينجا مى آيند براى نماز 
و من براى نماز به دبيرســتان نزديك مســجد 

مى روم». 
حاج آقا سيدى توجه زيادى به جوان ها خصوصًا 
دانش آمــوزان دارند. در نزديكى مســجد چند 
مدرسه قرار دارد كه حاج آقا براى آنها برنامه ريزى 
خوبى دارد و طى ســال برنامه هــاى هدفمند 
زيادى براى بچه هاى پيش دبستانى، دبستانى و 
دبيرستانى اجرا مى كند. از اين طريق تمام سنين 
و قشرها مسجدى مى شوند: «يكى از اهداف من 
اين اســت كه جوان ها را به مسجد جذب كنم. 
من كودكان و نوجوانان را در كارهاى مســجد 
دخالت مى دهم. سعى مى كنم كارهاى مسجد 

را خــود جوان ها انجام دهنــد. اذان را هم گاهى 
پيشكســوتان و گاهى نوجوانان مى گويند. در 
اجراى برنامه ها جوان ها جمع مى شــوند و طبق 

برنامه ريزى بزرگان مسجد، اجرا مى كنند».

بزرگان مسجد اعتراض نمى كنند؟ 
«البته بزرگ ترها تذكر مى دهند و فكر مى كنند 
بچه كه اذان بگويد يا مكبر باشــد شأن مسجد و 
آنها رعايت نشده است. اما ما طورى برنامه ريزى 
مى كنيم كه احترام آنها ناديده گرفته نشود. زمان 
كــه مى گذرد و بزرگ ترهــا مى بينند بچه ها به 
آنها احترام مى گذارند و كارشــان را خوب انجام 
مى دهند و با گذشت زمان مى پذيرند. به بزرگترها 
مى گويم اين ها فرزندان شما هستند يك روز هم 

شما اين سن بوديد». 

چند ســال است كه اينجا هستيد و ارتباطتان با 
مردم چگونه است؟ 

«12 ســال است از قم به اينجا آمده ام و مشغول 
خدمت هســتم. در ابتدا برنامه ام اين بود كه يك 
سال در مســجد امام جوادq در خدمت مردم 
باشم؛ اما مردم آن قدر محبت داشتند كه تا امروز 
مانده ام. ابتدا كه وارد شدم، امام جماعت قبلى به 
رحمت خدا رفته بود. اينجا از محله هاى قديمى 
تهران اســت و مردم خوبى دارد. آرام آرام با مردم 

انس گرفتم». 
مســجد امام جوادq در ســال 1353 تأسيس 
شده است. مؤسســان اين مسجد جمعى مردم 
آذرى زبان بودند. تا به حال سه بار بازسازى شده 
و توسعه پيدا كرده اســت. جريان بازسازى اين 
مســجد داستان جالبى دارد كه حاج آقا سيدى با 
لهجه شيرين آذرى اش برايمان تعريف مى كند: 
«چند سال پيش كه ديدم مسجد براى جمعيت 
مردم كوچك اســت و فضا كــم داريم. تصميم 
گرفتيم فضاى مســجد را توســعه دهيم. خانه 
همسايه مسجد هم تصميم به فروش گرفته بود. 
اين مسئله مقارن محرم شده بود. يك روز در ماه 
محرم كه جمعيت زيادى در مسجد جمع شده بود. 
براى مردم صحبت مى كردم. به مردم گفتم بياييد 
با خدا معامله كنيم. بياييد نفرى يك متر يا نيم متر 
از خانه كنارى مسجد را بخريم. براى خودمان و 
نزديكانمان. اول از همه من خودم پيش قدم شدم 
و يك متر براى خودم و يك متر براى همســرم 
خريدم. مــردم همه اين كار را كردند. يكى براى 
خــودش و فرزندانش يكى براى خودش و پدر و 
مادر مرحومش. خالصه خانه كنارى مســجد را 
خريديم و خانه را اضافه كرديم به مسجد. براى 

بازسازى و توسعه مسجد برآورد كرديم كه براى 
بازســازى هر متر از مسجد چقدر هزينه مى برد 
و اعــالم كرديم براى هر متــر اين مقدار هزينه 
الزم اســت. دوباره مردم تقبل كردند و مسجد را 
بازسازى كرديم. با مهندسى جديد و با استحكام 

زياد ساختمان مسجد را به زيبايى ساختيم». 

مگر مسجد منبع در آمدى ندارد؟ 
نه؛ مســجد ما منبع درآمد ندارد. تمام ساختمان 
مسجد شبستان است؛ طبقه باال براى خانم ها و 
طبقه همكف براى آقايون و زيرزمين آشپزخانه 
و دفتر حاج آقا و دفتر بســيج است. مسجد از نظر 

مالى توسط مردم اداره مى شود. مؤسسان مسجد 
هر سال محرم به مســجد مى آيند و عزادارى با 
شكوهى مى كنند؛ آنها تمكن مالى خوبى دارند 
و مبلغى پول براى اداره مســجد جمع مى كنند و 
در حساب مسجد واريز مى كنند. اين پول را سعى 

مى كنيم تا سال آينده برسانيم». 
حاج آقا ســيدى توضيح مى دهد كه هر برنامه يا 
مناسبتى پيش مى آيد بين مردم اعالم مى كنند و 
مردم هم كمك كرده، آن برنامه را اجرا مى كنند. 

ارتباط بين مسجد و دانش آموزان چگونه است؟ 
حاج آقا سيدى واقعاً براى دانش آموزان ارزش و 

 ﹤ ـ︀ل ﹝ـ︣م︋  ﹝︧ـ︖︡ از ﹡︷ـ︣ ﹝︀﹜ـ﹩ ︑﹢︨ـ︳ ﹝ـ︣دم اداره ﹝﹩ ︫ـ﹢د. ﹝﹣︨︧ـ︀ن ﹝︧ـ︖︡ ﹨ـ︨︣ 
﹢︋ـ﹩ دار﹡︡ و ﹝︊﹙︽﹩   ︠﹩﹛︀﹞ ﹟﹊﹝︑ ︀﹡ـ︡؛ آ﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹩﹨﹢﹊ـ  ︫︀ ﹝︧ـ︖︡ ﹝﹩ آ﹠ـ︡ و ︻ـ︤اداری︋ 
﹢ل را  ـ︣ای اداره ﹝︧ـ︖︡ ︗﹞ـ︹ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ـ︡ و در ︧ـ︀ب ﹝︧ـ︖︡ وار︤ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. اـ﹟︎  ︎ـ﹢ل︋ 

︨︣ـ︀﹡﹫﹛». ـ︀ل آ﹠︡ه︋  ︨ـ︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫ـ﹛ ︑︀︨ 
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به بازماندگان. كســى در محل فوت كرده بود. 
مسجدى ها گفتند اين فرد يك بار هم به مسجد 
نيامده است؛ اما همه نمازگزاران جمع شديم و به 
منزلش براى عرض تسليت رفتيم. در آنجا قرآن 
خوانديم و به خانواده اش تسلى خاطر داديم. حاال 
هر سه پسر آن مرحوم از مسجدى هاى خوب ما 

هستند. 
معموًال كالس اولى ها يك روز زودتر از ديگران 
به مدرســه مى روند، براى آشنايى با مدرسه. آن 
روز را بچه هاى مدرسه نزديك مسجد در مسجد 
مى گذراننــد. كالس اولى ها به همــراه پدر و 
مادرشان به مسجد مى آيند، در مسجد پذيرايى 
مى شــوند، هديــه مى گيرند و من براى شــان 
صحبت مى كنم. براى شان مى گويم كه خداوند 
چقدر آنها را دوست داشته كه اولين روز تحصيل 

را در مسجد آغاز كرده اند. 
در آخر همراه اوليايشــان از زير قرآن ردشــان 
مى كنم تا به مدرســه بروند. يك خانمى فرداى 
جشــن، فرزندش را آورد و گفت حاج آقا ما ديروز 
نبوديم، فرزندم را آورده ام تا شــما او را از زير قرآن 

رد كنيد». 

مسجد به نيازمندان هم كمك مى كند؟ 
«حدود 25 خانواده تحت حمايت دائم مســجد 
هستند. مسجد براى شــان يك سبد غذايى از 
كاالهــاى اصلى مثل برنج، روغن، گوشــت و 
حبوبات مى دهد. براى تأمين هزينه اين ســبد 
غذايى هم ســراغ نمازگزارانى كه تمكن مالى 
خوبى دارند مى رويم. به آنها گفتيم شــما اره را 
ديده ايد كه وقتــى چوب را مى برد مقدارى براده 
چوب اطرافش مى ريزد. شما هم كه در آمد خوبى 
داريد بايد مقدارى پول بــه نيازمندان بدهيد. از 
آنها حواله گرفتم براى برنج فروش يا قصاب و... 
آن افراد با دريافت حواله جنس ها را مى فرستند 
و بچه ها هم بســته بندى مى كنند و به خانه ها 

مى فرستند. 
امســال تمام ماه رمضان افطارى ساده داده شد. 
جمعيــت مردم مى آمدند و از افطارى اســتفاده 
مى كردنــد. همانطور كه مى دانيــد رهبر از اين 

افطارى ساده راضى بودند». 

اجراكنندگان برنامه هاى مســجد چه كســانى 
هستند؟ 

«افــراد هيئت امنا و جوان هــا به صورت منظم 
مى آيند و كارهاى مسجد را انجام مى دهند و تعداد 
زيادى هم در مناسبت ها و طرح هاى ضربتى به 
مسجد مى آيند و كمك مى كنند. همينطور خودم 

لباس عوض مى كنم. و پا بــه پاى ديگران كار 
مى كنم». 

اگر منبع درآمدى داشتيد براى اداره مسجد بهتر 
نبود؟ 

ـ ما كمترين امكانات نهايت استفاده را مى بريم. 
اينجا خواهران فعاليت هاى زيادى دارند. متأسفانه 
دستمان بسته است اگر امكانات بيشترى داشتيم 

فعاليت هاى بيشترى مى كرديم. 
ـ كمك هايى كه مردم خير مى كنند در حســاب 

مسجد گذاشته مى شود و در طول سال با قناعت 
خرج مسجد مى كنيم. هنوز موفق نشده ايم كسى 
را پيدا كنيــم پول زيادى بگذارد و منبع در آمدى 
براى مســجد ايجاد شود. شايد همين طور بهتر 
باشد. چون درآمد نداريم حرف پشتش نيست كه 
اين پول ها كجا خرج مى شود. مردم مى دانند كه 
هر پولى كه جمع مى شود براى چه كارى است و 
در چه كارى خرج مى شــود؛ بنابراين در مسجد 

احساس مسئوليت مى كند. 

اعتبار خاصى قائل اســت و زمان و برنامه ريزى 
خاصــى براى آنها گذارد. حــاج آقا چند نمونه از 
برنامه هايشــان را توضيح مى دهد: «ما اعالم 
كرديم به دانش آموزانى كه مســئوالن مدرسه 
از آنها راضى هســتند و نمره خوب و عالى داشته 
باشند جايزه مى دهيم. مدارس نزديكى مسجد 
ليســت شــاگردان ممتاز خود را دادند؛ از 1200 
نفر 400 نفــر را معرفى كردند. براى تهيه جايزه 
براى اين بچه هــا با مركز نور قم تماس گرفتيم 

و لوح هاى فشــرده احكام تفسيرى از مركز نور 
گرفتيم. بين نمازگزاران هم اعالم كرديم و مردم 
چادر و سجاده هاى زيبا تهيه كردند و در مدرسه 

به بچه ها اهدا شد. 
همان بچه ها بعد از آن همراه پدر و مادرشــان به 
مسجد آمدند و مسجدى و نمازخوان شدند. رهبر 
فرمودند چه خوب اســت امام جماعت مساجد با 

دانش آموزان نزديك باشد. 
بــراى هر پايه اى تعيين مى كنيــم چه نمره اى 

جايزه مى دهيم. دانش آموزان ممتاز را به همراه 
پدر و مادرشان به مسجد دعوت مى كنيم و به آنها 

جايزه مى دهيم». 

ارتباط مسجد با همسايه ها 
«اگــر كســى از زيارت برگردد، همــه با هم به 
ديدارش مى رويم. در جريان قحطى سومالى از 
مردم درخواست كمك كرديم. مردم اين منطقه 
فقير هستند، با وجود اين مردم مى گفتند چند روز 
ميوه نمى خوريم چيزى نمى شود. از همين مردم 
كه وضعيت مالى خوبى ندارند 1700000 هزار 
تومان پول جمع شد. من شب رفتم خانه و گريه 

كردم. گفتم خدايا اخالص اين مردم را ببين».
يك اصل كه بايد امام جماعت در نظر بگيرد 

«يك امام جماعت بايد با مردم زندگى كند. اگر 
امام جماعت فقط در مسجد نماز بخواند و برود و 
ارتباط با مسجد و نمازگزاران ديگر نداشته باشد 
فايده اى ندارد. اگر مسجد نتواند مشكالت مردم 
را حل كند فايــده اى ندارد. من تمام نمازها را در 
مسجد مى خوانم و بعد از آن مشاوره و رسيدگى 
به مسائل و مشكالت مردم را در اولويت كارهايم 

قرار مى دهم». 

نكته اى كليدى كه مســاجد بايد در نظر داشته 
باشند 

«يكى از چيزهايى كه در مساجد رعايت نمى شود، 
نظم اســت. مردم بايد بدانند نماز كى شــروع 
مى شود و كى تمام مى شود. كيفيت نماز هم بايد 
خوب باشد در عين حال طوالنى نباشد. در تهران 
مردم عجله دارند به كارهاى خود برســند؛ وقت 
برايشان مهم اســت. من به همين دليل بين دو 
نماز تنها يــك ربع صحبت مى كنم. چون زمان 
كوتاهى صحبت مى كنم و زمانش هم مشخص 
است، جمعيت زيادى مى نشينند. هر كس مى داند 
دقيقاً چه ساعتى نماز شروع مى شود. چه ساعتى 

صحبت مى كنيم و چه ساعتى تمام مى شود». 

مــردم چطور اينقــدر از برنامه هاى مســجد 
استقبال مى كنند؟ 

«اگر امام جماعت با مردم زندگى كند و محبوبيت 
و مقبوليت داشته باشد، با اخالق و رفتارش مردم را 
جذب مى كند؛ مثًال چند روز پيش يك مادر شهيد 
فوت كرده بود. با جماعتى از نمازگزاران بر ايشان 
نماز ليلة الدفن خوانديم. وقتى يكى از نمازگزاران 
بيمار مى شود همه با هم بعد از نماز به عيادت آن 
فرد بيمار مى رويم. همسايه ها اگر مشكلى داشته 
باشــند حل مى كنيم. يا اگر كسى به رحمت خدا 
رفته باشــد، به منزلش مى رويم براى تســليت 

ــ﹥ دــ︡ارش ﹝﹩ روــ﹛.  ــ︀ ﹨ــ﹛︋  ︣﹎ــ︣دد، ﹨﹞ــ﹥︋  ا﹎ــ︣ ﹋︧ــ﹩ از زــ︀رت︋ 
ــ﹢﹝︀﹜﹩ از ﹝ــ︣دم در︠﹢ا︨ــ️ ﹋﹞ــ﹉ ﹋︣دــ﹛. ﹝︣دم  در ︗︣ــ︀ن ﹇︴ــ﹩︨ 
ــ︀ و︗ــ﹢د اــ﹟ ﹝ــ︣دم ﹝﹩ ﹎﹀︐﹠ــ︡ ﹠ــ︡ روز  اــ﹟ ﹝﹠︴﹆ــ﹥ ﹁﹆﹫ــ︣ ﹨︧ــ︐﹠︡،︋ 

ــ︤ی ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د.  ﹫ ﹜ــ ــ﹢ه ﹡﹞﹩ ︠﹢ر ﹫﹞

ـ︊︡ ︾︢ا﹩ از ﹋︀﹐﹨︀ی ا︮﹙﹩   ︨﹉ ︣ای ︫ـ︀ن ︀﹡﹢اده ︑︀﹝ ️️ دا﹛ ﹝︧ـ︖︡ ﹨︧ـ︐﹠︡. ﹝︧ـ︖︡︋  ︡ود ٢٥︠ 
ـ︣اغ ﹡﹞︀ز﹎︤ارا﹡﹩ ﹋﹥   ︨﹜﹨ ﹩ـ︊︡ ︾︢ا  ︨﹟ا ﹤﹠︤﹨ ﹟﹫﹞︃︑ ـ︣ای ︣﹡ـ︕، رو︾ـ﹟، ﹎﹢︫ـ️ و ︊﹢︋ـ︀ت ﹝﹩ د﹨︡.︋  ﹝︓ـ﹏︋ 
︣اده  ـ﹞︀ اره را د︡ه ا︡ ﹋﹥ و﹇︐ـ﹩ ﹢ب را ﹝﹩ ︋︣د ﹝﹆ـ︡اری︋   ︫﹜﹫︐﹀﹎ ︀﹡ـ﹥ آ ﹢︋ـ﹩ دار﹡ـ︡ ﹝﹩ روـ﹛.︋  ︑﹞﹊ـ﹟ ﹝︀﹜ـ﹩︠ 
 ︀﹡ـ︡. از آ﹫﹨︡ ـ﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠ـ︡ان︋  ﹢ل︋  ︀︡ ﹝﹆ـ︡اری︎  ﹢︋ـ﹩ دارـ︡︋  ـ﹞︀ ﹨ـ﹛ ﹋ـ﹥ در آ﹝ـ︡︠  ـ﹢ب ا︵︣ا﹁ـ︩ ﹝﹩ رـ︤د.︫ 
 ︀﹨ ﹤︙ ︦ ﹨ـ︀ را ﹝﹩ ﹁︨︣ـ︐﹠︡ و︋  ـ︀ در ️﹁︀﹢ا﹜﹥ ︗﹠ ︣﹡ـ︕ ﹁ـ︣وش ـ︀ ﹇︭ـ︀ب و... آن ا﹁ـ︣اد︋  ـ︣ای︋  ﹢ا﹜ـ﹥ ﹎︣﹁︐ـ﹛︋ 

︀﹡﹥ ﹨︀ ﹝﹩ ﹁︨︣ـ︐﹠︡ ـ﹥︠  ︧ـ︐﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ﹋﹠﹠ـ︡ و︋  ﹨ـ﹛︋ 
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︉ ا﹡︧︀ن ︫︣︐﹥ ﹨︀﹩ در ﹇︀﹜ ﹁
﹩﹠د ️ ﹫︋︣︑ ﹤﹠﹫ی در آ﹢﹠︺﹞ ️ ﹫︭︫

 م. رزاقى طالقانى

براى غور در شــخصيت معنوى انسان  ها و ارائه 
راهكار  ها و آسيب ســنجى مشكالت تربيتى، 
ابتدا بايد تعريفى از شخصيت داشت. شخصيت 
اساســى ترين موضوع علم روان شناسى است. 
 Personalite لغت شــخصيت كه در زبان التين
و در زبان انگلوساكســون personality خوانده 
مى شود، ريشــه در كلمه التين persona دارد. 
اين كلمه به نقاب يا ماسكى گفته مى شود كه در 
يونان قديم، بازيگران تئاتر بر چهره خود مى زدند.  
بنابراين مفهــوم اصلى و اوليه شــخصيت به 
تصويرى ظاهرى و اجتماعى كه بر اساس نقشى 
كه فرد در جامعه بازى مى كند، گفته مى شود. به 
عبارت ديگر فرد به اجتماع خود شخصيتى را ارائه 
مى دهد تا جامعه بر اساس آن وى را ارزيابى كند.1
شخصيت معنوى نيز تعريفى در همين راستا دارد. 
شــايد نتوان آن را قسمى و يا زير مجموعه اى از 
شخصيت كلى فرد ناميد؛ زيرا فرد مؤمن تنها يك 
شخصيت براى ارائه به جامعه و زندگى خود دارد 
و آن هم شخصيتى معنوى است كه تحت تعاليم 

و تربيت دينى و معنوى رشد تكوين يافته. 
اگر با تعريف عالمــه طباطبايى از دين مبنى بر 
اينكه «دين نظام عملى مبتنى بر اعتقاد اســت 
كه مقصود از اعتقاد در اين مورد تنها علم نظرى 
نيست؛ زيرا علم نظرى به تنهايى مستلزم عمل 
نيســت؛ بلكه مقصود از اعتقــاد، علم به وجوب 
پيروى بر طبق مقتضاى علم قطعى اســت»2 
موافق باشيم، آنگاه مى توانيم شخصيت معنوى 
را در تعريفى برابر با شخصيت به صورت مجرد 
ارائه دهيم و براى شكل دهى و كمال آن به تعاليم 

تربيتى آن متمسك شويم. 
بيش از هزار حديث تربيتى به يادگار مانده از پيامبر 
مكّرم اسالم و ائمه مصومينt برنامه اى جامع 
براى طراحى و تكوين شــخصيت معنوى يك 
مسلمان ارائه مى دهد كه از اين حيث ذخيره اى 
گران بهــا و حائز اهميــت در عصر جهش  هاى 
علمى در حوزه علم النفس و روان شناسى براى 

محققين، مبلغين و توده مسلمانان عالم است. 
مطابق برنامه جامع تربيت اسالمى و همچنين 
نظريات جديــد علوم مختلف روان شناســى، 
شكل گيرى شخصيت انسان كه متأثر از دو عامل 
وراثت و محيط اســت در واقع از پيش از تولد فرد 
آغاز مى شود. احاديث زيادى نيز درباره اين قاعده 
در كتب روايى اســالمى موجود است كه نشان 
اهميت موضوع در نگاه بزرگان دينى ما دارد. البته 
با توجه به موضوع اين مقال كه سير شكل گيرى 
و تكوين شــخصيت فرد را در سه برهه 1. يك 
تا هفت ســالگى، 2. هفت تا چهارده سالگى و 3. 

چهارده تا 21 سالگى مورد بررسى قرار مى دهد، 
تنها به اشاره اى گذرا بدان بسنده مى كنيم. 

ريشــه ابعاد شخصيتى يك كودك بنا بر روايات 
اســالمى از چگونگى تربيت و شخصيت فردى 
و خانوادگى والدين وى آغاز مى شود. آيا والدين 
كودك داراى تربيت اسالمى بوده اند؟ مالك آنها 
براى ازدواج با يكديگر چه بوده است؟ پيامبر اكرم 
اخالق و دين مدارى را متر و معيارى مشــخص 
براى يك همسر ايده آل و دينى معرفى مى كند 
 

ُ
و خطاب به خانواده  هــا مى فرمايد:  « 

؛ اگر كسى كه  ُ ّ َ
ــ    ُ ــ   َ

از اخالق و دين او خشنود هستيد به خواستگارى 
آيد، به او زن بدهيد».3 

پدر و مادر به مثابه ستون فقرات شخصيت كودك 
معرفى مى شود. تأكيد اسالم بر اين دو موضوع به 
دليل اهميت موضوع قانون وراثت است. در تمام 
اخالقيات و غرايز روحى، فرزند از پدر و مادر خود 
خارج نيســت؛ بلكه تابع و نتيجه صفات آن دو و 

نتيجه قواى روحى و اخالقى آن دو خواهد بود.4
كودك تحت تأثير لقمه اى كه پدر و مادر با آن رشد 
كرده اند و در دوران رشــد جنين مادر از آن تغذيه 
مى كنــد قرار دارد. حكايتى از عالمه محمد تقى 
مجلسى نقل مى كنند كه آيات و روايات و تجربه 
نيز با آن موافقت دارد؛ «عالمه در مســجد جامع 
اصفهان نماز مى خواند. شبى «عالمه» پسرش 
محمدباقر مجلسى را با خود به مسجد برده بود. 
محمدباقر از ورود به مســجد خوددارى كرد و در 
حياط مسجد نشست. پس از رفتن پدر، به مشك 
آبى كه در حياط مسجد بود سوزنى فرو برد و با آبى 
كه از آن مى ريخت بازى مى كرد. پس از نماز، پدر 
خبر يافت و از اين امر نارحت شد. به خانه رفت و 
همسرش را گفت كه من در تغذيه و رعايت آداب 
و رســوم اسالمى  پيش و پس از انعقاد نطفه و در 
دوران كودكى فرزندمان سعى تمام كرده ام، ولى 
عمل امروز اين كودك نشان دهنده تقصير يكى 

از ماست. 
مادر كــودك گفت: هنگام بــاردارى به منزل 
همسايه رفته بودم كه درخت انار آنها توجه مرا به 
خود جلب كرد. به انارى از آن، سوزنى فرو بردم تا 

مزه آن را بچشم».5
مى بينيم ســوزنى كه مادر در دوران باردارى به 
انار درخت همســايه فرو كرده بــود، در تكوين 
شخصيت كودك مؤثر افتاد و در رفتار كودك بروز 
كرد. خوردن غذاى تهيه شده از مال حرام در هر 
دورانى از زندگى اثر نامناسب بر انسان مى گذارد 

و در رفتار او بروز خواهد كرد. 
داستان حساسيت  هاى مادر در دوره باردارى در 

تكوين شــخصيت آينده فرزند در بخش تغذيه 
وى خالصه نمى شود و عوامل تأثير گذار بر روح 
و روان وى هم مد نظر تعاليم اســالمى اســت. 
خواندن قرآن به صورت مستمر در دوره باردارى 
و توصيه  هايى از اين دست، در اين مقطع مى تواند 
شخصيت كودك را در آينده دستخوش تأثيرات 

خود كند. 

ــ    ــ  ــ   ــ 
  

خانواده مأمن ابتدايى ورود كودك به دنيا است؛ 
محيطى كه مى تواند خاســتگاه صفات جليله 
انســانى و در برخى موارد ملجــأ صفات رذيله 
غير انسانى. شكل دهى فطرت و سرشت پاك و 
بالفعل كردن صفات بالقوه مثبت فرزندان، هنرى 
است كه خانواده دينى بايد داراى آن باشد. درياى 
بى كران آموزه  هاى دينى، در قالب سيره عملى و 
تئورى  هاى نظرى پيامبر و ائمه اطهارt مسير 
اين مرحله را براى شكل گيرى شخصيت معنوى 

كودك سهل و آسان مى كند.
اولين وظيفه پدر و مادر در اين مرحله خوشــايند 
نشاند دادن احكام دينى است براى فرزندى كه 
در اين مرحله شــخصيتش به شدت تحت تأثير 
مشاهداتش است. اجراى محبت آميز و متعادل 
رفتار  هــاى دينى مانند قــرآن خواندن، پخش 
صوت  هــاى زيبا قرآن در خانــه و برپايى نماز از 
جمله امورى  است كه مى توان با آنها مشاهدات 
كــودك را تحت تأثير قــرار داد و زمينه را براى 
رفتار  هاى مقلدانه چند سال پايانى اين دوره فراهم 

كرد. به بيــان پيامبر اكرم فرزند در اين دوره امير 
والدين است. براى شكل گيرى شخصيت او بايد 
به خواسته  هاى ناچيز او بها داد. اين هنر پدر و مادر 
است كه بتوانند با ارضاى نياز  هاى طبيعى كودك 

او را رهين معنويتى استوار در آينده سازند.
در ســال هاى پايانى اين دوره كه فرزند سعى در 
تقليد آداب مذهبى پدر و مادر را دارد، تلفيق رفتار 
دينى و محبت از اولويت  هاست؛ محبت در قالب 
تشــويق و نوازش از بهترين روش هاست. اين 
مسئله شخصيت معنوى فرزند را تنها به عادت 
خدامدارى ســوق نمى دهد و عشق به پروردگار 
مهربانى  ها و تالش براى كســب رضايت او را 

براى وى در پى خواهد داشت. 

ــ    ــ  ــ   ــ 
 

ايــن دوره از زندگى كودك آغاز مرحله آموختن 
و دوره امرهــاى والدين بر فرزند اســت. در اين 
مرحله شخصيت معنوى كودك از مرحله تقليد و 
عادت به مرحله پرسش گرى مى رسد. اگر مهارت 
والدين در ارائه پاســخ ها و داليل كوتاه، ساده و 
قابل فهم و به دور از استدالل هاى پيچيده باشد، 
تأثيرى مهم در پرورش و رشد احساس مذهبى 
كودك دارد و پايه و اساس جهان بينى و تفكرات 

دينى او را در آينده شكل خواهد داد. 
در ايــن دوره كودك با توصيه  هاى عملى كه در 
زير آورده مى شود شخصيت معنوى محكم ترى 

پيدا مى كند: 
1. براى تثبيت ايمان در دل فرزندتان بينش  هاى 

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى
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او را دربــاره خــدا صحيح و عميــق كنيد. و به 
پرســش  هاى او در مورد خداونــد جواب  هاى 

درست و در حد فهم او بدهيد. 
2. بــراى تقويت ايمان فرزنــد به خدا و پذيرش 
توانايى  هاى خودش، جمله  هاى مثبت را بر روى 
كاغذى بنويسيد و بر در و ديوار و محل ديد او قرار 

دهيد، براى مثال: 
ـ براى ســالمتى، توانگرى، زيبايى و قدرتم از 

خداوند سپاسگزارم. 
ـ خدا همه جا با من است و همه چيز نيكوست. 

ـ قدرت و بزرگى خــدا برتر و پايدارتر از ديگران 
است. 

ـ من با ايمان به خدا، در كارهايم موفق مى شوم.6
 والدين در اين دوره با دو چالش روبه رو هســتند: 
الف) عدم آگاهى و مهارت الزم در پاســخ دادن 
به سؤاالت و نداشتن اطالعات دينى منطبق بر 
زمانه و عصر كودك. ب) سلطه تربيتى رسانه  ها.

والدين مى توانند با كسب آگاهى از منابع مستقيم 
متــون روايىـ  دينى و مشــاوره با متخصصان 
تربيت دينى پاســخگوى شخصيت پرسشگر 
فرزند خود باشند تا كودك بتواند با افزايش قدرت 
تحليل، مشاهدات خود از ســاير منابع از جمله 

رسانه را به نقد كشيده، اصالح كند. 
هر چند بر خالف دوره قبــل در اين دوره فرزند 
از آزادى كامل بر خوردار نيست، اما ارائه تكليف 
دينى با شيوه  هاى صحيح آمرانه در اين دوره بايد با 
نرمش و عطوفت همراه باشد تا فرزند تعاليم دينى 

پدر و مادر را بپذيرد. 

ــ    ــ  ــ   ــ 
 

مطابق فرمايش پيامبر اكرم در اين سنين فرزند 
در مقام وزارت والدين اســت و بايد در كارها با او 
مشورت كرد. در اين فرايند شخصيت معنوى او 

به تكامل مى رسد. 
در ايــن مقطــع فرزند عموماً به نقــد رفتارها و 
عقايد دينى پدر و مــادر مى پردازد و والدين بايد 
عكس العمل منطقى توأم با آموزش مســتقيم 
را بــراى فرزند خــود در نظر بگيرنــد. هرگونه 
عكس العمل تند مبتنى بر احساسات در اين مقطع 
مى تواند بنيان  هاى تربيتى والدين در دو مرحله 
قبل را با چالشــى عميق روبه رو سازد و فرزند را از 

مدار دين و زندگى معنوى دور سازد. 
اين مرحله كامال گذرا و موقت است. اگر اجازه داده 
شود تا فرزند با مراقبت و ماليمت از آن عبور كند، 
مى توان شــاهد بازگشت آگاهانه او بود.7 والدين 
نبايد نوجوانــان و جوانان را با اعمال نابخردانه و 

️ــــــــــــــ︡ا﹨ ﹤︀︀دت در ︨ــــــــــــــــــــ︺︨
︩را﹨ــــــــــ﹊︀ر﹨ـــــــــــ︀ی ا﹁ــــــــ︤ا
️ ︢︎ـــــ︣ی ﹋﹢د﹋ــــــ︀ن  ︨︴ـــــ ﹨︡اــــ

مرتضى اسدى 
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؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد، بايد  َ  ٌ َ

غالم و كنيزهاى شما و كسانى از شما كه به بلوغ 
نرسيده اند، سه بار از شما كسب اجازه كنند: پيش 
از نماز بامــداد و نيمروز كه جامه هاى [معمولى] 
خود را بيرون مى آوريد و پس از نماز شامگاهان. 
[اين، ] سه هنگام خلوت شماست، نه بر شما و نه 
بر آنان گناهى نيست كه غير از اين [سه وقت ] گرد 
يكديگر بگرديد [و با هم معاشرت نماييد]. خداوند 
آيات [خود] را اين گونه براى شــما بيان مى كند 
و خدا داناى ســنجيده كار است  و چون كودكان 
شما به بلوغ رسيدند، بايد از شما كسب اجازه كنند؛ 
همان گونه كه آنان كه پيش از ايشان بودند كسب 
اجازه كردند. خدا آيات خود را اين گونه براى شما 

بيان مى دارد و خدا داناى سنجيده كار است».1
«هدايت پذيــرى كــودكان» در واقع تركيبى 
مســامحه آميز بــراى تعييــن و تعريف برخى 
شــيوه هاى رفتارى با كــودكان و نوجوانان به 
منظور پايبندى ايشان به اصول، ارزش ها و سبك 
زندگى اســالمى و تابعيت از آن است. در واقع با 
اين تعبير قصد داريم برخى راهكارهاى ارشاد و 
راهنمايى كــودكان را بيان نماييم تا به مطلوب 
خود و گزينش آن از سوى كودكان و نوجوانانمان، 
نزديك تر شويم. بيان راه هاى رسيدن به سعادت، 
خوش عاقبتى و زندگى سالم و پرنشاط دنيوى، از 
وظايف پدر و مادر، معلمان، روحانيون و مبلغان 

است. 
افزايش سطح هدايت پذيرى كودك و نوجوان، گام 
مهمى براى دوران بلوغ، سنجش عاقالنه و اختيار 
او شمرده مى شود؛ لذا اين گام بايد با نهايت دقت و 

 ،qريزبينى برداشته شود. حضرت اميرالمؤمنين
پايه و اساس تبعيت و هدايت پذيرى را در نامه  خود 
به امام حسن مجتبىq، چنين بيان مى فرمايند: 
 َ  َ ِ

ُ
  َ ِ

َ  ِ
ْ  ِ

َ َ  ُ ْ َ
 َ َّ »

؛  قلب نوجوان بسان زمين آماده   ْ َ
ِ
َ
 ٍ ــ َ  ْ ِ

كشــت است، هر بذرى در آن پاشيده شود، پذيرا 
است».2

اين پذيرا بودن پيش شــرط هايى دارد كه بايد به 
آن ملتزم بود و توجه كرد. مهم ترين پيش شرط  
استفاده به موقع از فرصت است؛ به بيان ديگر مربى 
كودك و نوجوان بايد موقعيت شــناس خبره اى 
باشــد. حضرت ما را به اين نكته توجه مى دهند 
كه الزمه  پذيرا بودن موقعيت شناســى اســت؛ 
چراكه مانع بزرگ هدايت پذيرى، فرصت سوزى 
و از دســت رفتن آمادگى پذيرش است. حضرت 
هجوم اميال نفســانى و دنيايى را تهديدى براى 
پذيرش هدايت  برمى شمرند و جايگاه، موقعيت 
مناســب و هنگامه  بيان ارزش هاى اخالقى را 
پيش از عارض شــدن اين تهديدها مى دانند. به 
تجربه هم ثابت شده است كه پذيرش و اطاعت 
با خواهش ها و دنيايى شــدن دل ها تعارض دارد 
و اگر اين گونه شود، خسارت جبران ناپذيرى در 
تربيت و هدايت پذيرى كودك و نوجوان بر جاى 

خواهد گذاشت. 
اگر موقعيت شناس خوبى باشيم، به حتم در تعيين 
شــيوه هاى رفتارى مؤثر خواهيم بود و تبعيت 
فرزندان و پذيرا بودن قلب ايشان را خواهيم ديد؛ 
از اين رو ديگر در مشخص كردن ساعات ياد شده 
در آيات شــريفه  مذكور و تعريف حدود زمانى و 
مكانى در منزل كه يكى از شاخصه هاى هدايت 
كودكان و نوجوانان به ارزش هايى مانند احترام به 
حريم ديگران، قائل شدن حريم براى خود، حيا، 
عفت، برنامه ريزى و... اســت، نگرانى نخواهيم 

داشت. 
روحيه  پذيرش كودكان بايد در موقعيت و فرصت 
مناسبى كه اشاره شد، تقويت شود. كليد تقويت 
هدايت پذيرى كودكان «محبت» است. محبت 

به كودك و نوجوان از سه طريق ممكن است: 
- محبت گفتارى؛
- محبت رفتارى؛
- محبت نگارشى.

محبــت گفتارى بيان واژه هــاى محبت آميز و 

ســيراب كردن دل كودك و نوجوان از محبت 
است كه تأثير كتمان ناپذيرى دارد. «براى جلب 
دل انسان، چيزى اثربخش تر از زبان نيست»3 هر 
دلى كه جلب شود، بى شك تابع هم خواهد بود. 

محبت رفتارى انتقال حــس محبت درونى به 
فرزندان از طريق رفتار اســت. در آيات ذكر شده 
در مطلع بحث، نكته  لطيفى وجود دارد و آن اينكه 
معاشرت در حريم خانه، الزم شمرده شده است و 
اين نحوه  معاشرت را با واژگان بى نظيرى مطرح 
»؛  ٍ  َ َ 

ُ ُ  َ
ُ َ َ َ ُ َّ َ مى كند: «

يعنى دور هم بگرديــد! قربان صدقه  رفتنى كه 
قرآن به ما مى آموزد، با هيچ واژه اى قابل وصف 

نيست. 
بى نيــاز كردن فرزنــدان از محبت ديگرانى كه 
شايد با محبت دروغين، بذر ديگرى در زمين دل 
كودك و نوجوان كشت كنند، مجاهده اى پرسود 
خواهد بود. محبت رفتارى، ابراز محبتى اســت 
كه «محبت» تلقى شــود؛ نه «وظيفه». تأمين 
زندگى، رفع نيازهــا، زحمت هاى بى دريغ پدر و 
مادر و... براى فرزندان وظيفه اســت؛ نه محبت! 
خوش رويى، خوش زبانى، خــوب صداكردن، 
بوســيدن، نوازش، دســت دادن، تواضع، هديه 
دادن، بازى كردن و... كه هر يك مباحث مفصلى 

دارد، مصاديق محبت رفتارى هستند. 
محبت نگارشى شــيوه  متفاوتى در بيان و ابراز 
محبت به فرزندان اســت. جارى شدن واژگان 
محبت بر صفحه  كاغذ، حس خوش آيندى را در دل 
 qكودك و نوجوان ايجاد مى كند. اميرالمؤمنين
؛ نامه  تو،  ْ َ ُ

ِ  َ  ُ َ ْ  َ ُ مى فرمايند: «
گوياترين ســخن توست!».4 نامه ابراز محبت را 
ماندگار مى كند و تا زمانى كه فرزند آن نامه  را حفظ 
كند، خوشى آن هر بار در خاطرش تكرار مى شود. 
نامه  ماندگار اميرالمؤمنين به امام حسن مجتبى، 
عالى ترين مصداق محبت نگارشى است. يادمان 
باشد پيامك و ايميل هرگز جاى نامه را نمى گيرد. 
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︋﹩ ﹡﹫ــ︀ز ﹋ــ︣دن ﹁︣ز﹡ــ︡ان از ﹝︊ــ️ 
د﹍︣ا﹡ــ﹩ ﹋ــ﹥ ︫ــ︀︡ ︋ــ︀ ﹝︊ــ️ 
ــ︢ر د﹍ــ︣ی در ز﹝﹫ــ﹟ دل  درو︾﹫ــ﹟،︋ 
﹋ــ﹢دک و ﹡﹢︗ــ﹢ان ﹋︪ــ️ ﹋﹠﹠ــ︡، 
﹝︖︀﹨ــ︡ه ای ︎︨︣ــ﹢د ︠﹢ا﹨ــ︡ ︋ــ﹢د. 

︱﹢ر 
در ︗﹞︀︻️

سيد مرتضى موسوى

يكى از ادله اى كه عليه مانعين حضور زنان 
در عبادت هاى جمعى اقامه مى شــود اين 
است كه روايات متعددى دال بر ثواب بيشتر 

نماز در صورت كثرت جمعيت وجود دارد.
در رساله هاى عمليه نيز اين حكم در ابتداى 
باب نماز جماعت آمده اســت كه اگر يك 
نفــر به امام جماعت اقتدا كند هر ركعت آن 
ثــواب يكصد و پنجاه نماز را دارد. اگر دو نفر 
اقتدا كنند ثواب سيصد نماز و هرقدر كه عدد 
نمازگزاران بيشتر شود ثوابش بيشتر خواهد 
شــد؛ تا جايى كه اگر ده نفر شوند نمى توان 
ثوابش را به شماره درآورد.1 عالوه بر اينكه 
در بســيارى از رساله ها و استفتائات مراجع 
عظام به صراحت آمده كه فضائل مســجد 

مختص مردان نيست.
شهيد ثانى در باب نماز جماعت مى فرمايد: 
«نماز جماعت مســتحب اســت. در همه 
نمازهاى واجب و در نمازهاى يوميه تأكيد 
بيشترى دارد تا جايى كه يك نماز به  صورت 
جماعت برابر با بيســت و پنج يا بيســت و 
هفت نماز است؛ البته با غير عالم. اما اگر امام 
جماعت عادل باشــد برابر با هزار نماز است 
و اگر همين نماز جماعت در مســجد باشد 
ثوابش مضاعف مى شود از ضرب عدد ثواب 
نماز جماعت در ثواب نماز در مســجد. پس 
نماز جماعت در مسجدجامع با غيرعالم دو 
هزار و هفتصد ثــواب دارد و با عالم يكصد 

هزار ثواب دارد».2
در هيــچ يك از رواياتى كه در مورد فضيلت 
نمــاز جماعت و كثــرت جمعيت آن وجود 
دارد، بر اينكه نمازگزاران مرد باشند يا زنان 
نباشند، اشاره اى نشده است. بنابراين زنان 
نيــز در اين روايات وارد هســتند. اينكه در 
هيچكدام از اين روايات درباره عدم حضور 
زنان مطلبى نيامده، دال بر رجحان حضور 

آنان همانند مردان است.

:  
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نســنجيده خود به عصيانگرى وادار نمايند؛ زيرا 
روحيه عصيانگرى و تمرد در آنها باالست. پيامبر 
اكرم خطاب به مــوال علىq مى فرمايند: 
«يــا على، لعنت خدا بر پدر و مادرى باد كه فرزند 
خويــش را به عصيان وادارند و باعث قطع رابطه 

محبت شوند».8

 
1. هر كودكى با فطرت توحيدى متولد مى شود. 
اين والدين او هســتند كه كودك را در مســير 
معنويت سعادتمند مى ســازند و يا به ناكجاآباد 

مادى و مادى انديشى رهنمون مى سازند.
2. در اجراى دستورات دينى، سخت گيرى آفت 
بزرگى اســت. بايد توجه داشت كه كودكان به 

اندازه خودشان مكلف هستند. 
3. زمان شــروع تربيت دينــى از دوران نونهالى 
است؛ چراكه فطرت خداجوى كودك هنوز دست 

نخورده است. 
4. پيش شــرط تأثير امر و نهى والدين اين است 
كه خود آنها عامل به مسائل و احكام دينى باشد 
و پيش شرط عامل بودن والدين، باور قلبى آنها به 

آموزه هاى الهى است. 
5. بايد زمينه اى فراهم گردد كه فرزند به راحتى و 
با اشتياق، مشكالت و سئواالت خود را با والدين 

مطرح كند. 
6. قبــل از هر چيزى بايد اعتماد و عالقه فرزند را 
به خود جلب كرد تا به آنچه آموزش مى يابد، اقبال 

داشته باشد. 
7. نصيحت بيش از حد براى فرزند در مرحله سوم 
يا جوانى، به خصوص در حضور ديگران، مى تواند 
شخصيت او را سركوب و خدشه دار مى نمايد و او 

را آماده عصيان و دين گريزى كند. 
8. شخصيت معنوى هر فرد مسلمان همه داشته 
و نداشته اوست، آن را دستخوش برداشت  هاى 
ســخت خود از دين نبايد كرد. والدين و مربيان 
بايد خود نشــانه اسالم رحمانى باشند تا كودك 

مسلمان شخصيتى مهرورز و مقيد  بيابد. 
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﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از
﹋﹢د﹋︀ن
︵ــــ︣از

در ﹝︧︖︡︑︣︋﹫️
سيد مرتضى موسوى

فرزند انسان در هر سنى كه باشد براى خود 
شــخصيت و احترام قائل اســت و دوست 
دارد به شــخصيتش توجه شــود. از اين رو 
سزاوار اســت كه پدر و مادر به عزت نفس 
و اعتماد به نفس كودك در تربيت  و تحكيم 
اصــول اخالقى دقت نماينــد؛ از جمله در 
مهمانى ها و ديدارهاى گروهى. روح كودك  
و نوجوان مانند گل، بسيار ظريف و حساس 
است و با كوچك ترين ناهنجارى اى پژمرده 

مى شود.1
نكاتى كه در تربيت فرزند در مسجد به مردم 
سفارش مى شود بايد مورد توجه قرار گيرد. 
براى تقويــت اعتماد به نفس كودكان بايد 
به آنها احترام گذاشت و نظرشان را پرسيد. 
در مســجد اگر چند نفر از آنها در يك صف 
ايستاده اند، آنها را به عقب نرانند؛ بلكه بين 

آنها براى تصحيح نماز فاصله انداخت.
اگر كودك، اين موجود آراســته به فطرت 
توحيدى و پيراســته از آلودگى هاى روانى، 
در دامــن پدر و مــادرى مؤمن و پاى بند به 
انسانيت، جامعه اى سالم و مدرسه اى واجد 
شــرايط صحيح قرار بگيرد، مؤدب به آداب 
مى شود و انســانى جامع و با فضليت به بار 
مى آيد. ولى با كمال تأّسف بيشتر كودكان به 
خانه اى قدم مى گذارند كه آثار تربيت  الهى 
و انســانى در آن خانه كم است، يا اگر باشد 
قدرت مقابله با محيط خراب اجتماع را ندارد. 
چاره چنين مهلكه اى پنــاه بردن به جايى 
اســت كه مأمن و محل نيــكان و خوبان 
اســت تا با بهره بردن از معنويت از گرداب 
حوادث نجات يافت. مســجد مأمنى نيكو 
براى كودكان اســت كه مى تواند آنان را از 

اين خطرات حفظ كند.

:  
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آغاز پيدايــش حس مذهبى در كودكان معموًال 
مربوط به ماه هاى قبل از چهار سالگى است كه 
در برخى از كودكان در دو و سه  سالگى هم ديده 
مى  شود. با افزايش سن اين حس علنى مى شود و 
در سن شش  سالگى به  وضوح تظاهرات مذهبى 
در كودكان را مى توان مشاهده كرد. براى تربيت 
معنوى كودك والديــن بايد قبل از تولد كودك 
زمينه ساز اين مسئله شوند. انتخاب همسر يكى 
از نكات مهمى اســت كه در اسالم به آن تأكيد 
ويژه اى شده است. رعايت نكاتى در انعقاد نطفه، 
مراقبت هاى هنگام باردارى و... زمينه ساز تربيت 

معنوى كودك است. 
در كنار زمينه سازى قبل از تولد براى مراحل رشد 
چه راهكارهايى را مى توان براى تحقق اين امر 

پيشنهاد داد؟

   .١
 نقــش الگوهــا در تربيــت معنــوى كودك 
سرنوشت ساز است. اصوًال تربيت، به ويژه تربيت 
معنوى، بر اساس دستورات عملى و مدل هايى 
خواهد بود كه والدين و مربيان به كودك عرضه 
مى كنند. طفلى كه رفتارى را از والدين خود ببيند 
از آن تبعيت خواهد كرد؛ خواه رفتارى سالم باشد، 
خواه ناســالم. جنبه تبعيت از الگو در همه سنين 
مهم اســت و در شــش تا دوازده  سالگى نقش 
مؤثرترى دارد. تصور كودك چهارساله از پدرش 
اين اســت كه او قدرت مطلق اســت، همه چيز 
را مى داند و هرچه را كه انجام مى دهد درســت 
است. الگوهاى تربيتى كودكان در جنبه اخالق 
ـ در صبر، اخــالص، امانت، پاكى و بركنارى از 
شــبهاتـ  بايد خداگونه باشند، صاحب علم و 

آگاهى باشند و نظريه اى را عرضه و ارائه كنند كه 
مدافع آن هستند. در نظر داشته باشيد كه ذهن 
كودك به زمين آماده اى شبيه است كه همه چيز 

را مى پذيرد، حتى اوهام و خرافات را.
والديــن ناگزير اوليــن الگوى كــودكان در 
تربيت معنوى هســتند. نقش عملى والدين به 
عنوان يك الگو بــراى تربيت معنوى كودك 
كارسازترين روش است و رفتار مذهبى و تربيت 
كودك به ميزان عالقه و شايســتگى و ميزان 
درك و فهــم والدين و نوع رفتار و موضع گيرى 

آنان بستگى دارد. 

     .٢
كودك داراى شــخصيت وااليى است كه بايد با 
او بر اساس معيارهايى تربيتى كه داراى تكريم 
خاصى اســت، برخورد شــود تا كودك در خود 
احســاس شــخصيت كرده، به ارزش وجودى 
خويــش پى ببرد. مثــًال والدين بــا او با احترام 
همچون بزرگ ترها برخورد كنند، با او هم بازى 
شوند و او را مورد محبت و دلجويى قرار دهند و به 

صحبت  ها و سؤال  هايش توجه كنند. 

      .٣
يكى ديگر از راهكارهاى مهم در تربيت معنوى 
كودك، انتخاب در هم نشــين و هم بازى هاى 
كودك اســت. كودك به دوست و هم بازى نياز 
دارد تا ارتباطات عاطفى خود را گسترش دهد و از 
دوستى با همساالن خود برخوردار شود. كودكان 
به دليل نقش پذير بودن، از دوستان خود به شدت 
تأثير مى پذيرد. والدين مى توانند دوستان فرزندان 
خود را انتخاب كنند. امروزه نقش مهدكودك ها 

كه كودكان ساعات زيادى را در آن مى گذرانند، 
بسيار مهم اســت. والدين مى توانند با انتخاب 
مهدهاى دينى در مسير تربيت دينى كودك گام 
مؤثرى بردارند. برنامه هاى مهدكودك در تربيت 
كودك مهم است؛ حتى بازى  هايى كه كودكان 
با يكديگر انجام مى دهند و تأثيراتى كه در بازى 
از نوع ارتباط با يكديگر مى گيرند نيز مهم است. 
از آنجايى كه كودكان انعكاسى از تربيت والدين 
هســتند، در انتخاب هم بازى  هــاى كودك به 

خانواده آنان نيز بايد توجه كرد. 

       .٤
شركت دادن كودكان در مراسم  و محافل دينى 
و مذهبى باعــث پرورش عواطف دينى كودك 
مى شود كه در تربيت معنوى كودك مؤثر است. 
كودك از سه ســالگى آمادگــى دارد كه ضمن 
فراگيــرى آيات و دعاها در اين مراســم  از خود 
واكنش نشان دهد. در انتخاب مراسم  بايد دقت 
كرد كه فراتر از طاقت و حوصله كودكان نباشد 
و آنها را خســته نكند. سعى كنيد اين مجالس را 
براى كودك لذت بخش ســازيد. با شركت در 
مجالس مختلف مذهبــى خاطره اى خوش در 
ذهن كودك به جاى بگذاريد. دادن شــيرينى 
يا هديه تأثيرى غيرمســتقيم بركــودك دارد. 
در تربيت معنوى كودك ســعى كنيد بيشتر به 
صورت غير مستقيم فضاهاى روحى و معنوى 
را ايجاد كنيد كه كودك جذب شود؛ مثل شركت 
كودك در اردوهاى فرهنگى و زيارتى، مالقات 
باشخصيت هاى معنوى و قرار گرفتن در جمع 
مذهبى كه باعث ايجــاد محبت به اهل بيت و 

تربيت معنوى كودك مى شود. 

    .٥
استفاده از داستان از جمله هنرهاى زيبايى است 
كه در تربيت معنوى كودكان نقش به ســزايى 
دارد. از اين طريق به صورت غيرمستقيم مى توان 
فضائــل اخالقى و اهدافى كه در نظر داريم را به 
كودكان آموزش دهيم. داستان وسيله اى براى 
ظهــور وجدان پــاك و خصلت هاى مطلوب و 
پسنديده در كودك است. كودك بايد به اولياى 
دين، به رسول خدا و ائمهt و ديگر پاسداران 
مذهب عالقه مند باشــد تا امر و نهى شان و راه 
و روششــان در او اثر گذارد و شيوه هاى زندگى 
آنان را سرمشق قرار دهد. براى رسيدن به تربيت 
معنوى ذكر داســتان زندگى و شرح فداكارى 
و خدمات آنها كــودك را در الگو قرار دادن اين 
شــخصيت  ها ترغيب مى كند. كودكان نسبت 
به كســانى كه جنبه اعجاب و تحســين آنها را 
برمى انگيزنــد و راه و روش قهرمانــان را دارند 
عالقه مندند. اگر بتوانيم شــرح ايثارگرى هاى 
آنــان را به زبان ســاده و قابل فهم براى كودك 
بيان كنيم، در او عالقه اى قلبى نســبت به آنها 
پديد مى آيد. كودك دوســتدار آنان خواهد شد و 

راه و روش آنان را ادامه خواهد داد. 

      .٦
يكى از راهكارهاى تربيت اســتفاده از سيستم 
تشويق و تنبيه اســت. اين روش بسيار حساس 
است و بايد در اســتفاده از آن به سه عامل توجه 
كنيم؛ الف) با توجه به ســن و سال كودك باشد. 
ب) درك و فهم كودك را بســنجيم. پ) به نوع 

عمل كودك توجه كنيم. 
استفاده از تنبيه يا تشويق بايد در راستاى تربيت 

معنوى كودك باشــد؛ نه اينكه بخواهند اعمال 
قدرت كنند يا كودك را بدون لياقت مورد تشويق 
قرار دهند. اِعمال تنبيه و خشــونت موجب تأثر 
روحى كودك مى شود. اگر اين كار از راه صحيح 
و به ميزان مناسب باشــد، سبب عبرت اندوزى 
كودك مى شــود و با احساس پشيمانى، به طور 
جدى تصميم مى گيرد دســت  به  كارى نزند كه 
پس  از آن تنبيه و سرزنش باشد. همچنين تشويق 
و پاداش موجب نشاط و شادى كودك مى شود. 
در صورتى كه اين نشاط و شادمانى از راه صحيح 
و به  اندازه ايجاد شده باشد، كودك با اشتياق تمام 
مى كوشــد كه همواره كارهايى را انجام دهد كه 
معموًال پس  از آن والدين او را تشويق مى كنند و 

به او پاداش مى دهند. 
در هر سنى بايد تشــويق مايه رغبت كودك به 
انجام اعمال دينى و تنبيه به  صورت يك محرك 
باشد. مردى نزد امام موسى بن جعفرq از فرزند 
خويش شكايت كرد، حضرت فرمود: «فرزندت 
را نزن؛ ولى بــراى ادب كردنش با او قهر كن، و 
مواظب بــاش قهرت طول نكشــد؛ بلكه زود 

آشتى كن».
تربيت معنوى كودك بسيار حساس است و بايد 
به صورت غيرمســتقيم و جذاب صورت بگيرد 
تا كودك لذت و شــيرينى معنويت را در زندگى 
خويش احساس كند و خود مشتاق انجام اعمال 

دينى شود. 
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ــ︣  ــ︣ و ﹡﹩ ︫ــ︀ن و راه و رو︫︪ــ︀ن در او ا︔ ــ︀ ا﹝ ︀︫ــ︡ ︑ ــ︡︋  ﹝︢﹨ــ︉ ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠
ــ﹥  ــ︣ای ر︨ــ﹫︡ن︋  ︣﹝︪ــ﹅ ﹇ــ︣ار د﹨ــ︡.︋  ــ﹫﹢ه ﹨︀ی ز﹡︡﹎ــ﹩ آ﹡ــ︀ن را︨  ﹎ــ︢ارد و︫ 
︡﹝ــ︀ت آ﹡ــ︀  ــ︣ح ﹁ــ︡ا﹋︀ری و︠  ︑︣︋﹫ــ️ ﹝︺﹠ــ﹢ی ذ﹋ــ︣ دا︨ــ︐︀ن ز﹡︡﹎ــ﹩ و︫ 

️  ﹨︀ ︑︣︾﹫ــ︉ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ﹫︭ــ ﹋ــ﹢دک را در ا﹜﹍ــ﹢ ﹇ــ︣ار دادن اــ﹟︫ 

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞
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﹋﹢دِك ﹝︧︖︡
︉ ︫﹠︀︨﹩ و ︫﹫﹢ه ﹨︀ی ︗︢ب ﹋﹢د﹋︀ن ︋﹥ ﹝︧︖︡ ﹝﹫︤﹎︣د ﹝﹊︐﹢ب ︋︣ای آ︨﹫

به كوشش: سعيد فياضى

 به عنوان اولين كارشــناس به حضور صداى 
آشناى اين روزهاى برنامه هاى تربيتى راديو 
رفتيم. حجت االسالم والمسلمين محمدحسن 
سعيدى كه مديريت «مركز مشاوره بيان» را 
هم عهده دار هستند، دغدغه هاى ما را چنين 

پاسخ گفت: 
   

در اولين گام ما بايد اســالم را به عنوان دين خدا و 
يك مجموعه جامعى كه بشر را به سوى سعادت 
هدايت مى كند و مجموعه اى از تعاليم كه هم باعث 
پاكى روح است و هم سبك زندگى را مى آموزد، 
يقين كنيم و بشناسيم و بشناسانيم. بايد حقانيت 
و كارآمــدى دين را براى كودك جا بياندازيم كه 
مهم ترين نتيجه اش تقويت اعتمادبه نفس است. 
مشــكل ما  اين است كه ايرانى مسلمان اعتماد 
كاملى به هويت دينى خود نــدارد كه اين عدم 
اعتماد بدليل عدم شــناخت است و نتيجه اش 
آسيب هاى روانى و اجتماعى متعددى است كه 

بعضاً در جامعه شاهد آن هستيم. 
مى توان نياز و ويژگى هاى كودك را شناخت و از 

آنها بهره گرفت: 
- اســتعداد فراگير كــودكان؛ البته بايد به اصل 

آموزش غيرمستقيم توجه داشت. 

- مهربانى در روح كودكان؛ همه بايد بچه را درك 
كنند و به كودكى كه به مسجد مى آيد توجه كنند.
- الگوگيرى كودكان از جامعه و محيط؛ بخش 
عمــده اى از يادگيرى بچه هــا از دريافت هاى 
محيــط و افراد اســت. مى توان حســنات را با 

الگوهاى عملى به كودك آموخت.
جذب كودك به مسجد، يك كار جمعى است و 
خانواده و رســانه و مدرسه بايد اهميت راهبردى 
حضور كودك در مسجد را درك كرده و همراهى 

كنند. 
؟   

در جواب «من كى هســتم؟» كه در اين سن  در 
حال نهادينه شدن در كودك است، بايد پاسخى 
روشن و راهگشا داشته باشيم. بايد هويت دينى و 
مسجدى كودك باالتر از هويت تحصيلى، قومى 
و حتى در آينده هويت شغلى او باشد. هدف يابى 
بر اساس زندگى متعالى براى كودك در مسجد 
مى تواند ايجاد شود كه اين موضوع برطرف كننده 

بسيارى از مشكالت روحى و روانى است. 

«ما»ى كودك را در مسجد تعريف كنيد تا بدين 
وســيله بتوان از ظرفيت و پتانسيل همساالن 
استفاده كرد. در جامعه شهرى منزوى اين روزها 
مى توان جمع ها را در مساجد ايجاد كرد. بهترين 
اين جمع ها در مســجد به صورت تصفيه شده و 

سالم قابل شكل گيرى است. 
اين نكته هــم نبايد مغفول باشــد كه كودك 
هوشمند است و كودكان امروز هوشمندتر! امروز 
كودكان با اجبار پدر و يا نصيحت مادر به مسجد 
نمى آيند؛ پس رابطه مسجد و كودك بايد بر پايه 
ثمردهى و هم افزايى باشد و جهت گيرى نگاه ها 

در مسجد بايد نفع بچه ها باشد. 

 
در جامعه پرتنش و پرتضاد امروزى، براى اينكه 
بتوان كودك را براى حضور در جامعه آماده كرد، 
بايد او را واكسينه كنيم؛ نه اينكه او را در محيطى 
ايزوله قرار دهيم و دلمان خوش باشد كه آسيبى 
نمى بيند! با مســجدى تربيت كــردن مى توان 
به كودك هويت داد و او را واكســينه كرد. چنين 
كودكى در جامعه نه تنها تأثرپذير نيســت؛ بلكه 

تأثيرگذار و نقش آفرين هم هست. 

حجت االسالم والمسلمين ابراهيم فرمانى، 
مؤسس «گروه فرهنگى تبليغى شكوفه هاى 
آسمانى» و مدير ســايت «عمو روحانى» كه 
ســابقه پربارى از كار با كودكان دارد، نكات 

خوبى را گوشزد نموده اند. 
بــا توجه به اينكــه يكــى از مهم ترين عوامل 
شكل گيرى شــخصيت كودك محيط است و 
نقش به ســزايى در تربيت كودك دارد، مى توان 
مســجد را ســالم ترين محيط بــراى پرورش 
اجتماعى كودك دانست. در واقع تربيت توحيدى 
كودك در مســجد واقع مى گــردد. با عنايت به 
اهميت الگو در شكل گيرى شخصيت كودك، 

مســجد محيط خوبى براى ارائه اين الگوها به 
كودكان است. والدين بايد مشوق كودكان باشند. 

  
مى توان با برنامه هاى فرهنگى، تفريحى و ورزشى 
عالوه بر جذب مستقيم كودك، با ايجاد كلونى ها 
و جمع هاى هم ســن و سال از ظرفيت دوستى و 

گروه هاى همسال در تربيت كودك بهره برد. 
 

حضور در مسجد روشــى مؤثر براى آشناسازى 
نسل آينده با ارزش هاى اسالمى  است. مسجد 
نماد اسالمى است و تكميل كننده هويت اسالمى 
در كودك است. احساس مذهبى كودك با حضور 
در مراسم مذهبى مسجد ايجاد و تقويت مى گردد. 
نيــز حضور در نماز جماعت، ديدار با اهالى محل 
و همسايه در مسجد بستر مناسبى براى ايجاد و 

تقويت حس اجتماعى در كودك است. 
   

سيره نبوى توجه دادن مردم به جايگاه مسجد در 
تربيت كودك اســت. پيامبر بچه ها را به مسجد 
مى آوردنــد. مى بينيم در آن زمان بچه ها در نماز 
جماعت مشغول بازى هستند و ايشان نه تنها منع 
نمى كنند، بلكه تشويق مى كنند. زنان اصحاب 
بچه هاى شــيرخواره را مى آورند و ايشان نهى 
نمى كنند؛ حتى براى گريه نوزاد نماز را سريع تر 

مى خوانند. 
    

در روايات داريم كه در كنار مسجد پيامبر مكانى 
بوده با عنوان «روضه الصبيان» يعنى بايد در كنار 
مسجد فضايى آرام و بانشاط و خاطره ساز براى 
بچه پيش بينى كنيــم. اى كاش ما در كنار همه 
مساجد مهدهاى كودكى ايجاد مى كرديم تا اين 
آشفتگى كه در مهدهاى كودك ما هستـ  آن هم 
در مهم ترين سنين شكل گيرى شخصيت انسان 
ـ ريشه تربيت و زندگى دينى را تهديد نمى كرد. 

توجه و شــخصيت دهى به كودكان مهم است. 
حتماً در امور مســجد از كودكان و نوجوانان به 
اقتضاى سنشــان كمك بگيريد، حداقل كارى 
كه مى توان كرد موذنى و مكبرى و تالوت قرآن 

است كه بايد به بچه ها سپرده شود. 
      

 :    
1- با فضاى فكرى كودك بايد آشنا باشد.

2- مهارت هاى ارتباط گيرى با كودك را بداند.
3- نيازهاى كودك را بشناسد.

4- شــيوه هاى جذاب كار با كــودك را بداند. 
مهم تريــن اصل در اين زمينه آمــوزش و القاء 

غير مستقيم با استفاده از قصه و نمايش عروسكى 
و تئاتر و... است.

5- كودك درونش زنده باشد. 
     

 :    
همان طور باشــيد كه مى خواهيد كودك حاضر 
در مســجد همان طور باشد! شما الگوى رفتارى 
كودك هســتيد و به  همين دليل بايد در گفتار و 
كردار، آراســتگى رفتارى و ظاهــرى، احترام و 

تواضع، نظم و انضباط دقت نماييد. 
 

اگــر بنا داريد جــذب و تربيت كــودكان را آغاز 
كنيد، اولين، مهم تريــن و كاربردى ترين كليد، 
گشــاده رويى اســت. با روابط  عمومى  قوى و 
گشــاده رويى همه نقص ها در جذب كودك را 

مى توان پوشاند؛ ان شاءاهللا. 

موضوع را با حجت االســالم والمســلمين 
سيدحسين موســوى، امام جماعتى جوان و 
پرانگيزه كه سابقه مدت ها فعاليت تربيتى و 
تبليغى در نقاط مختلف كشور را دارد، درميان 

گذاشتيم؛ ماحصل بحث خواندنى است: 
   
   

اولين و مهم ترين مقدمه اى كه مى خواهم عرض 
كنم، شــناخت اولويت هاســت. به نظر بنده كه 
سال هاســت در اقصى نقاط كشور درحال تبليغ 
و فعاليت هســتم، اولويــت اول ما و محور همه 
فعاليت هاى ما بايد تربيت كودك و نوجوان باشد. 
ياران امام حســين ويژگى شان اين بود كه اهل 
تشخيص اولويت ها بودند؛ كربال يعنى تشخيص 
اولويت هــا. كربال فرهنگى اســت كه در طول 
تاريخ جارى ســت و كرباليى عمل كردن يعنى 
اولويت ها را شناختن. اولويت ما در مسجد، جذب 

و تربيت كودك و نوجوان بايد باشد. 
    

بايد نياز مخاطب را بشناسيم. بايد نياز به هيجان 
كودك را بشناسيم و به آن پاسخ دهيم. بايد فضايى 

ايجاد كنيم تا هيجانات كودك تخليه شود. براى 
جذب او و حتى براى شناخت او بايد با او به استخر 
و فوتبال و اردو برويم. اينها خارج از شأن روحانى 
نيست! بايد هنر برقرارى ارتباط و فهم كودك را 
ياد بگيريم. اگر ما با كودك ارتباط نگيريم ديگران 
هنرمندانه اين كار را انجام مى دهند و آنجاست كه 

ديگر كار سخت مى شود.
 

مسجدى كه ما احداث كرديم در ميان سه مدرسه 
پسرانه در مقطع راهنمايى و دبيرستان است و با 
يك پارك همســايه ايم. ما مسجد را در همانجا 
كه بايد باشــد، ايجاد كرده ايم. بحمداله در يك 
سال و نيمى كه زمان شروع فعاليت هاى مسجد 
مى گذرد سيزده نوجوان را راهى مدارس علميه 
كرده ايم. آنها با معارف دين آشــنا شده اند و بعد 

عالقه مند شده اند به تبليغ اين معارف!
  

بايد در مســاجد فضايى ايجاد كنيم كه كودكان 
با طيب خاطر و با عالقه به مسجد بيايند و بازى 
كنند و هيجانات خود را تخليه كنند. بايد حوصله 
به خرج دهيم تا كودك پيرامون مسجد بازى كند 
و خاطرات كودكى اش كه شيرين ترين خاطرات 

است، در مسجد شكل بگيرد. 
   

يك مسجد خوب شامل يك تيم مديريتى خوب 
اســت؛ يعنى اگر هدف و دغدغه جذب كودك و 
نوجوان شد، بايد امام جماعت، هيئت امنا، كانون 
فرهنگى، پايگاه بسيج و حتى خادم مسجد هم 
همين هدف و دغدغه را داشــته باشند و همفكر 
و كمك كار يكديگر باشند. البته اين همراهى و 
همفكرى تنها با همت، سعه صدر و حوصله امام 

جماعت است كه ايجاد مى شود. 
 

يك بار كه براى اقامه نماز در مسجد بودم، مؤذن 
كم ســن و سالى شــايد براى اولين بار مؤذنى 
مى كرد كــه انصافاً هم خوب و دلنشــين اذان 
گفت. بين دو نماز بنده چند جمله اى از اين مؤذن 
تعريف كردم و از جيبم يك پنج هزار تومانى به او 
جايزه دادم. بعد از آن هميشه ايشان را در مسجد 
مى بينم. حتى پدر و مادرش هم مسجدى شدند 
و پدرشــان مى گفت: «ما به اصرار و اجبار او به 
مســجد مى آييم و حتى به من گفته است كه در 
آينده مى خواهد روحانى شود». من خدا را شكر 
مى كنم در بين اين همــه بچه كه مى خواهند 
دكتر، خلبان و مهندس شوند يكى هم تصميم 

گرفته  است بر روحانى شدن!

﹝︣اب  ﹎﹀️ و﹎﹢

موضوع «كودك و مســجد» را نمى توان يك دووجهى ســاده تصور نمود كه هرگاه كودكى و 
مســجدى در كنار هم قرار گرفتند، قانون جاذبه عمل  كند و الجرم اين دو به هم پيوند خورند! 
اين مقوله ابتدا به مفهوم شناسى اين رابطه و تأمل درباره سؤاالتى نظير الزمه هاى يك مسجد 
چيست؟ چرايى حضور كودك در مسجد؟ جايگاه مسجد در منظومه تربيتى كودك؟ نياز دارد. 
در اين مورد ما بيش از نظريه پردازى علمى  به راهكارهايى عملى نيازمنديم. براى بررسى اين 
دغدغه به ســراغ سه تن از كارشناســان خبره كه در عرصه عمل هم داراى تجربياتى ارزنده 

هستند، رفتيم. متن ذيل چكيده گفت وگوى ما با ايشان است.
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﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از
﹝︺﹞︀ری
︵ــــ︣از

﹤︀︧﹝﹨ ﹅
نويسنده: سيد مرتضى موسوى

حقوق همســايه از جمله حقوقى است كه 
انســان بر عهده دارد. اين حق آن قدر هست 
كه پيامبرp فرمود: «جبرئيل همواره مرا 
به حق  همسايه  سفارش مى كرد، تا آنجا كه 
گمــان كردم كه ممكن اســت او را در ارث 

شريكم كند».1
در كتاب هايى كه درباره حقوق نوشته شده 
است، همچنين در رســاله حقوق امام زين 
العابدينq درباره حق همســايه مطالب 

فراوانى آمده است.
حقّ  همســايه : در پشت سر و نبودش حفظ 
و نگهدارى او، در حضورش گرامى داشت و 
احترام او،  در حضور و غياب يارى و كمك به 
او، نبايد از او عيب جويى نمايى و در گرفتارى 

و سختى تنهايش مگذارى.2
اينها توصيه هايى عمومى براى حق همسايه 
است. همسايگى مســجد فضيلت بزرگى 
است كه بايد حق آن همانند بقيه همسايگان 
و بلكه بهتر از همه آنها رعايت شــود. عالوه 
بر اينها، سفارشاتى نيز در خصوص مسجد و 
اينكه اين حق را مراعات كنند وجود دارد. از 
جمله اينكه امام صادقq مى فرمايد: با قوِم 
خودتان به مسجدها برويد و براى همه مردم 
بخواهيد آنچه را براى خودتان مى خواهيد، آيا 
يكى از شماها شرم ندارد كه همسايه اش حقِّ 
او را بشناســد و رعايت كند و او حقّ  همسايه  

خود را نشناسد؟».3
حقى كه مســجد از همســايگان مراعات 
مى كند، مســئله اى است كه در شماره هاى 

بعد به آن خواهيم پرداخت.

:  
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 ﹝︧︖ـ︡﹝︣اب
نويسنده: سيد مرتضى موسوى

يكى از قسمت هاى مسجد كه در همه مساجد 
وجود دارد، محراب اســت. لغت محراب به 
معناى غرفه، باالى اتاق، بهترين جاى اتاق و 
مكان امام در مسجد است.1 به قصر شاهان از 
آن جهت كه بهترين مكان ها است و به بيشه 

شير نيز محراب گفته مى شود.2
در وجه تسميه محراب گفته اند به دليل اينكه 
مصلى در اين مكان در حال محاربه با شيطان 
اســت، به آن محراب گفته مى شود؛3 اما در 
عرف مردم به مكانى كه امام جماعت در آن 
قــرار مى گيرد و يا به مكانى كه جهت قبله را 

در مسجد نشان مى دهد محراب مى گويند.
محراب به لحاظ ساختار مهندسى يا مسطح 
است يا فرورفته. در مدل مسطح نقشى را بر 
روى ديوار در سمت قبله در مسجد طراحى 
مى كنند و با كاشى آن را تزئين مى نمايند. در 
نوع محراب فرو رفته  كه به آن مجوف گفته 
مى شود، قســمتى از ديوار كنده مى شود و 

فرورفتگى ايجاد مى شود.
اكثــر فقها به نــوع اول از محراب (محراب 
مسطح) متعرض نشده اند و سخنى در مورد 
آن بيان نكرده اند و عده كمى از جمله مقدس 
اردبيلى به آن اشاره كرده، فرموده اند: عالمت 
محراب در مسجد (كه تورفتگى نداشته باشد) 

اشكال ندارد.4
شــكى در جواز و عــدم مكروهيت چنين 
محرابى باقى نمى ماند؛ چراكه بقيه فقها نيز 
كه ساخت محراب را مكروه مى دانند با لفظ 
«محاريب الداخلــه» از آن نام مى برند و اگر 
محراب داخلى (همراه با تورفتگى) نباشــد 
اشــكالى ندارد. عالوه بر اينهــا محراب در 
تشخيص قبله نيز يكى از امارات به حساب 

آمده است.5
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ر︨︀﹡﹥ ﹨︀﹩ ︋︣ای
 ر︨︀﹡︡ن ︎﹫︀م ا﹡﹆﹑ب

در اين صفحه بارها به سايت ها و نرم افزارهايى در حوزه مسجد و معارف اسالمى پرداخته ايم و 
يا از ضرورت آشنايى با دنياى جديد ديجيتال و فضاى مجازى سخن گفته ايم. حال قصد داريم 
گزارشى از نمايشگاهى ارائه كنيم كه مجموعه اى از آخرين دستاوردهاى ديجيتالى متخصصان 

و فعاالن اين حوزه در كشورمان است.
امسال در فاصله نسبت كم زمانى و مكانى دو نمايشگاه در حوزه رسانه هاى ديجيتال برگزار شد 
كه در اين گزارش سعى مى كنيم به هر دوى آن ها بپردازيم. البته اينكه چرا دو نمايشگاه در يك 
موضوع برگزار شده موضوع اين بحث نيست  و ما صرفاً به محتواى اين دو نمايشگاه نظر داريم.

﹎︤ار︫﹩ از دو﹝﹫﹟ ﹡﹞︀︪﹍︀ه ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی د︖﹫︐︀ل ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩
به كوشش: ابوذر كمال

        
نمايشــگاه در فضايــى دل انگيــز و با جاى 
پاركــى مناســب در بوســتان گفت وگو داير 
است. فضاسازى مناسب و تأثيرگذار غرفه ها 
هرگونه شــائبه تجارى بودن نمايشــگاه را از 
ذهن دور مى كند. غرفه ها به گونه اى طراحى 
شده اند كه خود يك رسانه باشند و بر مخاطب 
خود تأثيرگــذار؛ مثًال اگر موضوع قابل عرضه 
در خصــوص جبهه و دفاع مقدس اســت از 
نشــان هاى مربوط به همان دوران اســتفاده 
مى شود و اين حكايت از رجحان محتوا بر فرم 
دارد كه در قالبى هنرى به مخاطب ارائه شده 

است.
وارد اوليــن ســالن كه مى شــويم با بخش 
وب سايت هاى اينترنتى و نرم افزارهاى تلفن 
همراه روبرو هستيم. اين بخش از جاذبه هاى 
خاص خود برخوردار است. تقريبًا چيزى براى 
فروش وجود ندارد. همه محصوالت در قالب 
يك فضاى كم، قابليت عرضه دارد و ميتوان با 
امــواج اينترنتى و راديويى آنها را دريافت كرد. 
هدف آنها اما هم صدا يك چيز است و آن نگاه 
ارزشمندارانه و انقالبى به مقوله هاى پيرامونى 

است. در اين بخش از كليه پايگاه هاى اينترنتى 
كه در زمينه هاى فرهنگى هنرى، پايگاه هاى 
خدمات رســان، و نيز وبالگ هاى شخصى با 
موضوعاتى كه در زير ذكر خواهد شــد فعاليت 
دارند دعوت شــده تا در اين نمايشگاه شركت 

كنند. 
از موضوعــات اصلى اين بخــش عبارت اند 
از: فرهنــگ ايثار، شــهادت و دفاع مقدس. 
ارزش هاى انقالب اسالمى و انديشه ها امام و 
رهبرى، بيدارى اسالمى، جنگ نرم و فتنه... .

ارائه دهنده خدمات و محتــواى الكترونيك 
نظير شــبكه هاى اجتماعى و جوامع مجازى، 
اتاق هــا و تاالر هاى گفت وگو، خدمات دهنده 
وبالگ هــا و ميكرووبالگ هــا، ابزارهــاى 
مديريت محتوا و پايگاه هاى اشتراك گذارى 
صدا و تصوير، خبرگزارى و پايگاه هاى تحليلى 

در اين بخش مورد بررسى قرار مى گيرند. 
از ديگــر بخش هايى كه توجــه را به خودش 
جلب مى كرد ميتوان به گروه بين الملل اشاره 
كرد. جايــى كه در آن كشــورهاى مختلفى 
مانند عراق و ســوريه غرفه داشتند. جالب بود 
كه بازديدكنندگان هم با عالقه به ســروقت 

آنها مى رفتند. از مؤسسات و شركت هايى كه 
در زمينه بين الملل، به ويــژه در حوزه بيدارى 
اسالمى، در زمينه هاى اينترنت، نرم افزار و... 
فعاليت دارند مى توانستى در اين بخش ببينى. 
همچنين در اين بخش تعدادى از سايت هاى 
خبرى و خبرگزارى هاى رســمى كشورهاى 
منطقه كه بر سياست هاى روزمره كشورهاى 
همســايه ايران و منطقه تأثيرگذار هســتند، 

حضور داشتند. 
نــرم افزارهاى چند رســانه اى، بســته هاى 
رايانه اى هســتند كه براى دسترسى، نمايش، 
پخش و جســت وجوى محتــواى ديجيتال 
هم چون متــن، صدا، فيلم و پويانمايى تصوير 

استفاده مى شوند.
درايــن بخــش شــركت ها، مؤسســات و 
تشــكل هايى كه نرم افزارهايى با موضوعيت 
تبليغ و ترويج و يا معرفى فرهنگ و ارزش هاى 
انقالب اســالمى، دفاع مقدس، انديشه هاى 
امام و رهبــرى و فرهنگ ايثار و شــهادت و 
موضوع بيدارى اســالمى پرداخته اند، حضور 
داشــتند تا آثار خود را در معرض نمايش قرار 

دهند.

بخش ديگــرى كه با توجه بــه مخاطبين و 
ضريب نفوذ آن ها واقعا مهم اســت بازى هاى 
رايانه اى اســت. كليه بازى هــاى رايانه اى 
و ســرگرمى هاى ديجيتــال قابــل اجرا بر 
روى رايانــه و يا كنســول هاى بازى مختلف 
و همچنيــن شبيه ســازى هاى مختلــف با 
موضوعات متنوع شامل اين بخش مى شدند.

بخش هاى مختلفى ديگر نمايشــگاه را با هم 
مرور مى كنيم:

  
در اين بخش از مؤسســات و شــركت هايى 
كه در زمينه زيرســاخت هاى فضاى مجازى 
اعم از اينترنت، ســرور، سامانه هاى پيامكى، 
نرم افزار هاى ســايت و... توليدات داشــتند 
دعوت شــده بود كه با حضــور خود و معرفى 
اين محصوالت به مردم زمينه آشنايى هر چه 

بيشتر توليدات داخلى را فراهم كنند.

  
    

هدف از ايــن بخش معرفــى محصوالت و 

︹︋︀﹠﹞ ﹩﹁︣︺﹞  ︣اب﹞ ﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از
﹤︀︧﹝﹨
︵ــــ︣از

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى
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︫︊︧︐︀ن
سوغات حج به چه قيمتى؟

در ســال هاى اخير به هر يك از زائــران تمتع و 
عمره 300 دالر ارز پرداخت شــده است از طرف 
ديگر ســاالنه حدود 900 هزار نفر به حج و عمره 
مشرف مى شــوند. اين يعنى هر سال حدود 270 
ميليون دالر ازر از كشور خارج شده است. اگر اين 
هزينه ها خرج خريد ســوغات و اجناس به اصالح 
متبرك از كشــور عربستان شود يعنى در هر سال 
چيزى حدود 810 ميليار تومان از سرمايه كشور به 
كشورى ديگر منتقل شده است كه عالوه بر تحميل 
هزينه هــاى اقتصادى بر افراد و جامعه اين عمل از 
معايب و مفاسد اجتماعى، فرهنگى و ... نيز برخوردار 
است. تأكيد مسئوالن فرهنگى و در رأس همه آنها 
مقام معظم رهبرى در مقابله با اين فرهنگ غلط در 
سال هاى اخير نشان از چالشى فرهنگى اقتصادى 
در اين حوزه دارد كه نيازمند توجه مردم و متوليان 
فرهنگى حج براى روشــن كــردن اذهان زائران 
محترم است. بازارگردى در كشورى غريب  عالوه 
بر اينكه جايگاه يك زائر را در چشــمان ديگران 
كوچك مى كند باعث از دست رفتن وقت و فراموش 

كردن هدف اصلى مى شود. 
مقــام معظم رهبرى در توصيه اى كــه در ديدار با 
كارگزاران حج در ســال 1390 داشتند فرمودند: 
«بعضى ها به عنوان چيز متبرك، از آنجا ســوغاتى 
مى آورند؛ تبركى ندارد. ايــن جانمازهايى كه در 
سنندج و كردســتاِن خودمان مى بافند، بمراتب از 
جانمازهايى كه از آنجا مى آورند، بهتر است. برادر 
خودتان را تقويت كنيد، ساخت دست او را كه هم 
زيباتر اســت، هم بهتر اســت، بخريد و اين را به 
عنوان سوغاتى بدهيد... همه ى اجناس خودمان 
همين طور اســت؛ حاال من جانماز را مثال زدم كه 

مقدس ترين است».
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تهديــدات آنها بود. در اين نمايشــگاه ضمن 
تشــويق مردم به خريد محصوالت مختلف 
از تهديداتــى كــه برخــى محصــوالت در 
عرصه هــاى گوناگون مانند نــرم افزارهاى 
موبايــل، موتورهــاى جســت وجو، بازى و 
انيميشــن، كاالهاى صهيونيســتى داشتند 
نيز پرده برداشــته مى شــد. از كارهاى جالب 
اين بخش مى تــوان به نمايــش گونه هاى 
خيابانى اشــاره كرد. مكان هايى كه افرادى با 
ماكت هاى شــخصيت هاى معروف كارتونى 
ماننــد «باب اســفنجى» و «بتمــن» ظاهر 
مى شدند و به نوعى خطرات اين نوع برداشت 
از زندگى را يادآور مى شدند. البته بچه ها هم با 
آنها عكس يادگارى مى گرفتند! از اين حركت 
بچه ها شــايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه در 

اين باره بيشتر بايد به دنبال جايگزين بود.
 

    
در ايــن بخــش مكانــى جهــت برگزارى 
كارگاه هاى تخصصى و نشست هاى صميمانه 
فعاالن ســايبر در نظر گرفته اند كه مى توان از 
اســاتيد مجرب در حوزه سايبر دعوت به عمل 
آورد و كالس هــاى تخصصى در زمينه هاى 
جنگ نرم، گرافيــك و... برگزار كرد. عناوين 
جالبــى را در قالب اطالعيه اى به ســردر اين 

بخش چسبانده بودند:
«در مدت 7 روز دومين نمايشگاه رسانه هاى 
ديجيتال انقالب اســالمى تصميم بر آن شد 
تا إن شاءاهللا دو گروه آموزشى تعريف نماييم. 
اول) گروه آموزشــى فنى با موضوع آموزش 
يك هفته اى برنامه نويســى آندرويد به همراه 
مباحث رابــط گرافيكى و امنيت در قالب يك 
كارگاه حداكثر 15 نفره در طول ايام نمايشگاه 
و دوره هاى دو ســاعته آموزش والدين براى 

كنترل فرزنــدان در فضاى مجــازى. دوم) 
دوره هاى تئوريك و كارگاه هاى آزادانديشى با 
موضوع تعريف زمين بازى اسالمى در فضاى 
سايبر و رسانه كه طى يك هفته مباحث نظرى 
از نگاه شــهيد آوينى به رســانه تا فقه رسانه و 
فضاى مجازى و... بررســى خواهد شــد. در 
انتهاى اين دوره هــا نيز گواهى پايان دوره در 
صورت شركت مستمر در كالس ها و فعاليت 
مطلــوب و ارائه پايان نامه مورد نظر اســاتيد 
دوره ها، به شركت كنندگان اعطا خواهد شد».
بخش هــاى مختلــف نمايشــگاه در قالب 
عكس هاى 360 درجه و كيفيت عالى با عنوان 
«بازديد برخط از نمايشــگاه» از بخش هاى 
http:// جذاب ســايت نمايشــگاه با آدرس

irdmfestival.com  است كه مى توانيد حتى 
بعد از نمايشگاه هم از آن بازديد كنيم.
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آ﹠ــــــ︡ه از آن ﹝︀︨️
﹡︷ــ﹛ ﹡﹢︗ ﹟ــــ︀﹡﹩ و ︗︀ـــ﹍︀ه اـــــ︣ان در ﹡︷︣ ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊ـــ︣ی

سيدمحمدطاها موسوى

زمانى كه صحبت از نظم نوين جهانى به ميان مى آيد يكى از دو معناى زير 
مورد نظر است. 

1. در تئورى توطئه منظور از نظم نوين جهانى، اشــاره  به پيدايش حكومتى 
تماميت خواه براى سلطه بر تمام دنيا اطالق مى شود. در اين تئورى پايگاهى 
مخفى از نخبگان دنيا در نظر گرفته مى شــود كه آنها ليســت بلندبااليى از 
اقداماتى كه بايد در ســطح دنيا انجام دهند را آماده كرده، با توســل به اين 
برنامه ها در حال دسيســه چينى براى حاكم شــدن بر جهان از طريق يك 
حكومت جهانى اقتدارگرا و قدرت طلب هســتند. حكومتى كه بتوان آن را 

جايگزين حكومت تمام كشورهاى مستقل دنيا كرد. 
2. در ادبيات سياسى منظور از اين عبارت اشاره به دوره اى از تاريخ جهان است 
كه جهان با تغييرات بسيار چشمگير در تفكرات سياسى و توازن قوا رو به رو 
بوده است. در اين تعريف نظم نوين جهانى باورى است كه برقرارى حكومت 
جهانى را فقط از طريق تالش هاى همگانى براى شناخت مشكالت جهانى و 
رفع آنها امكان پذير مى كند. بيشترين كاربرد اين اصطالح پس از پايان جنگ 
سرد اســت كه ميخائيل گورباچف و جورج هربرت واكر بوش براى روشن 
كردن ماهيت عصر پس از جنگ سرد و همكارى بين دو ابرقدرت كه اميدوار 

به تحقق آن بودند، مورد استفاده قرار گرفت. 
اياالت متحمده امريكا بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و با خالى ديدن 
عرصه بين المللى از قدرتى همســنگ خود، شروع به تثبيت قدرت خود در 
شرق و غرب عالم كرد. امريكايى ها با علم به اين واقعيت كه تصرف بر منابع 
طبيعى، به ويژه انرژى، يكى از مهم ترين عوامل حكومت بر ساير كشورهاى 
دنياست و به بهانه هاى مختلف سعى در تصرف گلوگاه هاى انرژى كرد. حمله 
به عراق و افغانستان يكى از مقدمات براى دسترسى آسان به منابع غنى انرژى 
در منطقه خاورميانه و نزديكى به قدرت هاى منطقه مانند چين، هند و ايران 
بود. جذب دانشمندان بزرگ دنيا، اختصاص بودجه هاى سنگين براى تعالى 
علمى در جهت كسب منافع مالى و استيالى اقتصادى و نظامى بر كشورهاى 
ديگر از جمله برنامه هاى اين كشور براى حاكميت بر دنيا بود. براى دولتمردان 
امريكايى اهميت ندارد چه شخصى با چه رويكردى در يك كشور حكومت 
مى كند؛ براى ايشان مهم، غالمى اين حاكم براى امريكا در جهت حفظ به 

منافع آنها و يا فشار بر كشورهاى ديگر است. 
«دولت امريكا از ســال 1945 تا امروز در سرنگونى چهل دولت مستقل كه 
تابع امريكا نبودند، نقش ايفا كرده و در بيست و چند مورد دخالت نظامى داشته 
اســت! اين دخالت ها بدون استثناء با كشتار عمومى و با فجايع بزرگ همراه 
بوده اســت. البته در مواردى موفق شده و در مواردى هم ناكام مانده و موفق 
نشــده است. آنچه كه در ذهن خود ماست و از ياد ماها دور نيست، مثال هاى 
روشنى است؛ از جمله بمباران اتمى ژاپن در پايان جنگ جهانى دوم، كه آقاى 
رئيس جمهور اشــاره كردند؛ مثال ويتنام، آن جنگ هاى خونين، آن فجايع 
فراموش نشدنى كه باالخره هم با ناكامى امريكا تمام شد؛ مثال شيلى؛ مثال 
خود ايران در كودتاى 28 مرداد كه مأمور امريكايى به تهران آمد و مشــغول 
برنامه ريزى و اقدام شــد؛ و بعد هم خودشــان اين موضوع را اعالم كردند و 

اسنادش نيز منتشر شد كه االن در دسترس همه است».1 
آنچه مقــام معظم رهبرى در ديدارهاى اخير خود بــر روى آن تأكيد دارند 

نظم جديدى اســت كه در دنياى امروز در حال شكل گيرى است و هر يك 
از كشــورها بايد موقعيت خود را در اين نظم مشــخص كنند. به طور قطع 
قدرت اياالت متحده امريكا رو به اضمحالل اســت و نشانه هاى آن در امور 
اقتصادى، نظامى، ايدوئولوژيكى و... مشهود است. شكست هاى امريكا در دو 
جنگ بزرگ گذشته در عراق و افغانستان، شكست هاى مفتضحانة اسرائيل 
در چهار جنگ گذشته، شكست آنها در برخورد با تروريسم، تالش مذبوحانة 
آنها در به انزوا كشاندن ايران و دنياى اسالم و... نشان دهنده شكسته شدن 
هيمنه اياالت متحده نه تنها در ميان كشورهاى منطقه، بلكه در انظار جامعه 
بين المللى است. حركت رو به زوال امريكا و قدرت گرفتن كشورهاى مستقل 
كه هر يك داعيه دار نوعى تفكر هستند، مسئوالن نظام اسالمى را به اين مهم 
رهنمون مى كند كه در منظومه سياسى جديد بايد با توان باال در عرصه هاى 
مختلف سياسى، فرهنگى، نظامى ، اقتصادى حضور پيدا كرد و موقعيت ايران 
اســالمى را همچون خورشــيدى در دنياى خارج به نمايش ديگر كشورها 

گذاشت.
 مقام معظم رهبرى به دوپاية نظرى و عملى نظم قديم جهانى كه رو به زوال 
است، اين گونه اشاره مى كند: «آن نظم قبلىـ  كه عرض كرديم حدود هفتاد 
سال به نحو مستقر در دنيا حاكم بودـ  دو پايه  اساسى داشت: يك پايه  فكرى 
و ارزشــى، و يك پايه  عملى، يعنى نظامى و سياســى. عرض من اين است 
كه هردو پايه امروز دچار چالش شــده، دچار تزلزل شده. اما آن پايه  اخالقى 
و فكرى عبارت بود از ادعاى برترِى فكرى و ارزشــى غربـ   شــامل اروپا و 
آمريكاـ   بر بقيه  مناطق جهان و بقيه  ملل عالم. شــعارهايى را اينها مطرح 
كردند كه اين ربطى به پيشرفت هاى علمى و صنعتى ندارد؛ شعارهاى جذاب 
و فريبنده مثل شعار آزادى، شعار دموكراسى، شعار حقوق بشر، شعار دفاع از 
ملت ها و از آحاد انسان ها را سِردست گرفتند و مطرح كردند و خواستند برترى 
نظام ارزشى خودشان را بر ســاير مناطق عالم، بر اديان عالم، بر نحله هاى 
گوناگون فكرى و به خصوص بر اسالم، از اين طريق تثبيت كنند. موفق هم 
شدند... در بخش دوم كه بخش عملى استـ  كه پايه  دوم قدرت غرب و تسلط 
غرب بر مديريت جهان بودـ   مسئله  توانايى هاى سياسى و نظامى بود كه اگر 
ملت ها يا دولت ها يا جريان هاى گوناگونى تحت تأثير آن نظام ارزشى و آن 
جنبه  اول قرار نمى گرفتند و تسليم نمى شدند و ايستادگى مى كردند، اينها با 
فشار سياسى و با فشار نظامى با آنها مواجه مى شدند و كارهاى زيادى را انجام 
مى دادند كه كســانى كه زير بار آن عامل اول نمى رفتند، با فشار عامل دوم، 
يعنى فشار سياسى و فشار نظامى و امنيتى، مجبور بشوند با آنها همراهى كنند 

و همكارى كنند».2 
در اين برهه از زمان دو عمل ممكن اســت در برابر اين نظم نوين انجام داد؛ 
يكى مرعوب شدن در مقابل نظام امپرياليسم جهانى كه صداى خورد شدن 
استخوان هايش به گوش مى رسد و ديگرى استفاده از ظرفيت هاى موجود 
جهت ارتقاى توانايى كشور. رهبر فرزانه انقالب اسالمى وظيفه دولت و ملت 
را چينن ترســيم مى كند: «خودمان را آماده كنيم براى ايفاى نقش در پديد 
آوردن نظم جديد؛ كشور را آماده كنيم براى اينكه نقش آفرينى كند.  اين هم 
ممكن نخواهد شد مگر با قوى كردن كشور؛ كشور را بايد قوى كنيم. تقويت 
كشور متوقف است بر استفاده  از همه  ظرفيت ها و توانايى هايى كه ما در داخل 

كشور و در بيرون كشور داريم. توجه بكنيم كه ظرفيت هاى ما و توانايى هاى 
ما، فقط آن چيزهايى نيســت كه ما در داخل داريم؛ ما در بيرون كشــور هم 
ظرفيت هاى مهمــى داريم؛ طرفدارانى داريم، عمــق راهبردى داريم؛ در 
منطقه، در كشور؛ بعضى به خاطر اسالم، بعضى به خاطر زبان، بعضى به خاطر 
مذهب شيعه؛ اينها عمق راهبردى كشور هستند؛ اينها جزو توانايى هاى ما 
هستند؛ از همه  اين توانايى ها بايد استفاده كنيم. فقط هم در منطقه نيست؛ ما 
در آمريكاى التين عمق راهبردى داريم، در قسمت هاى مهمى از آسيا عمق 
راهبردى داريم، امكاناِت استفاده داريم؛ از اينها بايستى استفاده كنيم، اينها 
كشور را قوى خوا هد كرد».3 ايشان در اين رابطه با تكيه بر سه موضوع اساسى 
كه ايران را به اوج قدرت خود مى رساند مى فرمايد: «سه موضوع هم در تقويت 
كشور بسيار نقش دارد: يكى مسئله  علم و فناورى است، يكى مسئله  اقتصاد 
اســت و يكى مسئله  فرهنگ است. در اين سه بخش ما بايد سرمايه گذارى 
كنيم؛ اينها عناصر كليدى اند. دولت هاى ما، مسئولين ما، مؤثرين و متنفذين 
ما، در هر سه قسمت بايستى فعال بشوند و كار بكنند».4 اين سه مورد از موارد 
بسيار مهمى است كه ايشان در سال هاى اخير و در دوران رهبرى بسيار به آن 
تأكيد داشته اند. در واقع همان گونه كه رشد و پيشرفت در اين موارد باعث به 
قدرت  رسيدن كشور مى شود، كمبود ها در هر يك از اين زمينه ها نيز كشور را 
زمينگير خواهد كرد. قدرت هاى دنيا بيشترين تمركزشان در نابود كردن اين 
سه محور در نظام اسالمى است كه براى جلوگيرى از عملى شدن اين نقشه 

عظمى همه جانبه از طرف دولت  و ملت نياز است. 
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︣ا ﹋﹥... ︡ ــــ ︩ ︠﹢ا﹡︡﹡ ︣ا︋ ا︋﹢︑ــــــ
q ﹟﹫﹠﹞﹢﹝﹛︣ا﹫﹞ا﹇︐︭︀دی در ︨﹫︣ه ا ️ ﹫﹛︀︺﹁

سيدمهدى موسوى

زندگى انسان يك كل به هم پيوسته و هماهنگ 
است. اگرچه زندگى داراى مسائل مستقل و اجزاء 
جدا از يكديگر است و هر يك از آنها قلمرو خاص 
خود را دارد و به گوشه اى از امورات بشر تعلق دارد، 
اما همه آن مســائل و اجزاء مرتبط با انسان است 
و در مجموع ارتباطات مختلفى با يكديگر دارند؛ 
طورى كه زندگى واحد را براى انســان تشكيل 
مى دهند. انســان بر حســب سرشت و طبيعت 
داراى شــخصيت يگانه و به هم پيوسته است 
و اين يگانگى و پيوســتگى موجب يكنواختى و 
هماهنگى در حركات و اعمال او مى شود؛ لذا همه 
شئونات زندگى انســان با يكديگر توأم و همراه 
هستند. صالح و فساد هر يك از اجزا در ديگرى 

تأثير مى گذارد.
بر اساس اين اخالق، تربيت، مذهب، فرهنگ، 
سياســت و اقتصاد، اجزاء زندگى واحد است كه 
تأثيــر و تأثر متقابل دارند. حفظ اين هماهنگى و 
پيوستگى اجزاء و شئونات زندگى مستلزم وجود 
برنامه اى منسجم، نظام مند و واحد است تا درون و 
بيرون انسان را هماهنگ كند و وحدت شخصيت 
و رفتار او را تضمين كند. اســالم به عنوان دين 
فطرت، مذهب جهان شمولى است كه به صورت 
يك كل به هم پيوسته عرضه شده است و در عين 
وحدت و هماهنگى نسبت به شئونات مختلف و 
اجزاء متفاوت زندگى انسان داراى اهداف روشن، 
برنامه و مقررات منظم است. از جمله عرصه هاى 
حياتى زندگى انسان كه اسالم توجه ويژه اى به 

آن دارد، اقتصاد است. 
اسالم با اقتصاد به صورت مستقيم و غير مستقيم 
پيوند دارد. بخشى از پيوند اسالم با اقتصاد كه از 
نوع مستقيم اســت عبارت است از مجموعه اى 
از مقرارات و قوانيــن اقتصادى درباره مالكيت، 

مبادالت، ماليات ها، هديه ها، صدقات، موقوفات 
و مجازات هاى مالى. اسالم با وضع اين احكام و 
مقررات تبيين كننده چارچوب صحيح و مشروع 
مبادالت و معامالت است. بخش ديگرى از پيوند 
اسالم با زندگى اقتصادى انسان از طريق اخالق 
و ارزش هايى اســت كــه روح و معناى زندگى 
اقتصادى را كنترل و هدايــت مى كند.1 امانت، 
عفت، عدالت، احسان، قناعت، ايثار، منع دزدى 
و غصب، ذم اســراف و بخل از جمله ارزش ها و 
اصول اخالقى ناظر به بعد اقتصادى انسان است. 
در گفتمان اسالم ناب محمدى، اقتصاد و معيشت 
آدمى بر پايه اعتدال و ميانه روى و پرهيز از افراط 
و تفريط اســتوار اســت. در اين انديشه، ثروت، 
معيشت و اقتصاد هيچ وقت تحقير نشده است؛ 
بلكه از لوازم اصلى و مهم حيات انسان تلقى شده 
اســت. همواره توليد، مبادله و مصرف اقتصادى 
مورد تأييد و توصيه اسالم بوده و بخش وسيعى 
از معارف اين ديــن مبين بدان اختصاص يافته 
اســت. اســالم با وضع مقررات و قوانين و بيان 
اصول اخالقى و ارزشى نحوه استفاده صحيح از 
نعمات مادى و ثروت هاى مشروع را نشان داده 
اســت. از اين رو اقتصاد سالم براى حيات جامعه 
ضرورى دانسته شــده و ضعف زيرساخت ها و 
درآمد اقتصــادى و ناتوانى مادى موجب ضعف 
اجتماع و زمينه ســاز بردگى و اســارت ملت ها 
شمرده شده است. امير مؤمنان امام علىq در 
ــ   اين باره مى فرمايد: «   
  ، ــ      ، ــ
؛ محتاج هركه شــوى  ــ      
اسير او خواهى بود، بى نياز از هركه گردى با او برابر 
خواهى شد، و هركه را مورد نيكى و احسان خود 

قرار دهى فرمانرواى  او خواهى شد». 

امام علىq با رفتار خود به جامعه اسالمى نشان 
مى دهد كه چگونه مى تــوان، زندگى دنيوى و 
معيشــت مادى را با كماالت انسانى جمع كرد و 
از راهى غير از دنياطلبى، دنيا را آباد نمود. ايشــان 
كار كردن و زحمت كشيدن براى كسب حالل را 
نه تنها عار نمى دانســت، بلكه خود همواره بر آن 

اهتمام داشت. ابونعيم اصفهانى مى گويد: 
        q  »
؛  ــ   ــ   ــ   ــ 
علىq هر گاه به ســختى و تنگناى معيشت 
گرفتار مى شد، از مردم دورى مى گزيد و به كسب 

و تالش مى پرداخت».2
دوران خانه نشينى 25 ســاله امير مؤمنان براى 
ايشان دوران خانه نشينى و رنجش خاطر و قهر 
از جامعــه نبود؛ بلكه ايشــان فرصت را غنيمت 
شمردند و به اشــتغال مفيد و احياى چشمه ها و 
نخلســتان هاى مدينه پرداختند و با كار و تالش 
فراوان باغات بســيارى را احيا كردند كه پس از 
احيا، آنها را وقف مردم مى كردند. آنچنان ايشان 
با خــاك و درختان مأنوس بود كه به «ابوتراب» 
ملقب شــدند. شيخ صدوق در علل الشرايع نقل 

مى كند: 
«من همراه پيامبر بودم كه در نخلستان هاى 
مدينه دنبال علىq مى گشت. در همين حال به 
 qبوستانى رسيد و به درون آن نگاه كرد و على
را ديــد در حالى كه در آن زمين كار مى كرد و گرد 
و خاك بر رويش نشســته بود. پس فرمود: مردم 
را نمى توان ســرزنش كرد كه تو را ابوتراب صدا 

مى كنند!».3
امامq از ابتداى خالفت خلفا در منطقه ينبع در 
غرب مدينه (ساحل درياى سرخ) به كشاورزى 
مشــغول بودند كه تا نزديكــى زمان خالفت 

﹙﹀ــ︀ در ﹝﹠︴﹆ــ﹥  ﹑﹁ــ️︠  ﹠︊ــ︹ در ︾ــ︣ب ﹝︡﹠ــ﹥ (︨ــ︀﹏ درــ︀ی ا﹝ــ︀مq از ا︋︐ــ︡ای︠ 
ــ﹥  ــ︡ ﹋ ﹢د﹡ ــ︽﹢ل︋  ــ︀ورزی ﹝︪ ــ﹥ ﹋︪ ــ︣خ)︋  ︨
﹢د︫ــ︀ن ︑ــ︡اوم  ﹑﹁ــ️︠  ︑ــ︀ ﹡︤د﹊ــ﹩ ز﹝ــ︀ن︠ 
ــ︀ی  ــ︡اد ︀ه ﹨ ــ﹢ب ︑︺ ــ︣ آ︫ ــ﹥. ا︋﹟ ︫ ︐﹁︀
ــ︣ ﹊︭ــ︡  ︀﹜ــ︼︋  ﹙﹆ــ﹥ ذ﹋ــ︣ ﹡﹞ــ﹢ده ا︨ــ️. ﹝﹫ــ︤ان ﹝︭ــ﹢ل ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫ــ﹟q در ﹠︊ــ︹ را︋ 
ــ﹥   ︋qــ︀م ــ︀ت ا﹝ ﹫ ــ︀ن ــ﹑ك در ز﹝ ــ﹟ ا﹝ ــ︣ ﹨ــ︤ار و︨ــ﹅ (﹨ــ︣ ا رواــ️ وا﹇ــ︡ی ا﹁ــ︤ون︋ 

ــ﹢ده ا︨ــ️.  ــ﹟)︋  ــ﹅ ٦٠ ﹝ و︨
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خودشــان تداوم يافته. ابن شــهر آشوب تعداد 
چاه هاى اميرالمؤمنينq در ينبع را بالغ بر يكصد 
حلقه ذكر نموده است. ميزان محصول اين امالك 
در زمان حيات امامq به روايت واقدى افزون بر 
هزار وســق (هر وسق 60 من) بوده است. درباره 
ارزش مجموعه اين امالك اطالعات دقيقى در 
دست نيست؛ اما از روايتى كه درباره عين ابى نيزر 
وارد شده است تا حدودى مى توان به ارزش بسيار 
باالى آنها پى برد. اين روايت حاكى اســت كه 
معاويه 200 هزار دينار براى خريد عين ابى نيزر 
به امام حسينq پيشنهاد كرد، ولى امام آن مبلغ 
 qرا نپذيرفت.4 البته فعاليت هاى اقتصادى امام
محدود به همين منطقه نبود و ايشان در مناطق 
ديگرى همچون «وادى القرى»، «وادى ترعه»، 

» و «فقير» فعال و كوشا بودند.  «وادى 
با توجه به ســيره امام علىq اين گونه مى توان 
استنتاج كرد كه در فرهنگ اسالم، كار و فعاليت 
اقتصادى از لــوازم و ضروريات حيات اجتماعى 
اســت كه هر فرد مســلمان موظف است كه از 
نعمات الهى به بهترين نحو، بهره بردارى و توليد 
كند و عالوه بر رفع نيازهاى شخصى به پيشرفت 
جامعه مؤمنين و حل مشكالت مستمندان كمك 
كند. از امام على نقل شده است: «نزد من مبغوض 
اســت كسى را كه نسبت به كار حيات مادى اش 
تنبل و بى اعتنا اســت؛ زيرا كسى كه نسبت به 
زندگى دنيايش چنين اســت، در مورد آخرتش 

تنبل تر و بى اعتناتر است».5

:  
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︣، ﹋﹢︑︀ه ️ ا︨︐︺﹞︀ر ︎﹫ـــــ د︨
︣ ︨︀﹜﹍︣د او﹜﹫ــــــ﹟ ﹇︴︹ را︋︴ــــــ﹥ اــــــ︣ان و ا﹡﹍﹙﹫ــــــ︦ ٣٠ ﹝ــــ

على قان بيلى
24 مهرماه 1331 راديو متن نامه اى را به اطالع عموم رساند كه دكتر محمد مصدق نخست وزير 
وقت به نمايندگان مجلس شوراى ملى نوشته بود. نامه اى با اين مطلع «مجلس شوراى ملى. 
آقايان نمايندگان محترم مستحضرند كه جنبش ملى ايران از روز اول با كارشكنى ها و تحريكات 

عوامل شركت سابق و دولت انگليس در داخل و خارج كشور روبرو گرديد...». 
روز 30 مهر 1331، دكتر سيدحســين فاطمى وزير امور خارجه دولت مصدق اعالم كرد رابطه 
سياســى ايران و بريتانيا قطع شــده اســت. اين تصميم پس از تصويب هيئت وزيران تسليم 
كاردار سفارت انگلستان در تهران شد. علت قطع رابطه ايران با انگلستان، بى  اعتنايى لندن به 
خواست  هاى ملت ايران در احقاق حقوق خود، به ويژه در جريان ملى كردن صنعت نفت، عنوان 
شده بود. پس از گذشت حدود يك قرن كه كشور انگلستان با راهبردى استعمارى از دوران قاجار 
تا پهلوى در عرصه هاى مختلف سياسى و اقتصادى ايران حضور داشت، اين نخستين بار بود كه 

به حضور اين كشور در ايران، براى مدتى پايان داده مى شد. 
در كارنامه سياسى و ديدگاه هاى شخصى مصدق آنچه در ابتدا به چشم مى خورد و اولين صفت 
مصدق به شــمار مى آيد روحيه ملى گرايى و عشق به وطن است. مصدق شخصيتى تأثيرگذار 
در دوره پهلوى بود. وى از جمله رجال سياســى اى اســت كه تا زمان حاضر ردپاى انديشه ها و 

اقدامات او جريانات سياسى را متأثر كرده 
است. موفقيت او در ملى كردن صنعت نفت 
كه منجر به محدود شدن دست استعمار در 
ايران و كشورهاى منطقه شد، بزرگ ترين 
افتخار اوست. چه بســا بتوان مدعى شد 
اقدامات او در مبارزه با اســتعمار پير كه آن 
روزها به بريتانياى كبير شــهرت داشت، 
سرآغاز دسيســه ها و اجراى سياست ها و 
اتفاقاتى شد كه در پايان به كودتاى ننگين 
28 مرداد منجر شــد. مصدق در پوشش 
تحركات خيابانى شعبان بى مخ و هوادارنش 
دســتگير و محاكمه و زندانــى و در پايان 
عمرش در حصر به سر برد. اختالف افكنى 
بيــن مصــدق و روحانيت از يك ســو و 
ارتباطات با دربار و صرف هزينه هاى بسيار 
در ميان رجال سياســى آن زمان از سوى 
ديگر، اين بســتر را فراهم كرد كه انگليس 
انتقام آن اقدام مصدق را بگيرد و با حذف او 
دوباره دروازه ايران را پيش پاى خود باز كند. 
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٦  

︣︀ن  ︗
﹩﹠ـ︀د د︐︗ا

سينا فياض

اولين فقيه شــيعى كه توانست در عرصه گفتمان سازى اجتهاد 
دينى در عهد صفويه از اعتبار بااليى برخوردار شــود. شيخ على 
بن عبدالعال معروف به محقق كركى يا محقق ثانى اســت كه 
پس از دعوت شاه اســماعيل صفوى به همراه 30 تن از علماى 
جبل العامل به ايران مهاجرت كرد و توانست نقش گسترده اى 
در مناسبات فرهنگى، علمى و سياسى اجتماعى ايران اسالمى 

ايفا كند.
محقــق كركى آغازگــر مرحله جديدى از گفتمــان فكرى و 
انديشــه اى شيعه است كه تأثير فراوانى بر نظم اجتماعى و امور 
سياسى تشــيع و جامعه ايرانى داشــت. توجه به تالش هاى 
محقق كركى در حوزه نظر و عمل در گفتمان ســازى فكرى و 
جريان سازى اجتماعى نشان از دوره اى جديد از حيات گفتمانى 

و فكرى شيعه است. 
به اعتقاد فقهاى اين دوره، مسائل سياسى و اجتماعى اسالم مانند 
جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه نماز جمعه، اقامه حدود 
و تعزيرات و ســاير سياسيات، «قطب اعظم دين» است كه خدا 
پيامبران را به خاطر آن برانگيخته اســت و اگر ترك شود، نبوت 
تعطيل مى شود و ديانت از بين مى رود.1 از اين رو، محقق كركى 
در مقام نظر با تأليف كتاب وزين «جامع المقاصد» و برخى رسائل 
سياسى و اجتماعى مثل «الخراجيه» و «نماز جمعه» به نوعى 
پايه گذار فقه سياسى و اجتماعى شيعه است؛ چرا كه هدف اصلى 
او از نگارش اين آثار، وضع قوانين شرعى براى جامعه اسالمى در 
دولت صفوى بود. محقق كركى در اين دوره مبحث واليت فقيه 
و نيابت عامه فقها را به طور صريح و مســتوفى در آثار خود طرح 
كرد. وى مشروعيت فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت را ناشى از 
نصب از جانب امام معصوم در تمامى امور دنيوى و اخروى مردم 

مى داند و محدوده اختيارات فقيه را محدود نمى داند.
محقق اردبيلى ديگر فقيه هم عصر كركى كه رياست حوزه علميه 
نجف را عهده دار بود تمامى مناصب عصر غيبت را متعلق به فقيه 
جامع الشــرايط مى داند. پس از محقق كركى و محقق اردبيلى 

اكثر فقهاى شيعه اين نظريه را پذيرفتند و بدان معتقد بودند. 
در مقــام اجرا و عمل موانع زيادى براى تحقق اين نظريه وجود 
داشت و شرايط عينى تحقق آن وجود نداشت؛ اما محقق كركى 
» و براســاس 

ُّ ُ
 َ  ُ  ، ُ ُّ  َ  ُ و تابعــان او از باب «

حق اولى نيابت و از بــاب امر به معروف و نهى از منكر، رويكرد 
اصالحى را پيشه خود ســاختند و به قدر ميسور سعى كردند از 
شــرايط پيش آمده در جهت تحقق جامعه اســالمى و اجراى 
شــريعت بهره گيرند. وى به همكارى با حاكم صفوى پرداخت 
تا ضمن وضع قوانين شــرعى و اقامه حدود و تعزيرات و برخى 
امور حســبه، جلوى برخى انحرافات حكومت در اداره كشور را 
بگيرد. از اين رو با پذيرش منصب «شــيخ االسالمى» ضمن 
حفظ استقالل، جايگاه فقها در حكومت به جايى رسيد كه فقها 
ركن ركين حكومت و جامعه اسالمى گشتند كه بدون آنها انجام 
كارهاى سياسى و اجتماعى دشوار مى نمود و تنها آنها بودند كه 
سبب حفظ حكومت از فساد و انحراف و موجب حفظ و استوارى 
جامعه اسالمى تلقى مى شدند. به همين جهت شاه طهماسب در 
دو بيانيه مهم به حكام و واليان كشور، به تجليل از مقام و موقعيت 
محقق كركى پرداخت و او را نائب االمام خواهند و خود را مجرى 

فرامين و اوامر او دانست. 
در اين دوره مرحله جديدى از رابطه مردم و مجتهدان و فقهاى 
شــيعه بر پايه رابطه مجتهد و مقلد به وجود آمد كه موجب شد 
روزبه روز قدرت فقها و مجتهدين نزد مردم بيشتر شود. محقق 

كركى در اين زمينه در رساله نماز جمعه خود مى نويسد: 
 «اصحاب ما رضوان اهللا عليهم اتفاق كرده اند بر اينكه فقيه عادل 
امامى جامع الشرايط براى فتوا كه از او به مجتهد در احكام شرعيه 
تعبير شــده است، نايب از جانب ائمه هدى صلوات اهللا و سالمه 
عليه در زمان غيبت در تمام چيزهايى است كه براى نيابت درآنها 
مدخلى هست... پس واجب است بُردن حكم آنها و گردن نهادن 
به حكم ايشــان... تا آخر آنچه براى حاكم منصوب از جانب امام 

ثابت است. اصل در اين مسئله روايت عمر بن حنظله است».2
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︣ ︑︀ ︻﹞ــــ﹏ از ﹡︷ــــــــــ
﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ︋︀﹡﹊ـ داری ا︨﹑﹝﹩ ︀ ︋︀﹡﹊ـ داری ︋︡ون ر︋︀

به كوشش مرتضى ناصحى
دهها سال از تحول در نظام بانكى در كشورهاى اسالمى به خصوص جمهورى اسالمى ايران 
مى گذرد و همچنان موضوع بانكدارى اســالمى و بدون ربا نقل محافل تخصصى است. بعد از 
پيروزى انقالب اسالمى، نظام بانكدارى دچار تحول شد و در 17 خرداد سال 1358، شوراى 
انقالب، نظام بانكدارى كشــور را ملى اعالم كرد. آنچه در بانكدارى اســالمى مدنظر است 
كارآمدى بانكدارى بدون ربا در ايجاد عدالت اجتماعى است و همواره عدالت اجتماعى  اولين 

هدف نظام اقتصادى در اسالم بوده است.
در اين شماره با توجه به اهميت اين موضوع با جناب حجت االسالم و المسلمين دكتر مجيد 
رضايى دوانى، عضو هيات علمى  گروه اقتصاد و مدير مركز مطالعات قران دانشــگاه مفيد به 
گفت وگو نشسته ايم. از جناب حجت ااالسالم رضايى آثار علمى و پژوهشى فراوانى در حوزه 
اقتصاد تاليف شــده اســت كه مى توان به كتاب هاى ربا، مقدمه اى بر ماليه عمومى اسالمى 

اشاره كرد.

در رابطه با قانون بانكدارى بدون ربا چه نظرى 
داريد و قانون بانكدارى اســالمى بدون ربا را 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟
در چند دهه اخير يكى از مهم ترين موضوعاتى 
كه انديشمندان اسالمى دنبال مى كردند مبحث 
«ربا در بانك» بوده اســت و تالش هاى زيادى 
هم در كشورهاى مختلف از سوى انديشمندان 
شيعه و سنى صورت گرفته است تا فرم جديدى 
از بانك ايجاد شــود كه در آن بدون ربا، نيازهاى 
پولى تأمين شود. اين انگيزه به اين دليل است كه 
ربا به نحوى شــديد و متفاوت از ديگر محرمات 
الهى در قرآن و منصوصات اسالمى مورد تحريم 

واقع شده است. 
از طرف ديگر، نهاد بانك آثار اقتصادى متفاوتى 
را در كشــورهاى دنيا، به خصوص كشورهاى 
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ا︨︐﹆ـــــــ﹑ل ا﹇︐︭ــــــــ︀دی
 در ︀ر﹢ب ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩

سعيد مهدوى وفا

اســتقالل اقتصادى به معنى توليد تمامى كاالها و خدمات مورد نياز يك ملت از سوى خويش نيست؛ 
چراكه اين كار عمًال ممكن نيست و در صورت امكان، با هزينه هاى بسيارى حاصل مى گردد. منظور از 
استقالل اقتصادى آن است كه اوًال كشور بتواند تا حد امكان نيازهاى اساسى خويش را از طريق توليد 
برطرف سازد و ثانياً در مبادالت اقتصادى دنيا، به وزنه اى تبديل گردد كه ديگران نتوانند آن را به سادگى 

كنار گذارند. 
پس از پيروزى انقالب شكوهمند ايران، دشمنان با ابزارهاى گوناگون سعى در ايجاد توقف و يا كندى 
در حركت انقالب داشــتند كه طيف وسيعى از اقدامات نظامى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى را شامل 
مى شــود. ابزار اقتصاد در چند سال اخير، هم زمان با نااميدى آنها از ابزار نظامى و سياسى، در رأس قرار 
گرفته است. تحريم هاى گسترده در تمامى ابعاد و زمينه ها از جمله صادرات (فروش نفت، محصوالت 
پتروشيمى و... )، حمل و نقل و كشتيرانى، مبادالت پولى، بيمه، سرمايه گذارى خارجى، و... گوياى اين 

مطلب است. 
بى ترديد توجه به استقالل اقتصادى با معنايى كه گذشت، مى توانست در زمينه اقتصادى نيز دشمنان 
را خلع ســالح نمايد و آنها را ناكام گذارد. آيات متعددى از قرآن كريم نيز مسلمانان را به حفظ استقالل 
اقتصادى دعوت مى كند.1 از جمله بخش انتهايى آيه شــريفه 141 ســوره مباركه نساء كه مى فرمايد: 
«خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلطى نداده است». دولت اسالمى موظف است از هر عملى كه راه 
نفوذ و تسلط كفار را بر مسلمين مى گشايد، خوددارى كند و حتى پيشاپيش راه هاى نفوذ و تسلط آنان را با 
تدبير سد نمايد. روشن است كه يكى از بزرگ ترين راه هاى نفوذ، همان گونه كه امروز مشاهده مى كنيم، 
نيازمندى هاى اقتصادى است. شايد فتواى معروف مرحوم ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو نيز مستند 
به اين آيه شريفه باشد. چراكه اعطاى امتيازات گسترده از سوى حكومت قاجار به بيگانگان از جمله امتياز 
تجارت تنباكو، منجر به تسلط آنها بر مقدرات كشور اسالمى مى گرديد. همچنين قرآن كريم مسلمانان 
را به بســيج تمامى نيروها براى مواجهه با دشمنان فرامى خواند2 كه قطعاً يكى از عرصه هاى مقابله با 
دشــمن عرصه سياسى اســت كه نيازمند آمادگى همه جانبه است. خوشبختانه در سياست هاى كلى 
اقتصاد مقاومتى كه از سوى مقام معظم رهبرى ابالغ گرديد، به اين معنا از استقالل اقتصادى يعنى توليد 
كاالها و خدمات اساسى و افزايش توان اقتصادى، توجه جدى شده است.3 به نظر مى رسد تحقق بندهاى 
سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى، به ويژه استقالل اقتصادى، فراتر از توان مسئولين و برنامه ريزان است 
و عزم ملى را مى طلبد. به عبارت ديگر تحقق اقتصاد مقاومتى و استقالل اقتصادى، وظايفى را متوجه آحاد 

ملت مى كند كه بدون توجه به آنها، عمًال تحقق اقتصاد مقاومتى با شكست مواجه مى شود. 
وظايف مردم را مى توان از دو زاويه بررسى كرد. نخست از آن حيث كه مردم عامالن اقتصادى هستند. 
از اين زاويه هر يك شخص در هر پست، مقام و جايگاهى كه هست وظيفه دارد كار خويش را به احسن 
وجه انجام دهد و از اينكه خطاب «واى بر كم فروشان»4 قرار گيرد، اجتناب كند. توليدكنندگان بايد در 
توليد كاالها و خدمات كمال دقت را به خرج داده، رضاى خالق و خلق را در نظر گيرند. زاويه دوم حيثيت 
مصرف كننده بودن مردم است. از اين زاويه مردم وظيفه دارند تا جايى كه مى توانند، مصرف خويش را به 
سمت حمايت از توليد ملى سوق دهند و زمينه هاى تسلط كفار بر مسلمين را از بين ببرند. بى شك بدون 
پشتيبانى مصرف، توليد نمى تواند به سرانجام برسد؛ همان گونه كه بدون پشتيبانى مردم، فتواى مرحوم 

ميرزاى شيرازى، در حفظ استقالل بالد مسلمين با شكست مواجه مى شد. 
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︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ پيشــرفته ايجاد و جريان مالى گســترده  و آثار 
اقتصادى فراوانى را به دنبال داشته است. ترديدى 
نيست كه در روند رو به توسعه كشورهاى اسالمى 
هم وجود بانك مهم بود و انديشمندان اسالمى به 
دنبال آن بودند كه از اين نهاد بدون هيچ فعاليت 

ربوى، استفاده كنند. 
در قرن بيستم در كشورهاى اسالمى ديدگاه هاى 
متفاوتى از جانب انديشمندان مطرح شد كه هر 
كــدام به نوبه خود قابل نقد هســتند. به عنوان 
مثال برخى معتقد بودند بر اســاس تفسيرى از 
آيه 130 ســوره آل عمران، ربايى حرام است كه 
نرخش خيلى زياد باشــد؛ زيرا در اين آيه خداوند 
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ُ ُ ْ فرموده است « َ
آنها عبارت «اضعافاً مضاعفه» را به رباى خيلى 
زياد تفسير مى كردند؛ لذا رباى كم بانكى تا دوازده 
درصد را بدون اشــكال تلقى مى كردند كه البته 
مورد پذيرش قرار نگرفت و در اهل سنت و شيعه 

با آن مخالفت شد. 
ديدگاه ديگر براى حل مسئله ربا معتقد بود ربايى 
حرام اســت كه جنبه ظلم پيدا كند و اين معموًال 
در نوع رباهايى است كه مصرف كننده ها براى 
تأمين نيازهاى ضرورى شــان وام مى گيرند. در 
اين تفســير اگر يك توليده كننده اى كه سود به 
دست مى آورد، بيايد قرض بگيرد، اشكالى ندارد 
كه يك بخشى از سود خودش را به عنوان زيادى 
بــه فرد قرض دهنده بدهد. ايــن رويكرد هم با 

مخالفان زيادى روبه رو شد. 
مســلمانان در طول تاريخ از الگوهاى مختلفى 
براى حذف ربا استفاده كردند؛ مثل الگوى «عقد 
قــرض» بدون ربا. اين راه گرچه مى توانســت 
مشكل ربا را حل كند اما تمام كننده و كارآمد نبود. 
به همين علت راهكارهاى ديگرى مطرح شد از 
جمله نظريه  ارزشــمند شهيد صدر كه در كتاب 
«البنك الالربوى فى االسالم» آمده است. ايشان 
به جاى اينكه قرض الحسنه را مطرح كند، عقد 
مضاربه را با بسط آن به توليد خدمات و كشاورزى 
و صنعت محور معامالت بانكى قرار داده است. 
يعنى ايشان مضاربه را فقط براى تجارت استفاده 
نكرده، بلكه معتقد است مضاربه مى تواند براى 
كارهاى توليدى، صنعتى، كشاورزى، تجارى و 
غيره نيز استفاده شود. اين الگو توانست بسيارى 
از نيازهاى پولى را حل كند و بانك نيز توانســت 
تمام كاركردهاى بانك را بدون وجود ربا داشته 
باشــد و در حقيقت يك قدم خيلى بلند در نظام 
بانكدارى برداشــته شد. پس از انقالب اسالمى 
اين نظريه با مطالعات بسيار، گسترش بيشترى 
داده شد و در قانونى به نام قانون بانكدارى بدون 
ربا مطرح و در ســال 62 به تصويب رســيد و از 

سال 63 در جمهورى اسالمى ايران اجرايى شد. 
كشور ما جزو كشورهاى منحصر به فرد است كه 
يك قانون بانكدارى بدون ربا در تمام بانك هاى 

كشور به صورت متمركز اجرا مى شود. 
ايــن نظام بانكدارى به علــل مختلف در طول 
اين سى سال هيچ بازنگرى اى صورت نگرفته  
و خطاها و اشــكال هايش چــه در اجرا، و چه در 

آيين نامه نويسى و قانون برطرف نشده است. 
براى بررســى فقهى اين قانون چهــار مورد را 
مى توان بررســى كرد در مرحله اول اصل قانون 
بانكدارى اســت كه كامًال مــورد تأييد فقهى 
شوراى نگهبان قرار گرفته و بارها صاحب نظران 
در مورد آن اظهار نظــر كرده اند و به اين نتيجه 

رسيده اند كه اصل قانون هيچ مشكلى ندارد. 
 در مرحله بعد بر اساس آن قانون آيين نامه نوشته 
شــد كه اين آيين نامه ها را دولت توسط شوراى 
پول و اعتبار مورد تأييد قرار داده اســت. بررسى 
فقهى نشان مى دهد، اشكالى به آن وارد نيست. 

ســومين مورد كه در قانون بانكدارى مى توان 
بررسى كرد «دستورالعمل» است. دستورالعمل ها 
براســاس آيين نامه بانك ها صادر مى شود كه 
ممكن است در خود بانك ها به جمع بندى برسند 
و گاهى براى تأييد آن به بانك مركزى هم ارجاع 

داده نمى شوند.
چهارمين مورد «مرحله اجرا» قانون بانكدارى 
اســت. اگر بخواهيم در مــورد قانون بانكدارى 
اسالمى بدون ربا قضاوت كنيم بايد تك تك اين  

موارد را جداگانه بررسى كنيم. 
 بــه طور كلى مى توان گفت قانون و آيين نامه ها 
مجراى فقهى درســتى دارد و اشــكال فقهى 
به راحتى نمى تــوان در مورد آنهــا گرفت؛ اما 
دستورالعمل ها و رويه هاى اجرايى كه در بانك ها 
شــكل مى گيرد مى تواند با فقه اسالمى تفاوت 
داشته باشد و از روش فقهى صحيح پيروى نكند. 
مهم ترين مسئله در مورد عدم تطبيق اجراى امور 
بانكى با قوانين اسالمى «عدم پيروى تعهدات 
مالى توســط بانك و مشترى» است؛ به معناى 
ديگر امور بانكى در خصوص اعطاى تسهيالت 
طبق شــرايطى كه در قرارداد بانكى بيان شده 
اســت، عمل نمى شــود. به طور مثــال بانك 
تسهيالتى براى كار توليدى به مشترى مى دهد؛ 
اما مشترى به جاى استفاده اين تسهيالت در امور 
توليدى به پرداخت بدهى هاى خود مى پردازد. در 
اين مثال اوًال در عمل به تعهد بانكى تخلف شده 
است، ثانياً پول در ظرف ديگرى خرج شده است 
و تصرف بى جا در پول بانك شــده است و ثالثًا 
شــخص پول اضافى را كه مى بايست به عنوان 
سود شــرعى به بانك پرداخت كند، نمى تواند 

بدهد؛ حتى اگر هم توانايى پرداخت آن را داشته 
باشد شرعى نيست. عمده مشكل بانكدارى در 
كشــور ما اين موارد است. البته قانون بانكدارى 
اسالمى نارسايى دارد؛ اما بايد با كسب تجربه اى 
كه طى اين سى سال به دست آمده اصالح شود. 
در رابطه با ســپرده گذارى و دريافت سود بانكى 
نيز بارها از مراجع سؤال شده است كه و در پاسخ 
گفته اند اگر به قراردادى كه در بانك هست عمل 
بشود از لحاظ شرعى مشكلى نيست. اما ممكن 
است در مرحله دستورالعمل ها و اجراى تعهدات 
بانك نيز احياناً تخلف كند. مهم ترين مسئله اين 
اســت كه آنچه با نظارت شوراى فقهى نگهبان 
تبديل به قانون شــد شرعى است و بايد درست 

اجرا شود. 
به طور كلى بايد تصريح كرد قانون بانكدارى هيچ 
حكم غيرشــرعى اى ندارد؛ اما بايد رويه اجرايى 
آن اصالح شود. به همين منظور كميته اى تحت 
نظارت مركز تحقيقات مجلس در قم از فقيهان 
و متخصصان اقتصادى شكل گرفته است تا به 

آن رسيدگى كنند. 

چه مواردى را قابل اصالح و بازنگرى مى  دانيد؟
عدم آگاهى به تعهدات بانكى و جزئيات اقتصاد 
اســالمى يكى از كمبودهاى اين زمينه است. 
براى برطرف شدن اين نكته بايد اطالع رسانى و 
آگاهى از طرق مختلف به مردم داده شود تا اوًال 
مردم بدانند وقتى با بانك هاى اسالمى روبه رو 
مى شوند، فعاليت ها با روندى شرعى طى مى شود 
و ثانياً فعاليت هــاى بانكى خود را آگاهانه انجام 
دهند تا مبادا مشــكالتى چون مثال هاى قبل 

پيش بيايد. 
مورد دوم عدم وجود كارشناس فقهى مسلط بر 
اقتصاد در امور اجرايى بانك  ها است. اين مسئله 
در قانون جديدى در حال بررسى، بيان شده است 
و در آينده اين شــوراى فقهى در بانك مركزى 

شكل خواهد گرفت. 
ســومين بحث در مــورد افزايش شــيوه هاى 
تسهيالت اســت تا افراد بدهكار به طور قانونى 
بــراى پرداخت دين خــود از بانك وام بگيرند و 
نيازى به دور زدن قانون و تخلف نباشــند. مثل 
قــرارداد «خريــد ِدين»، «قــرارداد مرابحه»، 
«قرار داد اســتصناع»، «قرارداد اجاره» و ديگر 
قراردادهاى شرعى كه مى توانند حالل بسيارى 
از مشكالت باشــند؛ اما در سيستم بانكى ورود 

نداشته اند. 

اصول نظــام بانكى هر كشــورى تحت تأثير 
سيستم اقتصاد جهانى است كه تمامى فعاليت 

آن بر اســاس ربا است. اين سيستم در سيستم 
بانكى كشــورهاى كوچك تر تأثير داشــته و 
آنها نيز ربوى مى شــوند مانند مسئله دريافت 
ديركردها و... آيا ما بايد چاره بينديشــيم براى 
نظام بانكدارى كشــورمان كه ربوى نشود و يا 
كًال از ريشه بايد يك نظام جديدى تعريف كنيم. 

شكى نيست كه سيستم پولى دنيا به چند علت 
ربوى اســت. اما همان طور كه بيان شد كشور 
ايران همواره تالش داشته است كه است ربا را به 
طور كلى از سيستم بانكى حذف كند كه تا اندازه 

قابل توجهى نيز موفق شده است. 
يكى از مسائل مهم براى ما اين است كه بانك هاى 
ايران با بانك هاى دنيا كه همگى ربوى هستند 
چگونه ارتباط برقرار كنند. با توجه به سودآور بودن 
و ضرورى بــودن ارتباط با بانك هاى دنيا بايد از 
قراردادهاى مختلف شرعى به عنوان جايگزين 
قراردادهاى ربوى استفاده شود. كشورهاى ديگر 
نيز به دليل نياز رابطه با ايران و سودآور بودن آن، 
اين سيســتم را مى پذيرند؛ مانند چند سال پيش 
كه ايران اوراق مشــاركت ارزى را به جاى اوراق 
قرضه ربوى در سطح دنيا منتشر كرد و خيلى زود 

به فروش رسيد. 
بحث ديگر در مورد تأثيرپذيرى بانك هاى ايران 
از سيستم ربوى جهانى موضوع «ديركرد» است. 
اين مورد از ابتدا مورد مناقشــه بوده و جمعى از 
فقها مثل مرحوم امام هيچ وقت ديركرد را قبول 
نكردند. مرحوم آيت اهللا گلپايگانى اولين فقيهى 
بودند كه براى آن راه حلى ارائه كردند كه آيت اهللا 
صافى نيز در شوراى نگهبان آن را مطرح كردند. 
قانون جمهورى اسالمى ايران پذيرفته است كه 
اگر شوراى نگهبان موردى را پذيرفت مى توان 

آن را اجرايى كرد. 

در پايان هر صحبت  ناگفته اى در رابطه با نظام 
پولى و بانكدارى اسالمى داريد بفرماييد. 

اگر انديشــمندان اســالمى در قالب جمهورى 
اسالمى ايران بتوانند بانكدارى اسالمى و بدون 
ربا را به صورت تجربه اى موفق به دنيا نشان دهند، 
ارزش آن بسيار زياد است؛ زيرا همه معتقدند بهره 
و ربا تنظيم كننده اصلى كل اقتصاد بانكى است 
و نمى تــوان آن را حذف كرد. ما بايد اثبات كنيم 
سيستم اقتصاد اسالمى مى تواند بر اساس امور 
حالل، صحيح و كارآمــد كار كند به طورى كه 
ربا نباشد. مسجد پايگاه روشنگرى است، بدون 
شك در اين زمينه مى تواند نقش مهمى ايفا كند؛ 
لذا الزم است ائمه جماعت با اين مباحث آشنايى 
كامل داشته باشــند و براى مردم اين مسائل را 

تبيين كنند. 

﹫︣وی  ـ︀ ﹇﹢ا﹡﹫ـ﹟ ا︨ـ﹑﹝﹩ «︻ـ︡م︎  ︀﹡﹊ـ﹩︋  ﹝︣︑ ﹜ـ﹟ ﹝︧ـ﹙﹥ در ﹝ـ﹢رد ︻ـ︡م ︑︴︊﹫ـ﹅ ا︗ـ︣ای ا﹝ـ﹢ر︋ 
︭﹢ص ا︻︴︀ی  ︀﹡﹊ـ﹩ در︠  ﹥ ﹝︺﹠ـ︀ی د﹍︣ ا﹝﹢ر︋  ︀﹡﹉ و ﹝︪ـ︐︣ی» ا︨ـ️؛︋  ︑︺ـ︡ات ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︨ـ︳︋ 
﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل  ـ︡ه ا︨ـ️، ︻﹞﹏ ﹡﹞﹩ ︫ـ﹢د.︋  ﹫︀ن︫   ︋﹩﹊﹡︀ ـ︣ا︴﹩ ﹋﹥ در ﹇︣ارداد︋  ︑︧ـ﹫﹑ت ︵︊﹅︫ 
 ﹟ـ︀ی ا︨ـ︐﹀︀ده ا︗ ﹤ ـ﹥ ﹝︪ـ︐︣ی ﹝﹩ د﹨ـ︡؛ ا﹝ـ︀ ﹝︪ـ︐︣ی︋  ـ︣ای ﹋︀ر ︑﹢﹜﹫ـ︡ی︋   ︋﹩︑﹑﹫ـ﹉ ︑︧ـ﹡︀︋

﹢د ﹝﹩ ︎ـ︣دازد.  ︡﹨﹩ ﹨ـ︀ی︠  ︣دا︠ـ️︋  ـ﹥︎  ︑︧ـ﹫﹑ت در ا﹝ـ﹢ر ︑﹢﹜﹫ـ︡ی︋ 
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︳︠ ﹉ ︀ی︐﹡ا︋︐︡ا و ا
 ﹟︣د ار︑︊︀︵︀ت در ︑︊﹙﹫︼ د ︀ر﹋ ﹋

 

عليرضا بشيرى

انسان ها و همچنين حيوانات تغييرات پيرامون 
خود را متوجه مى شــوند. ايــن ادراك تغيير و يا 
حفظ شرايط موجود در محيط پيرامونى به واسطه 
اعضاى بدن آنها شــكل مى گيرد. گاهى درك 
اين تغيير به وســيله چشم و حواس بينايى است 
و گاهى به وسيله گوش و حواس شنوايى است. 
در اصطالح به هريك از اين اعضا رسانه1 اطالق 
مى شود. رسانه در كتب لغت نيز به معناى رساندن 

است.
در علــم ارتباطــات اجتماعى، رســانه روش، 
ابزار فنى يا مادى تغيير شــكل پيام به عالماتى 
است كه مناســب انتقال از يك مجراى معين 
هســتند.2 بر طبق اين تعريف برخى از ابزارهاى 
رســانه را مى توان به صورت زير نام برد: عكس، 
منبر، تلويزيون، اينترنت، راديو، كتاب، روزنامه، 
وبالگ، ســينما و فيلم. بعضى از دانشــمندان3 
وسايل ارتباطاتى را امتداد يكى از حواس انسان 
دانسته اند و آنها را برگرفته از يك روند تاريخى و 
در طول حواس انسانى مى دانند. به عنوان مثال 
خط در امتداد چشم و راديو در امتداد شنوايى است. 
البته اين سخن شــايد در همه رسانه ها صحيح 
نباشــد و بتوان آن را در مورد رسانه هاى گرم به 
كار برد. رسانه ها به سرد و گرم تقسيم مى شوند. 

رسانه سرد، رسانه اى است كه مشاركت زيادى را 
از ناحيــه مخاطب طلب كرده، فهم پيام هاى آن 
احتياج به قدرت تخيل مخاطب دارد. رسانه گرم 
آن است كه مشاركت چندانى از مخاطب طلب 
نمى كند و به دليــل صراحت و وضوح، نيازى به 

تخيل ندارد.4
مشــهورترين و مهم ترين دسته بندى رسانه ها 
مربوط به تقسيم آنها به رسانه هاى شخصى5 و 
رسانه هاى جمعى6 است. رسانه شخصى بيشتر 
مربوط به عاليق، انديشه ها، توانمندى ها، آثار، 
خاطرات، اشــعار، تصاويــر و درد دل هاى افراد 
است. رسانه شخصى مى تواند يك پيامك باشد 
كه هم به لحاظ مدت اعتبار و هم به لحاظ حجم 
بسيار كوچك و موقت است. وبالگ ها نيز جزوى 
از رسانه هاى شخصى محسوب مى شوند. البته 
تمامى  وبالگ ها در اين بخش قرار نمى گيرند؛ 
ولــى به طور كلى وبالگ ها و صفحات اينترنتى 
افراد از آنجا كه معرفى كننده اشــخاص و حاوى 
اطالعاتى از قبيل توانمندى ها، خاطرات و عاليق 

ايشان هستند در اين قسمت قرار مى گيرند.
رســانه هاى جمعى آن دسته اى از وسايل اند كه 
مورد توجه تعداد كثيرى هستند و از تمدن هاى 
جديد به وجــود آمده اند.7 رســانه هاى جمعى 

داراى امتيازات و منابعى هستند كه اين امتيازها 
از ماهيــت و كاركرد رســانه هاى نوين كه غالبًا 
رسانه هاى جمعى هستند، ناشى مى شود. شايد 
همين امتيازات و ويژگى ها باعث شده است كه 
رسانه هاى جمعى به طور ضمنى بر مخاطبان خود 
مؤثر باشــند و فرهنگ آنها را تغيير دهند، بر طرز 
فكر و نحوه رسيدن ايشان به مرحله عمل دخالت 
كنند، اولويت هاى فكــرى ايجاد كنند و جهان 
اطراف مخاطبانشان را در ذهنشان ترسيم كنند. 
رسانه هاى جمعى هرچند نتوانند به مخاطبانشان 
بگويند كه چگونه فكر كنند، اما تا حدود بســيار 
زيــادى مى توانند به گــروه مخاطبان خود اين 

انديشه را كه به چه چيز فكر كنند القا نمايند.
اولين مزيت رســانه هاى جمعى سرعت و نظم 
انتشــار اخبار و رويدادها در آنهاســت. تداوم در 
انتشار و گســتردگى حوزه مكانى مخاطبان نيز 
از ويژگى هاى مهم رسانه هاى جمعى است كه 
باعث شده است تأثيراتى كه اين دسته از رسانه ها 
به خود اختصاص داده اند، شــكل واقعى به خود 
بگيرد. رســانه هاى جمعى جديدتر كه مربوط 
به اواخر قرن بيســتم و اوايل قرن 21 هســتند، 
توانســته اند به مزيت هاى فوق الذكر دو عنصر 
دستيابى به قضاوت مخاطبان انبوه و دسترسى 

ــ︡  ــ︡ ﹡︐﹢ا﹡﹠ ﹠︣﹨ ﹩ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ︗﹞︺ــ
﹋ــ﹥  ︋﹍﹢﹠ــ︡  ﹝︀︵︊︀﹡︪ــ︀ن  ︋ــ﹥ 
ــ︡ود   ︀ــ ــ︀ ︑ ــ︡، ا﹝ ــ︣ ﹋﹠﹠ ــ﹥ ﹁﹊ ﹡﹢﹍
ــ︣وه  ــ﹥ ﹎ ــ︡︋  ــ︀دی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ ــ﹫︀ر ز ︧︋
ــ﹥  ــ﹟ ا﹡︪︡ــ﹥ را ﹋ ــ﹢د ا ــ︀ن︠  ︊︵︀﹞
︋ــ﹥ ــ﹥ ﹫ــ︤ ﹁﹊ــ︣ ﹋﹠﹠ــ︡ ا﹜﹆ــ︀ ﹡﹞︀﹠ــ︡.

︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

آسان و بســيار كم هزينه به رسانه را نيز اضافه 
كنند.

 يكى از نظريه هايى كه به ذكر كاركرد رسانه و 
نحوه تعامل آن با مخاطبان مى پردازد نظريه 
برجسته سازى8 است كه البته عنوان دقيق آن 
تعيين دستور كار اســت. به طور كلى پيروان 
برجسته ســازى معتقدند چيزى كه برجسته 
شــود، اهميت هم پيدا مى كند. به ديگر سخن 
آنچه امروز در روى آنتن ها و تيترهاى روزنامه ها 
قرار دارد، فردا در افكار عمومى و دســتور كار 
جامعه قرار مى گيرد.9 بــر مبناى اين نظريه و 
پژوهش هاى بنيانگذاران آن10 رسانه ها از ميان 
اخبار و رويدادها و همچنين از ميان موضوعاتى 
كه مى توان به انتشــار آنها پرداخت، با انتخاب 
اخبار و رويدادهاى خاص و برجســته نمودن 
موضوعات تعيين شده اى، آنها را در دستور كار 
جامعه قرار داده، به نوعى ذهن مخاطبان خود را 

با آن مشغول مى نمايند.
از نظريه هاى ديگر اين عرصه نشريه چهره هاى 
سه گانه قدرت11 است. طبق اين نظريه، يكى 
از روش هاى اعمال قدرت اين است كه دستور 
كار سياسى رســانه ها در برابر گروه مخاطبان 
به نحــوى قالب بندى گردد كه اين قالب ها در 
عين كامل به نظر رسيدن براى قدرت حاكمه 
تهديدآميز و دردسرساز نباشد.در شماره هاى 
بعدى به طور كامل ايــن دو نظريه را ارزيابى 

مى كنيم. 
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﹛ آ︨﹞ــــ︀ن آ︨ـــــــــــ︀ن ︋﹥ ︨ر
على صادقى سرشت

قال رسول اهللا: «من احب ان يتبع سنتى فان 
من سنتى التزويج».1

ازدواج آسان مقدمه ورود به پيمانى آسمانى است 
كه مورد تأكيد اولياى دين مى باشد. در اين نوشتار 
با نگاهى سلبى به بحث ازدواج آسان پرداخته ايم؛ 
به اين معنا كه موانع شكل گرفتن ازدواج آسان را 

بررسى كرده ايم. 
هر چند پژوهش ها نشــان مى دهد كه بيكارى، 
نداشتن ثبات شغلى، نداشتن توان مالى كافى و 
نيافتن فرد مناسب براى ازدواج، چهار عامل تأخير 
ازدواج در پسران و نيز بيكارى خواستگاران، پيدا 
نكردن فرد مناسب زندگى، آزاد نبودن در انتخاب 
همسر و نبود حس مســئوليت در پسران، چهار 
عامل مهم تأخير ازدواج در دختران هســتند، با 
نگاهى دقيق تر به اين پرســش كه «چرا ازدواج 
دشــوار شــده و راه بر اين سنت نبوى اين چنين 

ناهموار؟» به مطالب زير اشاره مى كنيم: 
: اين تصور         .1
سبب مى شــود تا زنان به صورت ناخودآگاه وارد 
رقابتى ناخواسته با مردان براى رسيدن به برخى 
از امتيازات اجتماعى شــوند. اين مسئله سبب 
مى شود به اين راحتى ها تن به ازدواج ندهند و امر 
ازدواج به تأخير بيفتد. در اين ميان ادامه تحصيل 
دختران يكى از فرايندهاى رســيدن به حقوق 
مساوى است. آنچه در جامعه امروز ايران بيشتر 
از گذشته مشاهده مى كنيم، ميل به تحصيل در 
دختران و نيز ميل به اشــتغال است. هر چند اين 
پديده را نمى توان و نبايد به صورت مطلق منفى 
قلمداد كرد، اما نبايد غافل از آسيب هايى بود كه 
اين رويكرد ممكن اســت به همراه داشته باشد. 
روشن است اخذ ساز و كارهايى كه بر اساس آنها 
هــم امكان ازدواج و هم امكان ادامه تحصيل در 
دختران وجود داشته باشد، از راهكارهاى مؤثر در 

فائق آمدن بر اين مشكل است. 
: بى توجهى  ــ ــ   ــ   .2
بــه حقايق زندگى و رؤياپردازى در رســيدن به 
يك زوج آرمانى، يكى از اسباب به تأخير افتادن 
ازدواج هاســت. اين رؤياپــردازى معموًال در دو 
حيطة شكل ظاهرى و امكانات مادى بيشتر ديده 
مى شــود. در حالى كه بايد دختر و پسر به دنبال 
فرد مورد عالقه خود از نظر ظاهر و امكانات مالى 

باشند، بايد متوجه ضررهاى توجه صرف به اين 
دو معيار نيز باشند. چرا كه از سويى رؤياپردازى در 
مورد اين دو معيار، در اغلب موارد سبب تأخير در 
يافتن فرد مطلوب و نيز دچار وسواس در انتخاب 
فرد مورد نظر مى شود و از سويى نيز ممكن است 
فقط اين دو معيار براى انتخاب آنها مهم و اصلى 
تلقى شوند كه در نتيجه با اين خطر مواجه هستند 
كه مصداق قسمت اول اين روايت شريفه شوند 
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: يكى از معضالت اجتماعى كه  ــ ــ   .3
امروزه گريبانگير بخشــى از جوانان شده است، 
اعتياد به مواد مخدر مى باشد. اين معضل اجتماعى 
آثــار و تبعات منفى گوناگونى را در زندگى افراد و 
خانواده آنها به جاى مى گذارد كه يكى از مهم ترين 
مشكالت آن از بين رفتن مسئوليت پذيرى در فرد 
معتاد و نيز از بين رفتن موقعيت ازدواج او در هنگام 

اقدام براى ازدواج است. 
: پسران از شب خواستگارى تا  ــ   .4
شــب عروسى و دختران از تهية بشقاب و قاشق 
تا يخچال و اجاق گاز، با مســائل مادى مختلفى 
مواجه هستند كه هرچه مسير تشكيل زندگى رو 
به جلو مى رود، كار را سنگين و سنگين تر مى كند. 
بدون شــك يكى از مهم ترين عوامل به تأخير 
افتادن ازدواج آسان آن است كه در كنار خرج هاى 
الزم، واژه هايى به نام تجمل، اســراف، ريخت و 
پاش، چشم و هم چشمى و... وارد فرهنگ ازدواج 
شده اســت. اين واژگان در بيشتر خانواده ها، به 
صورت پنهان و آشــكار، رسيدن دختر و پسر به 

همديگر را سخت و سخت تر مى كند. 
: هر پدر و  ــ ــ    ــ    .5
مادرى آرزوى خوشبخت شدن دختر و پسر خود 
را دارد؛ اما گاه اين عالقه ممكن اســت از دايره 
منطــق و واقع بينى خارج شــود و بدون در نظر 
گرفتن شرايط روحى و روانى و موقعيتى دختر و 

پسر سبب به تأخير افتادن سن ازدواج شود. 
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 ︨﹫︡ ﹨︀︫﹛ ﹝﹫︣دا﹝︀دی ﹡︖︿ آ︋︀دی

حميد شكارى

︉ ︠﹢ن ︠﹢د ︋︀︫﹫ـــ︡! ︣ا﹇ـــــ ﹞
محمد حسنى

خون اگر از تن بــدر رود، جان از بدن بدر رود! 
امام صادقq مى فرمايند: «راز تو از خون تو 
است، پس نبايد جز در رگ هاى خودت جارى 

شود!».1
يكى از معضالت اجتماعــى در زندگى هاى 
خانوادگى، عدم رازدارى اســت. امير مؤمنان 
در اهميــت رازدارى مى فرمايند: «خير دنيا و 
آخرت در رازدارى و دوســتى با خوبان؛ و شر 
و بدى، در افشــاى اسرار و رفاقت با بدان گرد 

آمده است».2
خامشى به كه ضمير دل خويش 
به كسى گويى و گويى كه مگوى

اى سليم! آب ز سرچشمه ببند 
كه چو پرشد، نتوان بست به جوى3

براى آنكه از اين معضل اجتماعى در امان بمانيد 
تا خون آرامش زندگى مان را از دست ندهيد: 

- پرحرفــى نكنيد؛ گر ســخن نقره اســت، 
خاموشــى طالست. پرحرفى سبب مى شود تا 
انسان توجه كافى به آنچه مى گويد را به مرور 
از دست بدهد و سرانجام در البه الى گفتن ها 
و گفتن ها، آنچه نبايد را بگويد! به ياد داشــته 
باشــيم كه حرف نــزده را اميريم و حرف زده 
را اسير. مراقب باشــيم اسير پيامدهاى منفى 

افشاى راز نشويم. 
- با توجه به آموزه هاى دينى، مشوقى درونى 
بــراى خود به وجود آوريد؛ بــراى مثال توجه 
به اين فرمايش رســول خدا در بيان اهميت و 
پاداش رازدارى مفيد است كه مى فرمايند: «هر 
زنى كه سر شوهرش را مخفى نگه دارد و كسى 
را بر آن آگاه نســازد، هم رتبه با حوران بهشتى 
است.4 در مقابل حضرت در مذمت افشاى راز 
مى فرمايند: «برمال كردن سر برادرت، خيانت 

است، پس از آن رفتار دورى كنيد».5
- در حضور بستگان خود و يا بستگان همسرتان، 
به هيچ صورت حتى با گوشه و كنايه، از راز و يا عيب 
همسر خودتان پرده بردارى نكنيد. كنايه گويى  در 
حقيقت زمينه اى است براى صريح گويى؛ به اين 
معنا كه كنايه گويى موجب برانگيخته شــدن 
حس كنجكاوى شنوندگان خواهد شد و همين 

كنجكاوى ممكن است سبب شود كه برخى از 
آنها از شما پرس وجو كنند تا باالخره آنچه نشايد 
ببايد! همچنين اگر از روى كنجكاوى شــما از 
پرس وجــو هم قرار نكنند، چه بســا به صورت 
ناخودآگاه ذهنشــان با اين گوشه و كنايه شما، 

نسبت به همسرتان بدبين شوند. 
- براى رونق بخشيدن به نشست هاى فاميلى 
و يا خودشيرينى، هرگز از روابط محرمانه تان 

با همسر خود مايه نگذاريد!
- افشاى راز به صميميت و اعتماد بين زوج ها 
و اســتحكام خانواده ضربه مى زند و سبب ساز 

سردى رابطه ها مى شود. 
- آشــكار نمودن رازها و عيب هاى همســر، 
سبب تحقير او شده، امكان زدودن كاستى ها 
و برطرف كردن عيب ها را ســخت تر مى كند. 
از سويى ممكن است او را دچار چرخة معيوب 
لج بازى كنــد و ديگر انگيزه اصالح عيب خود 
را از دســت بدهد و بگويد حال كه آبرويم رفته 

ديگر چرا به خود زحمت اصالح را بدهم. 
- گاهى برخى از زوجين از افشاى راز و بيان عيب 
همسر خود براى  خنك كردن دل خود و انتقام از 
همسر استفاده مى كنند؛ غافل از آنكه عيب گويى 
ممكن اســت فقط براى چند لحظه شما را آرام 
كند، اما پيامدهاى ناگوار و پشيمانى هاى ديرپاى 
بعدى آن بســيار آزاردهنده تر اســت. اين رفتار 
ناپسند، نه تنها ممكن است همسرتان را به فكر 
انتقام از شــما بياندازد، بلكه اعتبار زوجين را نزد 

يكديگر به شدت از بين مى برد. 
- گاه عيب گويى و افشــاى راز همسر ناشى از 
مشكالت شخصيتى است در اين صورت نياز 
است اين مسئله با مشــاوران توانمند خانواده 
مطرح شــود و از آنها براى اصالح اين روحيه 

نامناسب يارى گرفته شود. 
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آيت اهللا ســيد هاشــم ميردامادى جد مادرى 
مقام معظم رهبرى با 30 واســطه به فرزند امام 
صادقq، ابوالحســن ديباج مى رسد. بسيارى 
از اجداد سيدهاشــم ميردامادى از جمله بزرگان 
و علماى دين بوده اند؛ همچون على بن حسين 
عاملى معروف به محقق ثانى (م 840 هجرى) 
و يا عالمه مير محمد اشــرف (م 1145 هجرى) 

نويسنده كتاب فضائل السادات. 
محمدباقر ميرداماد معروف به معلم ثانى، از جمله 
فالسفه بزرگ اسالمى سرسلسه خاندان بزرگ 
ميردامادى اســت و از آنجا كــه پدر محمد باقر، 
داماد محقق ثانــى (كركى) بود به داماد معروف 
شــد. ميرداماد جد هشتم سيد هاشم ميردامادى 
اســت. همچنين اميران و رجــال بزرگى مانند 
ســيد كمال الدين و سيد قوام الدين كه از سادات 
جليل القدر مرعشــى هســتند و مدتــى نيز در 
منطقه اى از ايران فرامانروايى مى كردند، از جمله 

اجداد اين عالم وارسته به شمار مى روند. 
سيد هاشم ميردامادى در سال 1303 هجرى در 
نجف اشرف به دنيا آمد و در دو سالگى پدر خود را 
از دســت داد و بعد از آن تحت تربيت مادر فاضل 
خود قرار گرفت. وى از همان ابتدا به داشتن هوش 
سرشار معروف بود. از جمله اساتيد وى مى توان 
به مرحوم محمدكاظم خراسانى صاحب كفايه 
االصول، ميرزا محمدتقى شيرازى و ميرزا حسين 
نايينى اشــاره كرد. ايشــان عالوه بر اشتغال به 
دروس حوزوى از تهذيب نفس و سلوك عرفانى 
نيز غافل نبودند و نزد اســاتيد بزرگى همچون 
سيد احمد كرباليى، سيد مرتضى كشميرى، آقا 
ميرزا جواد ملكى تبريزى بهره هاى فراوان برند و 
خود از جمله صاحب نفسان گشتند. شايد هنوز در 
خاطر برخى از اهل مشهد باشد كه شبى ايشان در 
مســجد گوهرشاد در شبستان خود، آيات عذاب 

︫︊︧︐︀ن  ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥

را براى مردم توضيح مى داد و تفســير مى كرد. 
يكى از اراذل معروف مشهد از آنجا عبور مى كرد. 
وقتى بيان شــيواى آن مرحوم به گوشش خورد، 
مانند صاعقــه اى او را فرا گرفت و همان جا روى 
كفش ها نشست. وقتى موعظه و برنامه تفسير 
آن مرحوم تمام  شــد، جلو  آمد و با اظهار ندامت و 
پشيمانى از گذشته خود، عرضه كرد: «آيا من هم 
بخشيده خواهم شد؟ واى بر من؛ چگونه مى توانم 
عذاب الهى را تحمل كنم؟». آن مرحوم او را آرام 
كرد و دســت بر سينه اش گذارد. او را اميدوار و به 
توبه و احقاق حقوق از دست رفته  مردم راهنمايى 
كــرد. گويند نََفس آن مرحوم به قدرى در آن فرد 
تأثير گذاشــت كه او گذشته خود را جبران كرد و 
بعدها انسانى مستجاب الدعوه شد و مردم مشهد 
براى رفع مشكالت نزد او مى رفتند.1 سيد حسين 
ميردامادى فرزند ايشــان از عالمه طباطبايى 
نقل مى كند كه وى فرمود: «آقاى ســيد هاشم 

ميردامادى اعبد طالب نجف بود». 
مقــام معظم رهبــرى در يكــى از ديدارهاى 
خانوادگى در مورد ايشــان مى فرمايد: «مرحوم 
سيد هاشم دعاى ابوحمزه را در قنوت مى خواند؛ 
اين مطلب را مرحوم آقاى بهجت به من گفتند. 
ايشان از پدر شما [دايى ما] نقل مى كردند. شايد 
زمانى كه پدرتان براى دريافت دســتور از آقاى 
بهجت خدمت ايشان مى رفته اند، اين مطلب را 
به آقاى بهجت گفته اند. اولين مجلس ترحيمى 
كه در قم براى مرحوم آقاى ســيد هاشم منعقد 
شد، توســط مرحوم آيت اهللا بروجردى بود. بعد 
از مجلس، آقاى قاضــى زاده به ما گفت: برويم 
منزل آقاى بروجردى، هم براى تشكر و هم اجازه 

برگزارى مراسم ديگر».2
همچنين از اين عالم بزرگوار تأليفات متعددى بر 

جاى مانده است از جمله: 
تفسير قرآن كريم تحت عنوان خالصه البيان فى 

تفسير القرآن. 
دوره كامل تفســير قرآن كريــم به نام خالصة 

البيان فى تفسير القرآن.
حاشــيه اى بر كتاب عروه كه به صورت دست 

نوشته است. 
مباحث الفاظ مرحوم ميرزاى نايينى كه هنوز به 

چاپ نرسيده است. 

قسمتى از آخرين دوره فقه آخوند خراسانى در 
بحث بيع كه به صورت دست نوشته است. 

رســاله اى در رجعت كه ترجمه كتاب ســيف 
االمهنراقى است.3

رســاله اى در علم اخالق و عرفان كه شرح حال 
علماى بزرگى است كه به حضور حضرت حجت، 
رسيده اند. آيت اهللا سيد موسى شبيرى زنجانى 
از اين كتاب به عظمــت نام مى برد و آن را اثرى 

ارزشمند مى داند. 4
اين عالم ربانى در شب 23 جمادى الثانى 1380 
هجرى، مطابق با شهريور 1339 پس از عمرى 
تالش در راه خداوند دعوت حق را لبيك گفت و در 

جوار على بن موسى الرضاq دفن گرديد. 
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︻ـــــ︡و ︫﹢د
︉ ︠﹫ـــ︣ ︊︨ 

︫︊﹊﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︗﹠﹌ ︾︤ه
عليرضا دهخوارقانى

هرچه زمان بيشــترى را در عصــر حاضر طى 
مى كنيم، تأثير رســانه هاى مــدرن كه از آن به 
رسانه هاى تعاملى نيز ياد مى شود بر افكار عمومى 
دنيا  بيشتر مى شود و به همين ميزان عرصه براى 
رسانه هاى كالسيك تنگ و تنگ تر مى گردد. 
رسانه هايى كه ســردبيران و دروازه بانان خبر، 
اين امكان و حق را بــراى خود قائل بودند كه با 
سانسور و يا حتى دســتكارى اخبار و گزارش ها 
چيزى متفاوت از آنچه رخ داده بود را براى مردم به 
نمايش در آورند، كم كم جاى خود را به رسانه هايى 
مى دهند كــه همانند رســانه هاى غيرتعاملى 
موج هاى رسانه اى دارند. اخبار برجسته مى شوند 
و بر اســاس اهميت به اطالع همگان مى رسد؛ 
اما امكان مهم جلوه دادن آن نه در دســتان يك 
جريان كه در دست آحاد انسان ها قرار دارد. جالب 
اينكه صاحبان همين رسانه هاى جديد كه از آن 
به شبكه هاى اجتماعى ياد مى شود، در خط و ربط 
همان رســانه هاى الكترونيك گذشته هستند. 
اما تعاملى بــودن و عامل بــودن مخاطبان در 
عرصه اين رسانه ها ياراى دخالت به گونه قبلى 
را از مديران اين شــبكه هاى ربوده است. در اين 
رســانه ها ديگر دروازه اى1 وجود ندارد كه خبر از 
ميان آن گذر كند و صاحب دروازه با احتســاب 
منافعش خبــر را تغيير دهد يا حتى حذف نمايد. 
صفحه اولى نيز موجود نيست كه بنا بر صالحديد 
كارتل ها و تراســت هاى صاحبان رسانه ، اخبار 
را برجســته و يا كم رنگ نماينــد. يك تصوير 
مى تواند به ســرعت با به اشتراك گذاشتن افراد 
در تمامى جهان پخش شود. در اين رسانه ها اخبار 
از مجموعه سخنان همگان و به دور از هياهوها 

و ترفندهاى رسانه اى توان موجوديت يافته اند. 
شــايد بارزترين چالشى 
كه بــه وضوح كارآمدى 
رســانه هاى مدرن را در 
برابــر ديگــر ابزارهاى 
نشــان  رســانه اى 
داد، افشــاى اخبــار و 
گزارش هاى دروغ رژيم 
صهيونيســتى با تمامى 

︫︊︧︐︀ن  ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترويـــجى
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ادوات رســانه اى صهيونيســم بين الملل بود. 
اين روزها ســردمداران صهيونيسم در بهت فرو 
رفته اند كه چگونه نتوانســته اند اخبار و اتفاقات 
رخ داده در غزه را در همان حوالى نگه دارند و چه 
چيزى باعث شــده تا جنگ رسانه اى ميان رژيم 
صهيونيستى و مردم بى دفاع غزه را شروع ننموده 
واگذار نمايند؟ واقعيت اين است كه عدم تسلط بر 
انتشار افكار عمومى، همان نكته اى است كه در 
شبكه هاى اجتماعى و رسانه هاى تعاملى كار را 
از دست رسانه هاى پررنگ و لعاب زير مجموعه 
صهيونيسم بين الملل خارج كرد و صهيونيست ها 
امكان آن را نيافتند تا روال هميشــگى خود كه 
ظلم نمودن و مظلوم نمايى است، را عملى نمايد. 
كمك رسانه هاى جريان اصلى كه در اختيارشان 
هست نيز نتوانست تغيير چندانى در نتيجه ايجاد 
نمايد. حتى تمركــز افكار عمومى دنيا بر اخبار و 
گزارش هاى جام جهانى 2014 برزيل نيز كمكى 
شايانى به اين اوضاع وخيم كه رژيم صهيونيستى 

در آن افتاده بود، نكرد. 
525 ميليون مورد ثبت، تبادل و بازنشــر پيام يا 
ديــدگاه در تويتر براى اعتراض به حمالت اخير 
رژيم صهيونيســتى به نوار غزهـ  بدون در نظر 
گرفتن آمار ديگر شبكه هاى اجتماعى 
ـ كه بيش از 90 درصد آن اعالم انزجار 
از اســراييل و حمايت از مردم بى دفاع 
غزه بوده، نشــانه شكست سياست هاى 
انحصار طلبانه «غول رسانه» هاى غربى در 

مديريت افكار عمومى جهان است.2
در جنگ قبلى غزه تعداد كاربران توييترى كه در 
مورد غزه «هش تگ»3 ارســال نموده بودند 26 
ميليــون نفر بود؛ اما در جنگ اخير غزه اين تعداد 
تا روز شــروع آتش بس سه روزه به 250 ميليون 
نفر رســيده بود، با اين تفاوت كه تبليغات در اين 

نوبت به نفع فلسطينى ها بود، به طورى 
كه هش تگ «غزه زير آتش اســت»4 
تنها 4 ميليــون و پانصد هزار توييت را 
پذيرا بود. اگر فكــر مى كنيد اين تعداد 
كم اســت بايد ايــن را اضافه نمود كه 

هش تگ ديگرى هم توســط صهيونيست ها با 
نام«اسراييل زير آتش است» راه اندازى شده بود 
كه تنها دويست هزار توييت خورد.5 اين مسئله 
وقتى اهميت پيدا مى كنــد كه بدانيم حماس و 
جهاد اسالمى به عنوان تنها مدافعان مسلح غزه 
تنها با اســلحه آن هم در محدوده مرزهاى نوار 
غزه مشغول جنگ بودند و تقريباً در شبكه هاى 
اجتماعى هيچ حضور رســمى اى نداشتند؛ اما 
ارتش اسراييل تبليغات بسيار گسترده و پررنگى 
را در شبكه هاى اجتماعى به نمايش گذاشته بود. 
اسراييل طبق اذعان بى. بى. سى به دانشجويان و 
ديگر مهاجران اسراييلى مزاياى مالى و تحصيلى 
اعطا مى كرد تا مواضع خود را با موضع رســمى 

دولت همسان نمايند. 
در فيس بوك هــم اوضاع بســان يك جنگ 
رسانه اى بود. از آن طرف طرفدارانى كه به اذعان 
شبكه بى. بى. سى با حمايت رژيم صهيونيستى 
مشــغول فعاليت در شــبكه اجتماعى بودند، 
فيس بوك را هم جزو دســتور هــدف قرار داده 
بودند. شايد بتوان غيراخالقى ترين فعاليت اين 
دســته را قرار دادن تصاوير غيراخالقى با هدف 
حمايت از ارتش اسراييل و درج نام ارتش اسراييل 
بر روى بدنشان دانست؛ اما اين فعاليت هاى حتى 
غيراخالقى و خارج از حيطه اخالق و انســانيت 
نيز نتوانســت فضاى فيس بــوك را تغيير دهد. 
طرفداران فلســطين در شبكه هاى اجتماعى از 
جمله فيس بوك نيز بيكار ننشسته بودند و به حكم 
انســانيت آخرين اخبار و اطالعات را به اطالع 

افكار عمومى دنيا مى رســاندند. نقطه 
اوج اين اتفاق زمانى بــود كه كاربران 
مشهور شــبكه هاى اجتماعى نيز به 
اين جنگ واكنش نشــان دادند و اين 
واكنش ها موجب  شد تا دنبال كنندگان6 
آنها نيز از اين اتفاق و مواضع افكار عمومى باخبر 
شــوند و مردم غزه نه تنها در جنگ زمينى كه در 
جنگ رســانه اى كه صهيونيست ها هميشه به 
آن متكى اند، نيز عرصه را براى صهيونيست ها 

تبديل به دوزخ نمايند. 
ســخن آخر را با ذكر روايتى از امام حسينq به 
پايان مى رسانم كه فرمود: «برحذر باشيد از ستم 
كردن به كســى كه ياورى جز خداوند عزوجل 

ندارد».7
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﹫ــ︀م ــ︀ دــ︡﹎︀ه در ︑﹢︐ــ︣  ︀ز﹡︪ــ︣︎  ٥٢٥ ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن ﹝ــ﹢رد ︔︊ــ️، ︑︊ــ︀دل و︋ 
ــ﹥ ﹡ــ﹢ار ︾ــ︤ه  ﹫﹢﹡﹫︧ــ︐﹩︋  ــ﹥ ﹞ــ﹑ت ا︠﹫ــ︣ رژــ﹛︮  ︋ــ︣ای ا︻︐ــ︣اض︋ 
ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ـ  ﹋ــ﹥  ــ︡ون در ﹡︷ــ︣ ﹎︣﹁︐ــ﹟ آ﹝ــ︀ر د﹍ــ︫︣  ـ︋ 
︋﹫ــ︩ از ٩٠ در︮ــ︡ آن ا︻ــ﹑م ا﹡︤︗ــ︀ر از ا︨ــ︣ا﹫﹏ و ︀﹝ــ️ از ﹝ــ︣دم 
️ ﹨︀ی ا﹡︭ــ︀ر ︵﹙︊︀﹡ــ﹥  ﹫︀︨ــ ﹊︧ــ️︨  ــ﹢ده، ﹡︪ــ︀﹡﹥︫  ︋﹩ د﹁ــ︀ع ︾ــ︤ه︋ 
«︾﹢ل ر︨ــ︀﹡﹥» ﹨︀ی ︾︣︋ــ﹩ در ﹝︣︡ــ️ ا﹁ــ﹊︀ر ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︗ــ︀ن ا︨ــ️.

︋﹥ ︗︤ ا︋︣وی ︑﹢
️︧﹫﹡ ︶﹁︀ ︣اب دل ﹞ 

«︶﹁︀ ️ ︦ ا﹜﹞ ﹜︐︧﹫︋ ﹤﹡︀︋ ﹤︋ ،︡﹝﹞ ﹟︡︣ «روز ︋︤ر﹎︡ا︫ ︣ ︠﹢ا︗﹥ ︫﹞ ︺︫ ︩ ︀︐︨ در ﹩﹠︨ ︀ه︑﹢﹋
محمد درودگرى

اگر قرار باشد در نقطه اى همه ايرانيان و پارسى 
زبانان جهان، با هم اتفاق نظر داشته باشند و در 
خلوت و جلوت از زبان او سخِن امروز خود بگويند 
و به خود ببالند، آن نقطه «ديوان حافظ» است. 
حافظى كه از دعوت نامه هاى جشــن ازدواج، 
«معاشران! ِگره از زلف يار باز كنيد!/شبى خوش 
اســت، بدين قصه اش دراز كنيد!» سهم دارد تا 
سنگ نوشته هاى قبرستان، كه به خط خوش از 
زبان اهل قبور مى نويسند «بر سر تربت من با مى 
و مطرب بنشــين/تا به بويت ز لحد رقص كنان 
برخيزم!».  او كه از سرچشمه هاى زالل معارف 
اسالمى به قدر تشنگى نوشيده بود راه مى نمايد 
كه «عشقت رسد به فرياد، َور خود به سان حافظ / 
قرآن ز بَر بخوانى بر چارده روايت» و در بلندترين 
شــب ِ ايرانى منزلتى دارد كه: شِب يلدا و غيبِت 
حافظ؟ هرگز! «در ازل پرتو حسنت به تلجى دم 

زد / عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد».
هم زبان حافظ كه باشــى براى هرزمان، شاخه 
نباتى در دســت دارى. ابيات حافظانه مى تواند 
آيينه شفاف براى لحظات روزانه و حاالِت شبانه 
ما باشد. در گله از زمانه و ياران مى توانى بخوانى: 
«يارى اندر كس نمى بينم، ياران را چه شــد؟/ 
دوســتى كى  آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟»؛ 
از زبان او كه در فراق مى خواند: «درِد عشــقى 
كشيده ام كه مپرس/َزهِر هجرى چشيده ام كه 

مپرس» و اين گونه به استقبال معشوق مى رود 
«مژده وصل تو كو كز ســرجان برخيزم/ طاير 
قدســم و از دام جهان برخيزم». حافظ شــاعِر 
تعادل و توازن در خوف و رجاء و حاالت انســانى 
است به شاهد اين بيت: «سمن بويان، غباِر غم، 
چو بنشينند، بنشــانند. /پرى رويان، قرار از دل، 
چو بستيزند، بســتانند»؛ نه آن گونه مأيوس كه 
سراسر غبار، نه آن گونه سرخوش كه تماماً خمار. 
ســخن گفتن از سلطاِن «ترين ترين ها» گرچه 
سهل است؛ ممتنع نيز هست؛ چرا كه از تاريخ و 
شرح حال و روز او كم مى دانيم. حدود سال تولد 
خواجه شمس الدين محمد را حوالى سال هاى 
720 روايــت كرده اند (با روايات مختلف و يكى 
دوســال پس و پيــش) ســال هايى كه محل 
زندگانى او، يعنى خطه شيرين ســخنان فارس، 
شيراز بلند آوازه، دست خوش تحوالت سياسى 
و جنگ هاى كوچك و بــزرگ بوده و حافِظ ما 
جــز مدتى اندك آن ديار را ترك نگفته اســت. 
صفحات تاريخ از آن روزها برگ هايى به يادگار 
دارد؛ اما نقل شرِح حال حافظ، كمترين بهره را از 

تاريخ آن زمانه دارد.1
حافظ هم نزد عامه مردم ايران جايگاه يگانه اى 
دارد و در هــر منزل ردپايــى از آن بر تابلوها و 
طاقچه هــا ديده مى شــود، هم نــزد خواص و 
بزرگان قدر و منزلتى ويژه دارد و نويســندگان 

و مشــاهير بسيارى دست به تصحيح و تحقيق 
ديوان او برده اند. شــرح ها و حواشــى بر ديوان 
او و مجوعــه و تك مقاالت دربــاره هنر او خود 
كتابخانه اى است كه احصاء آن شايد آسان نباشد 
و اين دســت تحقيقات و تصحيحات همچنان 
ادامه دارد تا آنجا كه شاعر معاصر عباس صفارى 
در يكى از اشــعار خود با عنوان «كتابدار ايرانى 
در دانشــگاه بركلى» مى گويد: «خسته از كار 
كتابدارى/مى خواهد زرگرى باشد/در بازار شيراز 
عهد تيمورى/با خانه اى در همسايگى حافظ/ و 
نخستين كسى باشدكه به شاعر شيرين سخن/ از 
چاپ غزلياتش در آلمان و آمريكا بگويد/ و تماشا 
كند عكس العمل شاعر را/ وقتى مى شنود از زبان 
او/ كه تعداد حافظ شناســان قرن بيست و يكم/ 

بيش از لشگر تيمور است».2 
زبــاِن لســان الغيــب در شــعر ويژگى هاى 
منحصربه فردى دارد و شيوه ها و شگردهاى او در 
امر غزل، ادب پارسى را به اوج خود رسانده است. 
به گواهِى اهل نظر پس از او كسى نتوانست آن 
قله را فتح كند و پس از استاد سخن، سعدِى جان، 
حافِظ شيرين ســخنان پرچم حكمت و اخالق 
و فضيلت را در شــعر و ادب فارســى برافراشته 
نگاه داشته است. مجموعه غزليات او به قدرى 
منسجم و مستحكم اســت كه خواننده تاريخ 
ادب پارســى را بى نياز مى كند از خوانش شــعر 

︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣
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️﹝﹊  ه﹢﹚︗
﹡﹍︀﹨﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ︫︀︻︣ا﹡﹍﹩ِ ﹊﹫﹛ ﹝﹫︣زا ا︋﹢ا﹜︪﹞ ﹩︀︊︵︀︊︵ ﹟︧﹢ر ︋﹥ «︗﹙﹢ه»

محمد درودگرى

درآمد
اگر اقبال و اقدام به سرايش شعر را ارادى بدانيم، 
عوامل بســيارى را مى توان نام برد كه خواص 
جامعــه به ايــن داليل فرهنگــى، اجتماعى و 
سياسى يا حتى داليل شــخصى، زبان به شعر 
گشــوده اند. مثًال به دليل اختناق سياســى و به 
دليل بســتر پيچيده و استعارى زبان شعر، از اين 
هنر استفاده كرده، سخِن تازه خود را گفته اند. يا 
به دليل شــيرينى و شيوايى زبان شعرى، تعاليم 
اخالقى در اين روش بيشتر از روش هاى ديگر، 
بر دل مردمان مى نشــيند و بيشتر اثر دارد. ولى 
بررسى و واكاوى ســخنان شاعران و اهل ذوق 
نشان داده، اولين ُسرايش ها غيرارادى و ناخواسته 
اتفاق افتاده است و پس از آن شاعر اقدام به تقويت 
زبان شعرى خود و پااليش اشعار خود كرده است. 
از اين فرضيات و تحليل هاى پردامنه كه بگذريم، 
نگاه اجمالى به تاريخ ادب ايران به ما نشان خواهد 

داد كه جمع كثيرى از عالمان و حكيمان در طول 
تاريخ و به داليل گوناگون زبان به شعر گشوده، 
جاِن كالم را در قالب ســروده هاى موزون و مقفا 
بيان كرده اند. در اين ميــان عارفان و حكيمان 
ســهم به ســزايى دارند و هر كدام در ســطوح 
مختلف ذوِق اوليه خــود را در بهره گيرى از اين 
هنر واال مــورد توجه قرار داده، هركدام گامى در 
 tاعتالى آن برداشته اند. در مكتب اهل بيت
نيز شاعرانى كه فريادگر آزادى و بيان گر حقايق 
و فضائل بوده اند، قدر بسيار ديده مرحمتى هاى 
متبرك دريافت كرده اند؛ البته مرارت هاى بسيار 

هم كشيده اند. 

شعر و حكمت
شعله شعر در دســت عالمان و حكيمان همواره 
روشــن بوده و اين ســنِت مبارك در دوره هاى 
مختلــف تاريخــى نماينــدگان و پرچم دارن 
بزرگى داشته است. از حكيمان و عارفانى چون 
مولوى، ســعدى و حافظ تــا عالمان و فقيهانى 
چون سيدرضى، شيخ طوســى و شيخ بهايى و 
حتى بزرگان فالسفه چون ابن سينا، ميرداماد و 
مالصدرا. ابتالء و استمرار در بيان معارف در قالب 
شعر، نزد حكيمان متأخر رواج بيشترى يافت. از 
ميان عالمان متأخر به نام هاى بلند و شــعرهاى 
ماندگارى مى توان اشــاره كرد از جمله «ميرزا 
ابوالحسن طباطبايى» متخلص به جلوه. ايشان 
يكى از احياگران و مروجان مهم فلسفه اسالمى 
است؛ چنان كه ميرزا احمد آشتيانى معتقد است: 
«حكمت متعاليه، با ظهور آخوند مالعلى نورى به 
وسيله آن بزرگوار به حاج مالهادى سبزوارى، آقا 

گذشــتگان او. حافظ به قاعده بزرگان و خالقان 
آثار بزرگ، تاريخ شعر اين سرزمين را به دو نيمه 
قبل از خود و بعد از خود تقســيم كرده و معيار و 
سنگ محكى شده است براى سنجش و ارزش 

سخن ديگران.3 
شيرين سخنى و عمق نظر او در مرزهاى ايران 
محدود نماد و آوازه بلند او ممالك ديگر را در اعصار 
گوناگون فتح كرد. اوايل قرن هجدهم ميالدى 
مجموعه كامل ديوان حافظ به زبان هاى مختلف 
از جمله آلمانى و انگليسى و روسى ترجمه شد و 
تأثيرات بســيارى بر متفكرين و شاعران جهان 
گذاشت. اين تأثير گاه به صراحت در زبان و كالم 
آنان بيان شده؛ چنان كه گوته شاعر نامدار آلمانى 
در «ديوان غربىـ  شــرقى» و يِِســنين شاعر 
جوان روســى در «درمايه هاى ايرانى» از حافظ 
ياد مى كنند و گاهى منتقدان و مفسران ردپاى 
لحن و اســلوب حافظ را در آثار مشاهير جهان 
به ما نشــان مى دهند.4 يكى از اين تأثيرات نگاه 
منسجم و پيوستگى منطقى مضامين شعرى در 
يك شعر است كه برخى معتقدند اين ويژگى در 
شعر از طريق ترجمه ديوان حافظ در ميان برخى 

شاعران مرسوم شد.5
در باب كار و حال حافظ بســيار مى توان و بايد 
گفت ولــى هم بضاعت نگارنده اندك اســت 
و هم مجال اين نوشــتار محدود. با زمزمه اين 
بيت مشــهور كه سرآغاز وصيت نامه بسيارى از 
شــهداِى گران قدر است، باحسرت و اميد به لب 
مى آورم «دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند/ 
وندرآن ظلمت شب، آِب حياتم دادند» و در پايان 
از زبان خود خواجه، خطاب به او «حافظ، سخن 
بگوى! كه بر صفحه جهــان/ اين نقش ماند از 

قلمت يادگار عمر».

:  
ــ  ــ     ، ــ ــ  ــ  ؛ « ــ ــ   ــ   .۱
ــ   ــ   : ــ ؛  ــ ــ  ــ   « ــ

 .۳۸۵-۳۷۱ (۱۳۸۵)؛ 
ــ  ــ   : ــ ؛  ــ   ــ  ؛  ــ  ، ــ  .۲

  .۴۹ (۱۳۹۳)؛ 
ــ (۱۳۷۷)؛  ــ   : ؛  ــ ــ   ؛   ،  .۳

 .۱۸۵-۱۵۹
   : ؛    ؛       .۴

.۵ :   (۱۳۸۸)؛  ؛   
ــ   ؛  ـ   ــ ــ  ؛  ــ ــ  ــ  ــ   .۵

 .۳۵ :   (۱۳۹۰)؛  ؛ 

︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣

على زنوزى و ميرزا ابوالحسن جلوه انتقال يافت 
كه اين چهــار بزرگوار را، حكماء اربعه (حكيمان 

چهارگانه) مى گويند». 
مرا به دل همه شوق بهشت بود به عمر
چو نور روى تو ديدم نماند شوق بهشت

برگى از زندگى
پدر ميرزا ابوالحسن جلوه، سيد محمد مظهر، از 
شــاعران نامِى عصر قاجار به شمار مى آيد كه در 
دوره اى براى تحصيل علم طبابت به ســرزمين 
هندوستان سفركرد. چنان كه نقل كرده اند ميرزا 
ابوالحسن هم در سال 1238 هجرى در گجرات 
هند ديده به جهان گشــود. وى در همان دوران 
كودكى به همراه خانواده به ايران مراجعت كرد و 
مشغول تحصيل علوم دينى شد. او در انگيزه خود 
براى توجه ويژه به علوم عقلى مى نويسد: «چون 
فطرت ها در ميل به علوم مختلف است، خاطر من 
ميل به علوم عقليه كرد و در تحصيل علوم معقول 
از الهى و طبيعى و رياضى اوقاتى صرف كردم». 

در ديوان خود با زبان شعر مى گويد: 
عقل كاالى نفيسى است به بازار جهان
ما ز عشق آتش سوزنده به كاال زده ايم
ما ز كشتى بگذشتيم پس شوق وصال

خويش از جان بگذشتيم و به دريا زده ايم

علم و آثار
جلوه در اصفهان از نزد علمايى چون ميرزا حسن 
نورى، ميرزا حسن چينى و مال عبدالجواد تونى 
خراســانى بهره برد و از مهم ترين آثار ايشــان، 
مى توان به حاشــيه بر اسفار مالصدرا، حاشيه بر 
شفاء، رساله اثبات الحركة الجوهرية، تعليقات بر 

شرح فصوص قيصرى، ديوان شعر كه مشتمل 
بر قصايد، غزليات و مثنويات اوســت، تصحيح 
تمهيد القواعد ابن تركه، حاشيه بر شرح  
االثيريه و رساله اى در وجود و اقسام آن اشاره كرد. 
او كتابى دارد به نام «گلشن جلوه» كه شرح حال 
جلوه است، از زبان خودش. جلوه از دوست داران 
مكتــب اهل بيت و از حكيمان بلنــد آوازه دوره 

ناصرالدين شاه قاجار است. 

خاطره
نقل اســت روزى بين علمــا و جمعى از بزرگان 
عصر ناصرالدين شــاه، اختالف نظر پيش  آمد. 
مجلسى از هر دو دسته مخالف و موافق تشكيل 
مى شــد. در اين نشســت، بحث و جدل به سر و 
صدا و قال و قيل تبديل گشــت كه در اين ميان، 
مرحوم ابوالحسن جلوه كه سردسته حكماى آن 
جلسه بوده، خاموش ماند و سخنى بر زبان جارى 
نكرد. پسر حاج ميرزا حسن آشتيانى از وى پرسيد 
كه چرا شما ساكت و خاموش نشسته ايد. مرحوم 
جلوه با كمال متانت و آرامش در جواب مى گفت:

چون پخته شد و لذت دم برد، خموش است
اين ديگ ز خامى اســت كه در جوش و خروش 

است 

خاموشى شمع
 اين حكيم متأله در ســال 1314 در تهران جان 
به جان آفرين تســليم كرد و پيكر پاكش پس از 
تشييع باشكوه در قبرســتان ابن بابويه به خاك 

سپرده شد. 
در ادامه چند قطعه از اشعار ايشان را مى آوريم. 


غير على كس نكرد خدمت احمد
غمخوار موسى نباشد اال هارون
تيره روانم اگر چه از ره تحقيق

هست به انواع معصيت ها مرهون
ز آب مديحش ز خويش جمله بشويم

آرى شويد همى پليدى سيحون


من خسته و نزارم ليكن به گرد خويش
بينم به چشم غيب يكى آهنين حصار

آن آهنين حصار چه؟ گريه است بر حسين
آن گوهرى كه گشته به دوش نبى سوار


 غزل

بهتر ز لذت وصل، گر ممكن است حالى
بگذشتن است از دل، با قدرت وصالى

پرسيد وصل خواهى، گفتم بتا همين است
باشد حرام و منكر، در دهر اگر سؤالى

مى گفت ناصحم دوش، مى پوى راه دانش
گفتم اگر كه بدهد، بى دانشى مجالى
در جزء جزء معشوق، بينم هزار مبنى

اما كسان نبينند، جز زلف و خط و خالى
گاهى نهان كند رخ، گه دوستى به دشمن

آزاد جان ما را، هر دم كند خيالى
خواهى كه دوست گردد آن يار با تو اى دل

افتاده اى ندانى، دنباله محالى
مال و كمال خواهند، خوبان شهر «جلوه»

قدرت نه چون ندارى نه مال نه كمالى

ـ﹀︀ف  ا︋﹫ـ︀ت ︀﹁︷︀﹡ـ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ـ︡ آ﹫﹠ـ﹥︫ 
ـ︊︀﹡﹥ ﹝︀  ︋ـ︣ای ﹜︷ـ︀ت روزا﹡ـ﹥ و ︀﹐ِت︫ 
︋︀︫ـ︡. در ﹎﹙ـ﹥ از ز﹝︀﹡ـ﹥ و ـ︀ران ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ـ﹩ 
︋﹢ا﹡ـ﹩: «ـ︀ری ا﹡ـ︡ر ﹋ـ︦ ﹡﹞﹩ ︋﹫﹠ـ﹛، 
ـ︡؟/ دو︨ـ︐﹩ ﹋﹩  آ︠ـ︣ آ﹝︡؟  ـ︀ران را ـ﹥︫ 
ـ︡؟»؛ از ز︋ـ︀ن او ﹋﹥ در  دو︨ـ︐︡اران را ـ﹥︫ 
﹁︣اق ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡: «درِد ︻︪ـ﹆﹩ ﹋︪ـ﹫︡ه ام ﹋﹥ 
ِ︣ ﹨︖︣ی ︪ـ﹫︡ه ام ﹋ـ﹥ ﹝︍︣س»  ﹝︍︣س/َز﹨ـ
ـ﹥ ا︨ـ︐﹆︊︀ل ﹝︺︪ـ﹢ق ﹝ـ﹩ رود  و ا﹟ ﹎﹢﹡ـ﹥︋ 
︣︠﹫︤م/  ـ︣︗︀ن︋  «﹝ـ︥ده و︮ـ﹏ ︑ـ﹢ ﹋ـ﹢ ﹋ـ︨︤ 
︣︠﹫ـ︤م».  ︵︀ـ︣ ﹇︨︡ـ﹛ و از دام ︗ـ︀ن︋ 

ص قيصرى، ديوان شعر كه مشتمل
ياتو مثنويات اوســت

حا ن تركه،
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︡ ︾﹙ـــ︳ ︣﹨﹠ــــ﹌ ﹡﹆ــــــ  ـــ﹉ ﹁
﹥ ﹁﹫﹙﹛ ︵︊﹆﹥ ﹨︧︀ث  ︋﹩﹨︀﹍﹡

مرضيه عيوضى

هركدام از ما اگر نام چند فيلم را بيشتر نشنيده 
باشــيم؛ به يقين نام «ليلى با من اســت» را 
شنيده ايم. ليلى با من است ساخته كارگردانى 
است به نام كمال تبريزى كه تاكنون 15 فيلم 
را كارگردانى نموده و حداقل در پنج ســاخته 
بلند ســينمايى ديگر به صــورت فنى حضور 
داشته اســت. فيلم هايى همچون عبور، آتش 
در خرمن، در مسلخ عشق، مهر مادرى، شيدا، 
مارمولك،  هميشه پاى يك زن در ميان است، 
دونده زمين و خيابان آرام و چندين فيلم ديگر از ســاخته هاى وى به شمار 

مى آيد.
تبريزى چند سريال با نام هاى سرزمين كهن، دوران سركشى (مجموعه 
تلويزيونــى)، قصه هاى رودخانه (مجموعه تلويزيونى توليد مشــترك با 

كشور مالزى) و اين اواخر سريال شهريار را كارگردانى نموده است.
در واپسين روزهاى سال گذشته و شايد در بهترين زمان اكران فيلم ها و به 
عبارتى ايام نوروز از آخرين ساخته اين كارگردان نيز رونمايى شد. «طبقه 

حساس» (طبقه هساث) در بيش از 80 سينما1 به روى پرده رفت. 
طبقه هّســاث فيلمى كمــدى بــه تهيه كنندگى جــواد نوروزبيگى و 
فيلمنامه نويسى پيمان قاسم خانى بود. بازيگران اين فيلم نيز از چهره هاى 
سرشناس سينماى ايران بودند. رضا عطاران (وى به خاطر بازى در نقش 
اول مرد اين فيلم، سيمرغ بلورين نقش اول مرد را در سى و دومين جشنواره 
فيلم فجــر دريافت كرد)، محمدرضا فروتن، پانتــه آ بهرام، بهاره رهنما، 
پيمان قاســم خانى و تنى چند از بازيگران نام آشــناى سينما در اين فيلم 

نقش آفرينى نموده بودند.
داستان فيلم بسيار جذاب آغاز مى شود. داستان درباره پارچه فروشى به نام 
كمالى (رضا عطاران) است كه در ابتداى فيلم همسرش (پانته آ بهرام) فوت 
مى كند و وى براى دفن همسرش يك قبر دو طبقه سفارش مى دهد، تا اگر 
خودش هم روزى از دنيا رفت، در داخل آن قرار داده شود. اما پس از مدتى 
متوجه مى شود كه اشتباهاً جسد فرد ديگرى را بر روى قبر همسرش قرار 

داده اند. اين سرآغاز اتفاقات داستان فيلم  است. 
كمالى از ثروتمندان بازار اســت. او فردى ظاهر الصالح، كم ســواد، دگم، 
دروغگو و از همه مهم تر غيرتى اســت. فيلم دقيقــاً مى خواهد كمالى را 
نماد يك حاجى بازارى با كيســه اى از رفتارهاى ناموزون و بد نشان دهد و 
صفت ستايش شده غيرت را نيز در اين نقش منفى بگنجاند و تا آنجا آن را 
بى منطق نشــان بدهد كه حتى همسر از دنيا رفته اش را بر مبنايى نامعلوم 
طــالق دهد، چون چنين ننگى را (دفن شــدن فردى ديــر در كنار جنازه 

همسرش) بر نمى تابد.
كمالى بى عاطفه اســت، او در مجلس ختم همسرش با دوستانش آن قدر 

مى خندد كه همه فكر مى كنند او گريه نموده است. گويى زن براى او هيچ 
اهميتى ندارد. او عياش هم هست، چرا كه چند روز پس از فوت همسرش 
عزم ديار چين مى كند و در اثناى فيلم مشــخص مى شــود كه سفر وى 
جنبه هاى ديگرى غير از تجارى بودن نيز داشــته است.2 وى دائماً در حال 

ذكر اشتباه كلماتى ساده است. 
جداى از شــوخى هاى جنسى اعم از كالمى و تصويرى فيلم، نشان دادن 
تصويرى خاص از قشر مذهبى و متدين جامعه آن هم خالف واقع، هرچه 
باشد، طنز نيست. فيلم تصويرى از خانوادة مذهبى و سنتى ارائه كرده است 
كه در نظر مخاطبان فرصت طلب، ســودجو و نان به نرخ روزخور معرفى 
مى شود. طيفى كه گويى بحث غيرت روى ناموس آن هم به شيوة افراطى 
و مذبوح آن در ايشان نهادينه شده و افراد ديگر جامعه هيچ احساس غيرت 

و تعصبى نسبت به نواميس خود ندارند.3
داستان به گونه اى پيش مى رود كه شايد اين گونه به نظر نرسد؛ ولى با كمى 
دقت در فيلم به وضوح مى توان نامطلوب جلوه دادن پايندى به مناســك 
دينى را مشــاهده كرد. خانوادة كمالى ظاهر مذهبى ندارند، ولى به برخى 
رفتارهاى دينى پايبندند كه در اين فيلم تالش شــده، آنها به سخره گرفته 
شود و دستمايه هجوى كه اين روزها نام طنز بر خود يدك مى كشد، بشود. 
براى مثال آنها به رعايت برخى اصول مانند حجاب پايبندند و نســبت به 
آن غيرت دارند؛ بنابرايــن ظواهر را رعايت مى نمايند و از طرف ديگر پدر 

خانواده از نظر اخالقى دچار مشكالت اساسى است. 
در كنار اين نشانه ها از خانواده آقاى كمالى، خانواده ديگر متوفاى داستان 
وجود دارد كه با اينكه دم از اين اصول نمى زنند، ولى نقاط ضعف كمالى را 
ندارند و به اصول اخالقى پايبند هســتند و هيچ نكته منفى و غيرعرفى در 
آنها به نمايش گذاشته نمى شود. شايد به نوعى بتوان گفت مخاطب از اين 

مقايسه عنصر ريا را در ميان نتيجه گيرى هاى خود بيابد.
البته مردمى كه در كوى و برزن مشــغول زندگى هســتند يا خود از قشر 
ســنتى و مذهبى جامعه هستند و يا رفتار اين قشر را مى بينند، با يك فيلم 
نظرشان در خصوص رفتارهاى اين قشر تغيير نمى كند؛ اما به نظر مى رسد 
«در اين فيلم منويات شــخصى و فكرى  افــرادى كه على الظاهر خيلى 
دمخور اين مردم نيســتند، به شكلى هجوگونه در حد اثرى معمولى ارائه 
شده است كه تنها به درد مردمانى بى دغدغه، روشنفكرنما و آزادى طلب و 

ــ﹥ ﹡ــ︀م ﹋﹞︀﹜ــ﹩ (ر︲ــ︀  ︀رــ﹥ ﹁︣و︫ــ﹩︋  ︧ــ﹫︀ر ︗ــ︢اب آ︾ــ︀ز ﹝﹩ ︫ــ﹢د. دا︨ــ︐︀ن در︋ــ︀ره︎  دا︨ــ︐︀ن ﹁﹫﹙ــ﹛︋ 
ــ︣ای د﹁ــ﹟  ــ︡ و وی︋  ــ︣ام) ﹁ــ﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠ ــ﹥ آ︋  ــ﹛ ﹨﹞︧ــ︣ش (︎︀﹡︐ ــ︡ای ﹁﹫﹙ ︻︴ــ︀ران) ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در ا︋︐
ــ﹢دش ﹨ــ﹛ روزی از د﹡﹫ــ︀ ر﹁ــ️، در دا︠ــ﹏  ــ﹀︀رش ﹝﹩ د﹨ــ︡، ︑ــ︀ ا﹎ــ︣︠  ﹨﹞︧ــ︣ش ــ﹉ ﹇︊ــ︣ دو ︵︊﹆ــ﹥︨ 
ــ︣ روی  ︀ً ︗︧ــ︡ ﹁ــ︣د د﹍ــ︣ی را︋  ــ︦ از ﹝︡︑ــ﹩ ﹝︐﹢︗ــ﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋ــ﹥ ا︫ــ︐︊︀﹨ ــ﹢د. ا﹝ــ︀︎  آن ﹇ــ︣ار داده︫ 

ــ︣آ︾︀ز ا︑﹀︀﹇ــ︀ت دا︨ــ︐︀ن ﹁﹫﹙ــ﹛  ا︨ــ️.  ﹇︊ــ︣ ﹨﹞︧ــ︣ش ﹇ــ︣ار داده ا﹡ــ︡. اــ﹟︨  ︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣

تا حدى بى بندوبار مى خورد تا راحت تر بتوانند خود را از قيد و بندها رها كند 
و با پوشش خنده بر افرادى كه با ارزش ها و ضد ارزش ها زندگى مى كنند، 

وجدان خود را آسوده كنند».4
آقاى تبريزى خود در مصاحبه اى با خبرگزارى جمهورى اســالمى5 اين 
فيلم را نقد يك فرهنگ غلط خوانده بود كه به اشتباه وارد فرهنگ ما شده 
است! اگر بخواهيم با ادبيات ايشان يك جمله در باب اين فيلم بگوييم بايد 
اين فيلم را «نقد غلط يك فرهنگ كه به اشــتباه نشــان داده شده است» 

عنوان كنيم.
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︣﹁﹩ ﹋︐︀ب ︺﹞

ز﹠︀ر از ︑ـ﹊︊︣
به كوشش على صادقى سرشت

پيشــانى اش مــدام 
ســجده گاه را غــرق 
بوسه مى كرد؛ تا اينكه 
برگه هاى  خداونــد 
امتحــان را روبه روى 
آنهــا قــرار داد. روى 
برگه ها نوشته بود «بر 
آدم ســجده كنيد!»؛1 
ســكوت كرد. يكى 
يكى به سجده   افتادند؛ اما او سرش را عقب انداخت؛ 
ايســتاد و متكبرانه گفت «من از آتشم. آدم از گل. 

چرا بايد...».2 
خداوند برگه ها را تصحيح كرد. پاى برگة او نوشت:  
ِ »؛ يعنى از فرمان پروردگارش  ِ

ّ  َ ِ
ْ َ ْ َ  َ ــ َ َ َ»

سرپيچى كرد.3 او در اين امتحان رد شد. در مدرسة 
آفرينش، اين بدترين نمره اى بود و هست كه يك 
شــاگرد مى تواند بگيرد. شش هزار سال سجده،4 
شش هزار سال هم نفسى با مالئك، بر باد رفت؟! 

 qاينجاست كه بايد روى هشدار امير مؤمنان على
تمركز كنيم كه مى فرمايند:  «از كارى كه خدا با ابليس 
كرد پند بگيريد. آن گاه كه به دليل لحظه اى تكبر، 
كار طوالنى و كوشش طاقت فرساى[عبادى]... او 

را باطل كرد! پس، بعد از ابليس[با آن همه مقامى كه 
داشت] كيست كه با معصيتى همچون معصيت او، 
از خشم و كيفر خداوند ايمن باشد؟... پس اى بندگان 
خدا، از دشمن خدا برحذر باشيد تا مبادا شما را به درد 
خود مبتال سازد و به نداى خويش شما را با خفت و 
خوارى به سرعت از حق دور و به خود جذب نمايد 

و با لشكر پياده و سواره اش شما را احاطه نمايد».5
امام صــادقq مى فرمايند:  «هر كس خودش را 
بهتر از ديگران بداند از متكبران اســت». حفص 
بن غياث مى گويد عرض كردم:  اگر گناهكارى را 
ببيند و به سبب بى گناهى و پاكدامنى خود، خويشتن 
را از او بهتــر بداند چه؟ فرمودند:  «هرگز هرگز! چه 
بسا كه او آمرزيده شــود، اما تو را براى حسابرسى 
نگه دارند، مگر داســتان جادوگران و موسىq را 

نخوانده اى؟».6 
امير بيــان علــىq در كالم گهربــار ديگرى 
فرموده اند:  «پس اگــر بنا بود اجازه تكبر به احدى 
از بندگانش بدهــد، چنين اجازه اى را در خصوص 
پيامبــران و اولياى خود صــادر مى فرمود؛ ولكن 
خداوند خودبزرگ بينى را براى آنان نامطلوب نمود 

و فروتنى را از ايشان پسنديد».7
كتاب «زينهار از تكبر» اثر ارزشمند استاد گران قدر، 
آيت اهللا محمد تقى مصباح يزدى است. اين كتاب، 

شــرح خطبه قاصعه امير مؤمنان علىq است. 
خطبــه اى كه يكى از بحث هــاى مهم و كليدى 
آن، توجه دادن حضرت به تكبرى است كه عامل 
سقوط و رانده شدن شيطان از درگاه رحمت الهى 
بوده اســت؛ تكبرى كه سبب مى شود تا مبتاليان 
به آن راهى جهنم شــوند و از رحمت خداوند به دور 

مانند. 
روايت امام باقر و امام صــادقt در اين باره كه 
فرموده اند:  «در دل هر كســى به اندازة ذره اى كبر 
باشــد به بهشــت نمى رود»8 ما را بر آن مى دارد تا 
مطالعة اين كتاب سودمند را كه مؤسسه آموزشى 
و پژوهشى امام خمينى در سال 1386 به زيور طبع 

آراسته است، به شما پيشنهاد مى دهيم. 
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