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  در ویرایش و کوتاه کردن مطالب آزاد است 

آثار مندرج در نشریه بیانگر نظرات نویسندگان است نقل واقتباس از مطالب نشریه فقط با ذکر منبع مجاز است.
مطالب خود را ترجیحا تایپ شده به رایانامه نشریه ارسال کنید. 

، بازگردانده نمی شود. مطالب ارسال شده به تحریریه 
باتشکر از تمام عزیزانی که مارا در تهیه یاری رساندند.
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منبـــر
تیتر خبر، مهمترین بخش آن اســت. اگر جذاب و 
خوب باشــد، خواننده را ترغیــب می کند حتی اگر 
متنش چنگی به دل نزنــد. در مقابل اگر تیتر خوبی 
برای خبر انتخاب نشــده باشد، هر چند محتوایش 
جالب توجه باشــد، کســی رغبت نمی کند آن را 
 qبخواند. در حدیث نورانی از حضرت امیرمومنان
آمده است: »عنوان صحیفة المؤمن حسن خلقه1«؛ 
عنوان نامه عمل مؤمن، حســن خلق او است. وقتی 
در تیتر نامه عمل مؤمن آمده باشــد: خوش اخالق 
است، مورد عنایت ویژه خداوند قرار می گیرد. زیرا 
از طرفی هدف از برانگیختن پیامبر اکرمs چیزی 
جز تکمیل مکارم اخالق نبوده و از طرف دیگر خوش 
اخالقی، عین اســالم لقب گرفته است. در این ماه 
مناســبت روز اخالق را در پیش رو داریم.  توجه به 
اخالق پسندیده در امر مقدس تبلیغ، کارآمدترین 
راهکار تبلیغی بــرای تاثیــر در جامعه مخاطبان 
است. چه بسا یک لبخند پر مهر اثری عمیق از یک 

سخنرانی داشته باشد.

پی نوشت:
1. مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار: ج 86، ص 392.
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»تصور من از زن بودن تغییر کرده اســت. دیگر آزادی را در 
شلوارهای تنگ و کوتاه نمی بینم، بلکه آن را در حجاب و وقار 
می یابم. دیگر قائل به تساوی زن و مرد نیستم، بلکه بر این 
باورم که برای هر کدام نقش هایی وجود دارد که مناسب آنها 
اســت. در عین حال همة ماـ  زن ها و مردهاـ  دارای نیازها و 
استعدادهای منحصر به فردی هستیم که فرصت پرورش 

آنها را داریم«.1
وقتی برای اولین بار با مسئلة پرهیاهوی تساوی حقوق زن 
و مرد مواجه می شویم، گمان می کنیم که مدرنیته، نسبت به 
گذشــتگان، به اندیشه ای واالتر و پویاتر دست یافته است؛ 
حال آنکه آنچه مدرنیته به انسان نشان می دهد، سرابی بیش 
نیســت. بر اساس این توهم گاهی گفته می شود که قوانین 
اسالم در مسئلة زن دچار ضعف و سستی است؛ درحالی که 
مضحک ترین جمله ممکن درباره حقوق زن، همین است.

بســیار تأسف بار اســت که امتیازات ویژه و حقوق منحصر 
به فردی که اســالم عزیز برای زن قائل شده، آن گونه که 
باید بدان پرداخت نشــده و این نکته باعث هجمه فرهنگ 
حقیری شده اســت که در درون خود جز اهانت به کرامت 

انسان چیزی دیگر ندارد.
قرآن کریم که کتاب قانون و مانیفســت اسالم محسوب 
می شــود، نه تنها در هیچ یک از آیات خود تفاوتی از جهت 
جنسیت قائل نشــده، بلکه براساس آیات آن اگر نقش زن 
مؤمن در دائره اســوه های ایمان پر رنگ تر از مرد نباشــد، 

کمرنگ تر نیست.
جمله ای که در ابتدای متن نقل شــد، گواه روشنی است بر 
حقوق پیشرفته و ارزشمند زن در اسالم که یک زن نویسنده 

آمریکایی به آن توجــه می دهد. با توجه به این نکته بحث 
درباره حضور اجتماعی زن، طرازی متفاوت می یابد؛ زیرا در 
بین طبقه فرزانه مذهبی، جز به ضرورت، دلیلی بر این حضور 
وجود ندارد که این نکته خود یکی از پرافتخارترین امتیازاتی 
است که فرصت ســوء استفاده از جنیست زنانه را می گیرد. 
آموزه های اســالم نقش پنهان زنان را که در ســایه تربیت 
دینی، حرکت های جریان ســاز اجتماعی را ایجاد می کنند، 
به بهترین وجه ارائــه می کند. به این صورت که با تأکید بر 
جنبه های درون جنســیتی بانوان، تأثیر آنان در تحکیم دژ 

انسان پروری به نام خانواده را نیز برجسته می سازد.
شــرایط جنسیتی نقشــی را به زن می دهد که هرگز مرد را 
بدان راهی نیســت. این نقش چنان قدرتمند است که همة 
تالش ها را برای شکستن حریم اصلی تفکر دینی با نابودی 
مواجه خواهد کرد. حیا و وفا و التزام اخالقی و شرعی زن در 
جامعه، پایگاه مســتحکمی  را ایجاد می کند که راه نفوذ هر 

شیطانی را خواهد بست.
برای تحکیم این نقش منحصر به فــرد و امتیاز ویژه، باید 
پایگاه زنانه را در مســجد تقویت کرد و باید در نظر داشــته 
باشیم که وضعیت امروز جامعة ما، این امر را به یک ضرورت  

اجتماعی تبدیل کرده است.
تأثیر فضای تربیت بر انســان امری بدیهی و غیر قابل انکار 
است. حضور زنان در مسجد، فضاسازی تربیتی برای نیمه 
پنهان ولی قدرتمند جامعه انسانی است که در طول تاریخ و 
از جمله انقالب اســالمی و نیز دفاع مقدس، به عنوان یکی 
از عوامل ریشــه ای و مبنایی، حرکتی جریان ساز را بر عهده 

داشته و دارد.

تســـــاوینقشها،نهجنسیــــتها

1. دختران راهی دیگر: سرگذشت بانوان تازه مسلمان آمریکایی.

سرمقـــــــاله
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آقـای فلسـفی کسـی نبـود کـه تحت تأثیـر قـرار گیرد؛ 
بلکه به تشـخیص خـود عمل می کردنـد؛ ولی به خوبی 
زمـان را می شـناخت و بـا توجه به اعتمـادی که مراجع 
داشـتند، در خـط مقـدم پیام رسـانی حوزه علمیـه بودند

ــل از ایشــان  ــد، آقایــی قب ــه بودن ــه مجلســی رفت مرحــوم فلســفی ب
منبــر رفتــه بــود و زمانــی کــه میکروفــون جلویــش گذاشــتند، گفــت: 
ایــن وســیله شــیطانی را ببریــد. آقــای فلســفی پــس از ایشــان بــاالی 

منبــر رفــت و گفــت: ایــن وســیله شــیطانی را بیاوریــد!

مرحومفلسفیدیگرانرا
برسرسفرهاسالممینشاند

نهاسالمرابرسفرهآنان
سید محمد مهدی رضوی پور

حاج شــیخ محمدتقی فلســفی، فرزند مرحوم آیت اهلل حاج شیخ 
محمدرضا تنکابنی بودند. پدرشان در مسجد فیلسوف الدوله تهران، 
نماز جماعت داشتند و به همین دلیل ایشان به فلسفی شهرت یافتند. 
امام خمینی )رضوان اهلل علیه( از ایشــان تعبیر زیبایی داشت و آن، 
»زبان گویای اسالم« بود. مرحوم فلسفی عمری بسیار بابرکت داشت، 
و ویژگی هایی داشت که باعث جلوه و نمود خاص ایشان تا نود سالگی 
شد و تاکنون نیز در یاد و اذهان باقی مانده است. درباره سبک و سیاق 

سخنرانی آن خطیب گفت و گویی را با یکی از شاگردانش، حجت االسالم 
والمسلمین محمدامین پورامینی ترتیب دادیم. وی در محضر حضرات 
آیات عظام وحید خراســانی، تبریزی، فاضل لنکرانی و دیگر اساتید 
تلّمذ کرده است. همچنین بیش از سی تالیف در مباحث و علوم حدیث، 
تاریخ وفقه و دیگر موضوعات نگاشته است. تبلیغ و نشر معارف دین در 

کشورهای مختلف از دیگر فعالیت های ایشان است.

لطفــاً ویژگی های منبر مرحوم فلســفی را به 
اختصار بیان بفرمایید؟

از ویژگی های فراوان منبر مرحوم فلسفی چند 
جهت بیشتر نمود داشته و قابل توجه است:

اول: سالمت فکری ایشان است. با وجود اینکه از 
آخرین دستاوردهای علمی، به خصوص در حوزه 
علوم انســانی و تربیتی بهره می گرفت و بسیار 
به روز سخن می گفت ولی منبر ایشان بر محور 
تبیین معارف اسالمی اســتوار بود و اگر افراد و 
افــکاری را معرفی می کرد برای اثبات حقانیت 
مکتب و معــارف دینی بود. می دانید که افراد در 
این باره دو دسته اند: گاهی کسی معارف اسالم 
را می خواهد بــا توجه به آخرین نظریات مطرح 
روز اثبات کند و از آنها برای تأیید کمک بگیرد. 
این مشکلی ندارد و به خصوص برای نسل جوان 
و فرهیخته ما می تواند جذاب باشد. ولی گاهی 
به عکس عمل می شــود که بســیار خطرناک 
اســت؛ مثل بنی صدر که مطلب می نوشت و به 
دانشجویانش می گفت: برای آن آیه پیدا کنید! 
این نشان از کج روی و کج اندیشی دارد. مرحوم 
فلسفی دیگران را بر سر سفره اسالم می نشاند، نه 
آنکه اسالم را بر سفره آنان بنشاند. ایشان از ابتدا 

تا انتهای عمر بابرکت خود از ســالمت اندیشه 
و فکر برخوردار بودند و اعواج و کج ســلیقگی در 
ایشان مشاهده نشد. این عمل مرحوم فلسفی، 
خــود یک ضمانت بزرگ برای ســالمت یک 
شخصیت اســت که در طول عمرش از صراط 
مســتقیم خارج نشود و از هر گونه کج اندیشی و 
ابتال به آفت خودکم بینی و روشــن فکرمآبی و 
تأثیرپذیری از اندیشه های غرب و شرق به دور 
باشد. منبر ایشان دارای این ویژگی بود. هر چه 
بیان می فرمــود، معارف دین و اهل بیت بود، اما 

در قالبی جدید.
دوم: تحولی است که ایشان در منبر به وجود آورد 

که در سه جهت قابل بررسی است:
1. به کارگیــری ابزار جدید در عرصه تبلیغ. قبل 
از ایشــان منبرها به صورت ساده و سنتی بود و 
استفاده از بلندگو مرســوم نبود. به گفته شهید 
آیت اهلل مطهری )ره( منبری های سابق در جوانی 
و میانســالی می مردند؛ زیرا تمام نیروی شان با 
فریادی که بر ســر منبر می زدند و فشاری که به 
سینه شان به واسطه عدم برخورداری از بلندگو 
وارد می شــد، از دســت می دادند. مرحوم آقای 
فلســفی شاید اول خطیبی اســت که از بلندگو 
استفاده کرد. نقل شده مرحوم فلسفی به مجلسی 
رفته بودند، آقایی قبل از ایشــان منبر رفته بود و 
زمانی که میکروفون جلویش گذاشتند، گفت: 
این وســیله شیطانی را ببرید. آقای فلسفی پس 
از ایشــان باالی منبر رفت و گفت: این وسیله 
شــیطانی را بیاورید! آن روز ابراز جدید، بلندگو 
بود، و امروز ابزارهای جدیــد و امکانات مدرن 
دیگری فراهم است که ضروری است روحانیون 
در عرصه رســانه، فضای مجازی، شبکه های 
ماهواره ای، ســایت ها، وبالگ ها و شبکه های 
اجتماعی ورود کند و از آنها جهت نشــر معارف 

دینی بهره گیرد.
2. شیوه و سبک منبر ایشان است که با تکیه بر 
معارف ناب اسالمی، به تبیین، بهره گیری، نقد و 
بررسی افکار و اندیشه های مطرح علمی روز در 
عرصه مسائل مختلفـ  به ویژه مسائل تربیتیـ  
می پرداخت که با توجه به شرایط زمانی و مکانی 

آن روزگار، به خوبی جواب می داد.
3. سومین عنصر در موفقیت منبر ایشان، شیوه 
گفتاری شان بود. مرحوم فلسفی ابتدا آرام شروع 
می کرد و جمالت را شمرده، منسجم، بسیار فنی 
و مرتب بیان می کرد که بی نظیر یا کم نظیر بود. 
برخی تالش کردند که مثل ایشــان شوند و در 
شــیوه بیان، از وی تقلید کنند؛ ولی ابتکار از آِن 
ایشــان بود و جاذبه در لحن و سخنشان بود. از 
نظر نظم مطلب بسیار عالی و همانند یک کالس 
درس ابتدا و انتها داشــت. در عین اینکه طبقات 
مختلف با معلومات متفاوت در پای منبر ایشان 
حاضر می شــدند، مطالب را به گونه ای مطرح 
می کردند که برای همه قابل اســتفاده بود. ابتدا 
ذکر حدیث یا آیه شــریفه، بعــد اصل مطلب و 
سپس نتیجه گیری و سرانجام ذکر مصیبت اهل 

بیت و دعا.

با این توضیح، به نظر شما چند نوع منبر داریم 
و سبک مرحوم فلسفی را در این زمینه نیز بیان 

بفرمایید؟
می توان گفت دو نوع منبر داریم: 

در برخی منبرها جانب عاطفی و احساسی غلبه 
دارد و بعضی دیگر، به عکس است؛ یعنی جنبه 
عقلی و برهانی آن بر عاطفه و احســاس غالب 
اســت. کالم مرحوم فلســفی از نوع دوم بود و 
جنبه عقلی برجسته تر از جنبه عاطفی بود؛ البته 
با رویکردی عمومی. گســتره آقای فلسفی در 
ســطح عمومی بود؛ ازاین رو عموم مردم ایشان 

را بیشتر از شهید مطهری می شناختند.

آیا نکته مؤثر دیگری در شــخصیت مرحوم 
فلسفی وجود داشت؟ 

آقای فلسفی شخصیتی سیاســی هم بود و در 
مجالسشان به این مسئله نگاه ویژه ای داشت؛ 
مثاًل در جریان نهضت ملــی چون در جزئیات 
قضایا بــود، به خوبی علت شکســت نهضت 
ملی را تبیین می کرد؛ بــه حدی که حزب توده 
و نهضت آزادی و جبهه ملی با ایشــان بسیار بد 
بودند و حتی جریان های ملی گرا در روزنامه های 
خود به ایشان بســیار اهانت می کردند. یکی از 
سخنرانی های جالب و ماندگار ایشان، استیضاح 
دولت وقت بر روی منبر اســت. مرحوم فلسفی 
به خوبی بیان می کند کــه چون مجلِس وقت، 
مجلس مرده ای اســت و توان این کار را ندارند، 
دولت را بر روی منبر و با حضور مردم استیضاح 
می کند. این منبر خیلی صدا کرد و نوارهای آن 

دست به دست می گشت.
مســئله دیگر اعتماد مراجع به مرحوم فلسفی 
بود. ایشان مورد وثوق و اعتماد مرحوم آیت اهلل 
العظمی بروجردی بودند و زمانی که می خواستند 
پیامی را به شاه بدهند، آقای فلسفی حامل پیام 
می بــود. همین اعتماد در ابتــدای نهضت و در 
قضایــای انجمن های ایالتــی و والیتی وجود 
داشت و حضرت امام خمینی برای آقای فلسفی 
نامه می نویسد و ایشــان نامه را در مسجد بازار 
تهــران برای مردم می خوانــد و این، به معنای 
اعتماد امام به ایشــان و اعتقاد به تأثیر کالم وی 

در بین مردم است.
در خاطرات شــهید مهدی عراقی آمده: »برای 
اینکه مردم را بیشتر به صحنه بیاوریم، به آقای 
فلسفی احتیاج داشتیم«. لذا نزد ایشان می روند 
تا وارد میدان شوند. البته آقای فلسفی کسی نبود 
که تحت تأثیر قرار گیرد؛ بلکه به تشخیص خود 
عمل می کردند؛ ولی به خوبی زمان را می شناخت 
و با توجه به اعتمادی که مراجع به ایشان داشتند، 
در خط مقدم پیام رســانی حــوزه علمیه بودند. 
ایشان را در سال 51 به همین دلیل ممنوع المنبر 
کردند تا ســال 57 که امــام از پاریس به تهران 
آمدنــد و در همان زمان، امام از آقای فلســفی 
خواستند که صحبت کنند و حصار کالم ایشان 

به وسیله امام شکسته شد.
نکته بســیار مهم دیگر اینکه اهمیت ویژه ای 
برای محتوای منبر قائل بودند و برای منبر خود 
بسیار زحمت می کشیدند. معروف بود برای یک 
ساعت منبر، هشــت ساعت مطالعه می کردند. 
نتیجه این وقت گذاردن این شد که منبر ایشان 

از دیگر منبرها متمایز گردید.
خطیب برجسته کســی است که شرایط زمانی 
و مکانــی را درک کند. در یکی از منبرهایی که 
برای نیروی هوایی داشتـ  با توجه به وضعیت 
فوق العــاده آن ایامـ  محور ســخنان ایشــان 
دربــاره ایمان به خدا و تأثیر یک باور دینی، مثال 
مداومت بر آیة الکرســی، بــر آرامش روانی بود. 
ایشــان جریانی را نقل می کردند که هواپیمایی 
می خواست سقوط کند و همه دلهره داشتند، ولی 
یک نفر آرام نشسته بود. گفتند: چرا آرامی؟ گفت: 
زیرا آیة الکرسی خوانده ام؛ لذا همه از او خواستند 
تا برایشان وصیت نامه بنویسد. هواپیما که فرود 
آمــد و عده زیادی غش کردند، این فرد با عجله 
خارج شــد و گفت: پرواز دیگری دارم باید به آن 
برسم! این اثر باور دینی در به دست آوردن آرامش 
روحی و روانی اســت. این مطلب را در مجلس 
ختمی می گفت که مخاطبانش از اهل پرواز در 
آسمان بودند، و این، یعنی مالحظه زمان و مکان 

و توجه به نوع مخاطب.

آیا ایشان در زمینه گسترش منبر صحیح اقدامی 
هم انجام می دادند؟

تربیت اهل منبر و ارزیابی و ارزش قائل شــدن 
برای افرادی که می خواستند منبر بروند، از جمله 
فعالیت های ایشان بود. جلسات مستمری در خانة 
خود در تهران، در خیابان ری، داشت و عده ای از 
وعاظ و خطبا می آمدند که در حد ایشان نبودند. 
منبر می رفتند و بعد از منبرشان، ایشان تذکراتی 
می داد تا در بهسازی منبر، مؤثر باشد. در قم هم، 
کالس آموزش خطابه گذاشتند که نوارهای این 
آموزش خطابه وجود دارد که مناســب است با 
همین عنوان چاپ شود و در اختیار طالب جوان 
قرار گیرد. در یکی از این جلسات ایشان فرموده 
بود: اگر به شما بگویند در پنج دقیقه منبر بروید 
بــا مطلب و آیه و روایت و روضه و دعا، اگر گفتی 
نمی شود، معلوم می شــود منبری نیستی! بعد 
خودشان با همین سبک در پنج دقیقه منبر رفتند. 
هنر این نیســت که کسی دو ساعت باالی منبر 
سخن بگوید، هنر این است که در هر شرایطی 
بتوان سخنی مؤثر گفت؛ همانگونه که مرحوم 

فلسفی این چنین بود.

نظر حضرت عالی در خصوص اجرای سبک 
منبر مرحوم فلسفی در جامعه امروز چیست؟

اگر مقصود این است که روش و ادای ایشان پیاده 
و تقلید شود، خیر. خدا به هرکسی ذوق و روشی 
داده اســت. نکته مهم این است که قالب بحث 
ایشان حفظ شــود؛ یعنی مطالب از نظر محتوا، 

قوی و با توجه بــه عناصر زمان و مکان تنظیم 
شــود و در عین سالمت نفس و صالبت رأی در 
قالبی جذاب و بیانی شیوا و رسا عرضه گردد. این 
میراث ماندگار آقای فلسفی است که قابل پیاده 

شدن است.
ســبک الزم نیست عین قدما باشد؛ زیرا ذائقه ها 
عوض می شود. مهم این است که خطیب مطالعه 
کند و سالمت فکر داشته باشد و سر سفره اسالم 
بنشــیند؛ نه اینکه اسالم را ســر سفره دیگران 
بنشاند. امروز وضع منابر خوب نیست. فقط چند 
نفر داریم که هم خطیب توانمند و فنی هستند و هم 
شناخته شده که باقی ماندگان نسل قبل از انقالب 
هســتند؛ همانند حجت االسالم والمســلمین 
انصاریــان. متأســفانه بعد انقــالب خطیب 
برجســته ای که فنی باشــد و تأثیر داشته باشد، 
نداریم و این آفتی اســت. صرف اینکه کسی در 
تلویزیون صبحت کند و مطرح شــود، کفایت 
نمی کند. متأســفانه خیلی از منبرهای ما جنبه 
عاطفی و احساســی پیدا کرده و جنبه برهانی و 
استداللی آن ضعیف شده است. اگر پایه محکم 
نباشد، جنبه عاطفی ماندگاری نخواهد داشت و با 

کوچک ترین شبهه ای از بین می رود.
یکی دیگر از آفت های امروز، مداح محور شدن 
مجالس است. منبری ها مداح شده اند و مداح ها 
منبری! مداح و نوحه خوان جایش روی چشم ما 
اســت، ولی کارش سخنرانی نیست و سخنران 
هم الزم نیست ادای مداح را دربیاورد. می تواند 
با فنی که دارد، بهره خودش را ببرد و از مداحان و 

نوحه خوانان هم برای پس از منبر استفاده کند.

منبر  مهارت
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صمد نظری

در شماره پیشین مجله روش هایی در زمینة برنامه های جشن و ُسرور مساجد ارائه شد. در ادامه 
قسمت اجرای مسابقه، به مسابقات جذاب و شاد گروهی پرداخته می شود:

تذکر: این مسابقات بیشتر برای کودکان و نوجوانان حاضر در مسجد مناسب است؛ با این توضیح که 
چون والدین آنها معموالً در مسجد حضور دارند، این مسابقات، هم برای کودک و نوجوان و هم برای 

بزرگ ترها )پدرها و مادرها( جذابیت فوق العاده دارند.

ب( بله، خیر )مدل 1(
* چند نفر از کودکان یــا نوجوانان را به جایگاه 

دعوت نمایید.
* به ردیف روبروی نمازگزارن بایستند.

* به آنها بگویید سؤاالت را باید به صورت عکس 
پاسخ دهند.

*اگر جواب بله است، باید بگویند خیر و اگر خیر 
است، بگویند بله.

* فقط از کلمه بله یا خیر اســتفاده کنند. اگر از 
کلمات معادل استفاده کنند، می سوزند.

 * از قبل حداقل پنجاه پرسش متنوع و متناسب 
با مناســبت جشــن موردنظر )اعم از واقعی و 
تنوعی( یادداشت نمایید تا مسابقه را با آمادگی 

کامل اجرا کنید.

ج( بله، خیر )مدل 2(
* چند نفر از کودکان یــا نوجوانان را به جایگاه 

دعوت نمایید.
* به ردیف روبروی شرکت کنندگان بایستند.

* سؤاالت باید به گونه ای طرح شود که جوابش 
یا بله باشد یا خیر...

* به آنها بگویید در پاسخ سؤاالت از بله، خیر، نه، 
آره، یوخ، هیه، یس، نو، نعم، ال و ... استفاده نکنند.
* حتماً باید جــواب دهند. اگر جــواب ندهند 

می سوزند.

* سریع جواب دهند.

د( هب بازی 
مدل 1)این مسابقه به دلیل شور وهیجان فوق 
العاده، خیلی حســاس است و بعضی جاها نباید 

اجرا شود.(
1. دو نفر به جایگاه دعوت شــوند و روبروی هم 

بایستند.
2. به ترتیب شمارش اعداد را شروع نمایند.

3. با صدای بلند و سریع بگویند. )مکث نکنند(
4. به 5، 10، 15 یعنی مضارب 5 که رســیدند به 

جای آن اعداد بگویند هب.
5. به این شــکل: اولی: 1؛ دومــی: 2؛ اولی: 3؛ 
دومی: 4؛ اولی: هب؛ دومی:6؛ اولی: 7؛ دومی: 8؛ 

اولی: 9؛ دومی: هب و الی آخر.
6. اشتباه بگویند می سوزند.

7. نباید بخندند.
مدل 2: به جای2 نفــر، 4 نفر اجرا کنند؛ یعنی2 
نفر یک طرف و2 نفر مقابل آنها، به همان شکل 

قبلی، منتها گروهی است.
مدل 3: به جای2 نفــر، 6 نفر اجرا کنند؛ یعنی3 
نفر یک طرف و3 نفر مقابل آنها، به همان شکل 

قبلی، منتها گروهی است.
مدل4: به جای هــب معمولی، از هب خنده دار 
اســتفاده کنند؛ بــه طوری که حریــف خود را 

بخندانند و از میدان بیرون کنند.
مدل5: به جای هب بگویند سالم: با چند شرط! با 

لبخندـ  خم نشوندـ  دست روی سینه و ...
مدل6: به جای هب بگویند قســطنطنیه. یا چه 

ژست زشتی؟ و یا...
مدل7: به جای هب احترام نظامی  بگیرند )دست 

بگیرند و پا بکوبند( بعد بگویند بله قربان.
نکته: چون بازی بســیار شــاد و جذاب است، از 
مقدسات اســتفاده نشــود. مثاًل به جای هب 

نگوییم: یاحسین )علیه السالم(.

ه( مسابقه حرکتی )مدل 1(
* چهار نفر را به جایگاه بیاورید.

* شــکل های نیت، تکبیره االحــرام، رکوع و 
قنوت را به آنها یادآوری کنید.

* به آنها بگویید فقط به شما نگاه کنند.
* سپس یکی از آن افعال را بگویید. آنها فعلی را 

که شما می گویید، باید اجرا کنند.
* گاهــی همزمان با گفتن آن فعل، خود فعل را 

هم انجام دهید.
* گاهی یــک فعل را بگوییــد و فعل دیگری 
را انجــام دهید؛ در نتیجه آنها که به شــما نگاه 

می کنند، به اشتباه افتاده و می سوزند.
* این مسابقه باید بسیار سرعتی اجرا شود.

مدل2: دقیقاً به همان شــکل باال با این تفاوت 
که افعال شماره گذاری می شوند و دیگر نام فعل 
گفته نمی شود؛ بلکه شماره آن گفته می شود که 

کمی  سخت تر است.
مثال: نیــت: 1. تکبیره االحــرام؛ 2. رکوع؛ 3. 

قنوت: 4

و( مسابقه خوش صدایی
* چهار نفر را به جایگاه بیاورید.

* به ردیف روبروی شرکت کنندگان بایستند.
* یک یا دو بیت شعر از قبل آماده نمایید. متناسب 

با مناسبت و جشن مورد نظر باشد، بهتر است.
* به ترتیب از نفر اول بخواهید که این ابیات را با 

صوت زیبایش بخواند.
* سپس نفر بعد تا نفر آخر.

* هر کسی بهتر خواند، نفر برتر می باشد.
مثال: شــب 13 رجــب والدت امام علی )علیه 

السالم(:
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را 
که به ما سوی فکندی همه سایه هما را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحیرم چه نامم شه ملک ال فتی را

ز( مسابقه خواندن آیات قرآن به صورت جمعی
* شش نفر را به جایگاه بیاورید.

* به ردیف روبروی شرکت کنندگان بایستند.
* از نفر اول به این طریق آغاز نمایید: از سوره های 
کوچک قرآن سوره ای را انتخاب نمایید و آیه اول 

آن را با ترتیل تالوت کنید.
* نفــر اول باید آیه بعدی را بــا ترتیل بخواند و 

سپس نفر بعد.
* بعضی از شرکت کنندگان که دیگر نمی توانند 

همراهی کنند، می سوزند.
* نفر باقی مانده در آخر برنده است.

ح( طرح معما و چیستان های قرآنی و مذهبی

شرایط
1. متناسب با سن و جنس مخاطب انتخاب شود.

2. به ظاهر راحت باشند یعنی مخاطب احساس 
کند که خیلی زود می تواند جواب دهد.

3. جذاب باشند یعنی مخاطب از آن خوشش آید 
و انگیزه جواب دادن داشته باشد.

4. چند جواب قابل حدس داشته باشد.
5. طوری مطرح شــود کــه مخاطب به راحتی 

نتواند جواب دهد.
6. اگر احساس شــد مخاطب قباًل این معما را 
شنیده و جواب را می داند، سریع معمای دیگری 

را مطرح نماید.
نمونه

* سوره ای که اگر یک حرف به آن اضافه شود، 
نام سوره ای دیگر و اگر دو حرف اضافه شود، نام 

سوره ای دیگر می شود؟ حجـ  حجرـ  حجرات 
* آن چیســت که خدا ندارد؟  خوابـ  شریکـ  

پدر و مادر و ... 
* آن چیســت که به همه واجب است حتی به 
کافران، حتی بــه آمریکایی ها، .... به امامان، به 
فرشتگان، حتی به خدا هم واجب است؟ اسم، نام
* ســوره ای را نام ببرید که اســم حیوان باشد. 

عنکبوتـ  نحلـ  نملـ  فیلـ  بقره
* آن چیســت چشــم و گوش دارد، ولی دهان 

ندارد؟ حرف شین
ط( بازی های فکری

شیوه اجرا
1. دو نفر از بچه ها را به جایگاه دعوت کنید.
2. از یک نمونه بازی، دو عدد، یکی را به نفر
 اولی و بعدی را به نفر دومی تحویل دهید.

)مثل شکل های روبرو(
3. برای ایجاد رقابت سالم وقت تعیین کنید؛
مثل اینکه بگویید: فقط 1 دقیقه وقت دارید.
4. ابتدا آنها را راهنمایی نکنید و فقط بگویید

 که دو حلقه را از هم باز کنید.
5. بعد از یک دقیقه از شرکت کنندگان بخواهیم

با صدای بلند شــمارش معکوس )از 10 تا 1( را 
اجرا نمایند.

6. در آخر یک بار بازی را سریع انجام دهید.

6. مسابقات گروهی
الف( وکیل بازی

* چند نفر از کودکان یــا نوجوانان را به جایگاه 
دعوت کنید.

* به ردیف، روبروی نمازگزاران بایستند.
* به آنها بگویید نفر ســمت راست )یا چپ( شما 
وکیل شما است؛ یعنی به جای شما حرف می زند. 
* اگر از کســی سؤال پرســیدید، باید وکیلش 

جواب دهد.
* اگر خودش جواب داد می ســوزد، اگر وکیلش 

جواب نداد او هم می سوزد.
* گاهی اوقات ترتیب پرسیدن از افراد را به هم 

بزنید تا بقیه به اشتباه بیفتند و بسوزند.
* گاهی سؤال را دوباره از همان شخص بپرسید: 

چی گفتی؟ یک بار دیگه بگو ....
* وکیل نفر آخر، نفر اول است.

* گاهی ســؤاالت واقعی هستند و معرفت افزا و 
گاهی سرکاری و تنوعی.

*اگر اطالعات شــخصی پرســیدید هر کس 
اطالعــات خــودش را بگوید، نــه اطالعات 

موکلش را.
* از قبل حداقل پنجاه پرسش متنوع و متناسب 
با مناســبت جشــن موردنظر )اعم از واقعی و 
تنوعی( یادداشت نمایید تا مسابقه را با آمادگی 

کامل اجرا کنید.

این مسـابقات بیشـتر برای کـودکان و نوجوانـان حاضر در 
مسـجد مناسـب اسـت؛ با این توضیح که چون والدین آنها 
معمـواًل در مسـجد حضـور دارنـد، این مسـابقات، هم برای 
کـودک و نوجـوان و هـم بـرای بزرگ ترهـا )پدرهـا و مادرها( 

جذابیـت فوق العـاده دارند.
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2. خوش گفتاری با مخالفان
ا  ّمَ

َ
امام صادقg در ادامه روایــت توصیه می فرمایند: »َو أ

یَماِن، َفِإْن  ِ
ْ

ُمُهْم ِباْلُمَداَراِة اِلْجِتَذاِبِهْم  ِإَلی ال اْلُمَخاِلُفوَن َفُيَکّلِ
 ُشــُروَرُهْم َعْن َنْفِســِه، َو َعــْن ِإْخَواِنِه 

َ
ْس  ِمــْن َذِلَك َیُکــّف

َ
َیْيــأ

اْلُمْؤِمِنين ؛ و اما مخالفان، با مدارا با آنان برای جذب ایشان به 
ایمان، سخن بگویید. پس اگر از آن ناامید گشتید، شر آنها از 

شما و برادران مؤمن برداشته می شود«.
خوش گفتاری، عامل جذب و موجب نزدیک شدن قلب ها 
به یکدیگر است. جامعه ای را فرض کنید که مردم آن دارای 
ادیان و مذاهب مختلف هســتند. یکــی از عوامل وحدت 
و الفت بین آنان، نیکو ســخن گفتن اســت. در این روایت 
حضــرت یکی از علل خوش گویی با مخالفان را جذب آنان 
به ایمان بیان می فرمایند. اهل بیتبه ویژه امام حســن 
عســکریg، خود الگوی کامل بــرای خوش اخالقی و 

خوش گفتاری بودند.

تحریک احساس و رفتارسازی 
به روش داستانی 

احمد بن عبیداهلل بن خاقان قمــی، نماینده خلیفه عصر و 
متصدی خراج شهر قم بود. او که یکی از دشمنان سرسخت 

و از آزاردهندگان اهل بیتبود، می گوید:
روزی در کنار پدرمـ  که یکی از افراد سرشــناس دســتگاه 
خالفت بودـ  ایستاده بودم و در آن روز پدرم جلسه عمومی 
داشت و همة افراد را به حضور می پذیرفت. ناگهان، نگهبانان 
خبر آوردند که ابو محمد، ابن الرضا دم در ایستاده است. پدرم 

با صدای بلند گفت: اجازه دهید وارد شود.
من از این گفت وگو شــگفت زده شــدم؛ زیرا تا آن لحظه 
ندیده بودم که در حضور پدرم جز خلیفه و ولیعهد وی، کس 
دیگری را با کنیه به او معرفی کنند. سپس جوانی گندمگون، 
خوش قامت، زیباروی و با اندامــی موزون، با جالل و وقار 
ویژه وارد اتاق شــد. پدرم با دیدن وی از جای برخاســت و 
چند قدم به اســتقبالش رفت. تا آن لحظه ندیده بودم چنین 
رفتاری را با یک نفر هاشمی یا یکی از فرماندهان 
لشکری داشته باشد. چون نزدیکش رسید، 
دست بر گردن او انداخته و از صورت 
و سینه اش بوسیده و دستش 
را گرفــت و در روی 

تخت خود نشــانید و خودش نیز پهلوی او نشست و با او به 
گفت وگوی صمیمانه پرداخت.

پدرم در ضمن صحبت، به او »فدایت شــوم« می گفت. از 
برخورد احترام آمیز پدرم با این جوان ناشــناس هر لحظه بر 
حیرتم افزوده می شــد. هنگام خداحافظی، پدرم با احترام 

فوق العاده او را بدرقه کرد.
احمــد بن خاقان در ادامه می افزاید: بعــد از رفتن او، من به 
غالمان پدرم گفتم: این چه کسی بود که او را در حضور پدرم 
با کنیه یــاد کردید و پدرم با او این چنین رفتار محترمانه ای 

داشت؟!
گفتنــد: او یکی از علویان اســت که به او حســن بن علی 
می گویند و به ابن الرضا معروف اســت. شگفتی من بیشتر 
شد. هنگام شــب وقتی پدرم تنها شد، به او گفتم: پدر! این 
جوان که صبح او را دیدم، چه کسی بود که به او چنین احترام 
نمودی و در گفت وگوی با او »فدایت شــوم« می گفتی؟! و 

خودت و پدر و مادرت را فدایش می ساختی؟
گفت: پســرم! او امام رافضیان است، او حسن بن علی است 

که به ابن الرضا معروف است.
آنگاه پدرم بعد از اندکی ســکوت در ادامه سخنانش چنین 
گفت: پسر جان! اگر حکومت از دست خلفا بنی عباس بیرون 
رود، هیچ کس از بنی هاشــم جز او ســزاوار آن نیست و این 
بــه جهت فضیلت، پاک دامنی، زهد و پرهیزگاری و اخالق 
شریف و شایســتگی ذاتی او است. اگر پدر او را دیده بودی، 
مردی بزرگوار، نجیب و شخصیت بافضیلتی را دیده بودی... 
با شنیدن این سخنان اندیشــه و نگرانی ام دوچندان شد و 
خشــمم نسبت به پدر افزون گشــت. به نظرم سخنان پدر 
اغراق آمیز می آمد. بعد از آن دلم می خواست در مورد حسن 
بن علی پرس وجو کنم و دربارة شخصیت وی بررسی نمایم. 
از هیچ یک از بنی هاشم و سران سپاه نویسندگان و قاضیان 
و فقیهان و دیگر افراد، درباره حسن بن علی سؤالی نکردم، 
مگــر آنکه او را نزد آنان در نهایت بزرگی و ارجمندی یافتم. 
مقام بلند و ســخنان نیک و تقدم بر خویشــاوندان و سایر 
بــزرگان، از جمله ویژگی هایی بود که مــن از زبان آنان در 
ستایش حسن بن علی شنیدم. بعد از این، ارزش و مقام وی 
در نظرم بزرگ آمد و فهمیدم که دوست و دشمن او را به نیکی 

یاد کرده و می ستایند.5

منبر  معارف

ایجاد انگیزه به روش تعریف از منبع 
از جمله تفاســیر روایی شیعه، تفســیر »المنســوب الی االمام الحسن 
العســکری q«  است. متن این تفسیر تا پایان آیه 282 سوره بقره موجود 
است. این تفسیر با بیان روایاتی راجع به فضائل قرآن و تأویل و آداب قرائت 
آن آغاز شده و با ذکر احادیثی مشتمل بر فضائل اهل بیت ادامه یافته است. 
بحث های متعددی نیز درباره ســیره  نبوی، به خصوص دربارة مناسبات 
پیامبر و یهودیان، مطرح  شده است. در این تفسیر 379 حدیث آمده است و 
بیشــتر روایات، طوالنی و مفّصل اند. در این کتاب ذیل آیه شریفه »َو ُقوُلوا 
ِللّناِس ُحْسنا؛1 و با مردم به نیکی سخن بگویید«، روایتی بسیار زیبا از امام 
صادقg آورده شــده است. این توصیه اخالقی نسخه شفابخشی برای 
روابط اجتماعی اســت که مشکل و منشأ بسیاری از مراودات اجتماعی ما، 

غفلت از این توصیه اخالقی است.
ُهْم  حضرت در تفسیر ســخن خداوند تعالی می فرمایند: »ُقوُلوا ِللّناِس ُكّلِ
ُحْســنا ُمؤِمِنُهــْم َو ُمخاِلِفُهــْم؛2 با همة مردم به نیکی ســخن بگویید؛ چه 
مؤمنان و چه مخالفان«. شاید پرسیده شود که حال مؤمن مشخص است، 
اما چرا با مخالفان باید به نیکی ســخن گفت؟ در ادامة روایت، حکمت آن 

بیان شده است:

1. خوش گفتاری با مؤمنان
ا اْلُمْؤِمُنوَن َفَيْبُسُط َلُهْم َوْجَهُه َو ِبْشَره؛ مؤمن، به هم مذهبان خود روی  ّمَ

َ
»أ

خوش نشان می دهد«.

اقناع اندیشه به روش تقسیم و تنظیم و توضیح و تبیین 
از آیات و روایات اسالمی به دست می آید که زبان کلید هر خیر 
و شری است. امام باقرg دراین باره می فرمایند: »سّن 
َســاَن ِمْفَتاُح ُكّلِ َخْيٍر َو َشّرٍ َفَيْنَبِغي ِلْلُمْؤِمِن  َهَذا الّلِ
ْن َیْخِتَم َعَلی ِلَساِنِه َكَما َیْخِتُم َعَلی َذَهِبِه 

َ
أ

ِته؛ 3 به راستی که این زبان کلید 
َ

َو ِفّض

همة خوبی ها و بدی ها است. پس سزاوار است مؤمن بر زبان خود ُمهر زند؛ 
همان گونه که بر )کیسه( طال و نقرة خود ُمهر می زند«.

از ویژگی های زبان این اســت که به ســادگی می توان با آن خیر و شــر را 
برای خود رقم زد. گناهان زبانی، مقدماتی نمی خواهد؛ درحالی که گناهانی 
که دیگر اعضای بدن انجام می دهند و شــخص مرتکب می شود، نیازمند 
مقدمات و بسترسازی است. انسان به ســادگی با دروغ و غیبت و تهمت، 
گناهان بزرگ و کبیره ای را مرتکب می شود که هیچ گونه هزینه ای ندارد و 
می تواند روابط اجتماعی را دچار اختالل کند. بنابراین مدیریت زبان، نسخه 

شفابخش روابط اجتماعی است.
شــخصي نزد پیامبر اکرم   آمد و گفت: »اي پیامبر خدا مرا نصیحت کن«. 
حضرت فرمود: »برو زبانت را نگهدار!«  آن شــخص بار دیگر گفت: »اي 
پیامبــر خدا، باز مرا نصیحت کن«. حضرت همچنان فرمود: »برو زبانت را 
نگهدار!« مرتبه سوم گفت: »اي پیامبر خدا، مرا نصیحت کن«. حضرت در 
مرتبه سوم هم فرمود: »واي بر تو اي مرد، مردم به جهّنم ریخته نمي شوند 
مگر به وســیله گناهاني که زبانشــان آنها را جمع کرده است. اگر خداوند 
بخواهد به کســي خوبي کند، او را در نگهداري زبانش از زیاد سخن گفتن 

کمک مي کند«.
اما چگونه زبان را مدیریت کنیم؟ در آیات و روایات اسالمی راهکارهایی در 
این خصوص بیان شده است. از جمله اینکه انسان  باید همواره گفتار نیک 
داشــته باشد و بهترین سخنی که دوســت دارد مردم به او بگویند، به آنان 
بگوید. امام باقرg در بیان حقیقت گفتار نیک می فرمایند: »فی َقوِلِه "ُقوُلوا 
ِللّنــاِس ُحســنا" قال: ُقولوا ِللّناِس أحَســَن َما ُتحّبوَن أن ُیقاَل َلُکــم، َفِاّنَ اهّلل 
ِحَش 

َ
ّعاَن َعلَی الُمؤِمنين، َالفاِحَش الُمَتّف ّباَب الّطَ ّعاَن الّسَ

َ
 ُیبِغُض الّل

َ
َوجّل عّزَ

ـَف؛4 درباره این گفته  الّساَئَل الُملِحَف، َو ُیِحّبُ الَحّيی الَحليَم َالعفيَف الُمتَعّفِ
خداوند که با مردم به زبان نیک سخن بگویید، فرمودند: بهترین سخنی که 
دوست دارید مردم به شما بگویند، به آ نها بگویید؛ زیرا خداوند نفرین کننده، 
دشــنام دهنده، طعنه زن، زشت گفتار، بدزبان و گدای سمج را دشمن دارد و 

باحیا و بردبار و عفیِف پارسا را دوست دارد«.

پی نوشت
1. بقره: 83.

2. التفسير المنسوب إلی 
المام الحسن العسکري 

)عليه السالم(، ص353.
3. محمدباقر مجلسی، بحار 

األنوار، ج 75، ص178.
4. ابن شعبه حرانی، تحف 

العقول، ص300.
5. ميرزای نوری، مستدرك 

الوسائل، ج3، ص243.
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افـــــــزایشنســل
sافتخارپیامبراکرم

حسین هرمز

 ایجاد انگیزه به روش ابهامی و ضرورت مطلب 
به مناسب روز خانواده بحثی مطرح می شود که 
مســئله ای جدی و دارای اولویت باالیی است. 
مسئله ای که دغدغه مسئوالن و دلسوزان نظام 
ـ به خصــوص در رأس آنان مقام معظم رهبری 
)مد ظله  العالی(ـ  اســت که در سخنان خود آن 
را بیان فرموده اند. مشــکلی که با بررسی آن از 
جنبه های مختلف، اهمیتش مشخص می شود 
و دشــمن نیز به دنبال این است که این فرصت 
را به تهدیدی برای نظام تبدیل کند. این مسئلة 
دارای اولویت، بحث افزایش نسل است. این امر 
به قدری مهم اســت که مقام معظم رهبري در 
سفر اســتاني به خراسان شمالي، ضمن گالیه 
از مسئوالن گذشــته، با تواضع و فروتني اظهار 
داشتند که همه، از جمله رهبري، باید در پیشگاه 

خداوند به واسطه این موضوع طلب عفو کنند.
در حال حاضر جمعیت ایــران به  دلیل کاهش 
مداوم باروری، تغییرات اساســی و مهمی را در 
ساختار سنی خود تجربه می کند که این تغییرات 
دارای مالحظات سیاســی، امنیتی، اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی مهمی است.
اما دالیل و اهمیت افزایش نســل چیســت؟ 
چرا باید به دنبال تبلیغ کثرت جمعیت باشــیم؟ 
در صورت تحدید نســل چه تهدیدها و عواقبی 

دامنگیر ما خواهد شد؟

خطرهای کاهش نسل و ضرورت افزایش نسل
1. خطرهاي سیاسي و امنیتي

اقناع اندیشــه به روش تنظیم 
و دســته بندی و تعلیل و 

توجیه 

نکتــه حائــز اهمیــت در خصــوص کاهش 
جمعیت، برنامه ای اســت که سیاستمداران و 
استراتژیســت های آمریکایي و اروپایي براي 
مقابله با جمهوري اسالمي ایران در نظر گرفته اند. 
برژینســکيـ  سیاستمدار کهنه کارآمریکایی و 
مشاور سابق امنیت ملي امریکاـ  در مصاحبه اي 
با روزنامه وال اســتریت در مارس 2009، درباره 
تغییــر جمعیت ایران نکتــه ای را بیان کرد که 
ابعاد بسیار گسترده ای دارد. وي در آن مصاحبه 
گفته بود: »از فکر کردن به حمله پیش دســتانه 
علیه تأسیســات هســته ای ایران بپرهیزید و 
گفت وگوها با تهران را حفظ کنید. باالتر از همه 
بازي طوالنی مدتی را انجام دهید؛ چون زمان و 
آمارهاي جمعیتي و تغییر نســل در ایران به نفع 
رژیم کنوني نیست«. آنچه را برژینسکي در یک 
جمله کوتاه بیان کرده، می توان با تفصیل بیشتر، 

این گونه بیان کرد:
الف( رشد منفي جمعیت از هم اکنون پادگان های 
نظامي را تحت تأثیر قرار داده است؛ به گونه ای 
که به ناچار، مدت سربازي افزایش یافته است. 
چنانچه این روند منفي ادامه یابد، در پانزده سال 
آینده ارتش و سپاه براي تأمین نیرو با مشکالت 
جدي روبه رو خواهند شــد. با این فرض که اکثر 
استان های حاشــیه ای از قومیت ها و مذاهب 
مختلفي تشــکیل شــده که بعضاً تحت تأثیر 
فرهنگ های بیروني مثل عربســتان سعودي 
هستند و رشــد جمعیتي آنها تقریباً چهار برابر 
استان های مرکزي اســت، در آینده نیروهاي 
مسلح چه وضعیتي خواهند داشت؟ این در حالی 
است که طبق گزارش خبرگزاری ها، مطبوعات 
رژیم اشــغالگر فلســطین اعالم کرده اند که 
جمعیت این رژیم به 5/28 میلیون نفر رســیده 
اســت. بر اســاس آخرین آمار بانــک جهاني، 

جمعیت این رژیم هرســاله به طور متوسط 2/8 
درصد رشد داشــته که باالترین میزان رشد در 

جهان است.
ب( با ایــن وضعیت و با به هــم ریختن تعادل 
جمعیتي، ممکن است در پنجاه سال آینده بر اثر 
چالش های سیاسي، مذهب رسمي که در قانون 
اساســي مذهب جعفري اثناعشری آمده است، 
مورد ســؤال واقع شــود و خدای  ناکرده همان 

پیش بینی برژینسکي تحقق یابد.
ج( از نظر نیروي کار نیز ایران اسالمي با مشکل 
جدي مواجه خواهد شد؛ زیرا اکثر جمعیت ایران را 
افراد سالخورده تشکیل می دهند. بنابراین براي 
جلوگیري از تعطیلي کارخانه ها باید از کارگران 
و نیروهاي وارداتي خارجي استفاده کرد و براي 
دیگر کارها و پست های مهم نیز باید از نیروهاي 
خارجــي بهره گرفت. فرامــوش نمی کنیم که 
در ســال های قبل از پیروزي انقالب و حتي در 
ســال های اولیه پیروزي انقالب، بهداشــت و 
سالمت کشور توســط نیروهاي وارداتي مثل 
پزشــکان هندي و پاکستاني اداره می شد که نه 
درد مردم را درست تشخیص می دادند و نه زبان 
آنهــا را. واردات نیرو از خارج، عالوه بر اینکه آثار 
منفــي اقتصادي مثل خروج ارز را به دنبال دارد، 
حامل آثار مخرب فرهنگي و اجتماعي است که 
می تواند جامعه ایراني را به سرعت متالشي کند.

2. خطرهاي اقتصادي
تحریک  احساس به روش تاکیدی و تعظیمی 

به موازات پیر شــدن جمعیت و کاهش میزان 
رشد جمعیت، تولید نیز در کشور کاهش می یابد. 
فراموش نمی کنیم در ســال هایی که جمعیت 
ایران 27 میلیون بــود، از نظر مواد غذایي حتي 
گندم و میوه جات، نیاز مبرم به واردات گســترده 

وجود داشت. ولي امروزه با جمعیت 75 میلیوني، 
عالوه بر تأمین مایحتاج خود، در بسیاري از موارد 
جزو کشــورهاي صادرکننده هستیم. افزون بر 
این، با کاهش رشــد و پیر شدن جمعیت کشور، 
هزینه های ســنگین بیمه و طرح های حمایتي 
دولت براي بازنشستگان کمرشکن خواهد شد. 
واردات نیــروي کار نیز موجب خروج ارز خواهد 
شــد؛ در نتیجه بحران اقتصادي کشــور را فرا 

خواهد گرفت.

3. خطرهاي فرهنگي و اجتماعي
زماني که تفکــر کنترل جمعیت و سیاســت 
تک فرزندی در کشــور به گفتمان رایج تبدیل 
شد، آثار و تبعات فرهنگي خاصي در پي داشت 
و عقیم ســازی زنان و مردان به یک عرف مجاز 
تبدیل شــد. به گونه ای که امروزه در جمهوري 
اســالمي تنها موردي که در بیمارســتان ها و 
خانه های بهداشــت به صــورت رایگان انجام 
می گیرد و بعضاً به آن جایزه هم اعطا می شــود، 
عمل عقیم سازی است! البته سقط  جنین هم در 
نگاه برخي خانواده ها مجاز دانسته می شود؛ زیرا 
تنظیم خانواده را یک ضرورت و فرزند چهارم به 
بعد را در حد جرم تلقي می کنند! طبیعي است در 
این فرهنگ، برخي خانواده ها که از تنهایي رنج 
می برنــد، خأل انس با فرزند را با انس با حیوانات 
به ویژه ســگ پر کنند؛ واقعیت تلخي که امروزه 
در بســیاري از شهرهاي بزرگ، به ویژه مناطق 
اشراف نشین به چشم می خورد. شغل های جدید 
و مغازه هایی با عنوان غذاي سگ و شست وشوی 
سگ و درمانگاه ســگ و... از پدیده هایی است 
که هرروز بر تعداد آن افزوده می شــود! روشن 
است خانواده ای که فرزند نمی آورد یا تک فرزند 
است و فرزندش به دانشگاه رفته یا ازدواج کرده 

است، چنین خألیي را در زندگي احساس می کند 
و براي جبران آن، راهکارهایي می اندیشــد که 

غربی ها اندیشیده اند.

یک سؤال مهم
یکی از علل کاهش جمعیت از سوی ما، مباحث 
اقتصادی است که شــاید برای برخی سؤال و 
حتی شــبهاتی را به وجود آورده است. در پاسخ 

به آن می توان گفت:
اواًل: مشکالت اقتصادی، باید هرچه زودتر حل 
شــود و یکی از اصلی تریــن وظایف حکومت، 
رسیدگی به مشکالت معیشــتی مردم است. 
اما آیا شــما فکر می کنید هر انــدازه توان مالی 
مردم افزایش یابد، تمایل بیشتری به فرزند پیدا 

می کنند؟
از نظر جمعیت شناسان نه تنها ربطی میان توان 
مالی پایین و تعــداد فرزندان پایین وجود ندارد، 
بلکه این نســبت برعکس هم است؛ یعنی در 
کشورهایی که سطح اقتصادی پایینی دارند، زاد 
و ولد زیاد بوده و کشــورهایی که درآمد باالیی 

دارند، تعداد فرزند کمتری دارند؛ زیرا:
1. در میــان تمام قاره هــا، آفریقا که فقیرترین 
کشورها را دارد، بیشــترین آمار زاد و ولد و اروپا 
کمترین آمار را با میانگین ســنی چهل سال دارا 

است.
2. اولین کشور ثروتمند جهان موناکو است که 
دومین کشــور کوچک دنیا هم هســت. درآمد 
ســاالنة این کشور 183150 دالر است؛ اما نرخ 

رشد جمعیت آن 0/33 درصد است. 
3. در کشــورهای منطقة خودمان، افغانستان با 
نرخ باروری حدود شش فرزند به ازای هر زن در 
ســن باروری،  رتبة اول را در منطقه و همین آمار 

در کشور ترکیه حدود دو است.

4. در اســتان های کشــور خود ما نیز بیشترین 
ثبت والدت متعلق به سیســتان و بلوچستان و 
هرمزگان و گلستان است و کمترین میزان ثبت 
والدت، به استان های گیالن و مازندران تعلق 
دارد؛ با اینکه مــردم مازندران با میانگین درآمد 
ساالنة 11 میلیون و سیصدهزار تومان به ازای 

هر نفر، پردرآمدترین مردم کشور هستند.1
ْوالَدُكْم 

َ
ثانیاً: قرآن کریم می فرماید: »َو ال َتْقُتُلوا أ

ُكْم ِإّنَ َقْتَلُهْم كاَن  ا َخْشَيَة ِإْمالٍق  َنْحُن َنْرُزُقُهْم َو ِإّیَ
 َكبيرا؛ و فرزندانتان را از ترس فقر، نکشید! ما 

ً
ِخْطأ

آنها و شما را روزی می دهیم؛ مسلّماً کشتن آ نها 
گناه بزرگی است«.

 رفتارسازی 
در حدیثی آمده که شخصی به نام بکر بن صالح 
در نامه ای به امام موسی کاظمg نوشت: پنج 
سال است که از آمدن فرزند جلوگیری می کنم؛ 
زیرا همســرم از فرزنددار شــدن کراهت دارد و 
می گویــد: از آنجا که ما فقیریم تربیت فرزندان 
کار دشــواری خواهد بود. حضرت در جواب وی 
نوشتند: به دنبال فرزند باش که خداوند عزوجل 

روزِی آنها را می دهد.2
همچنین امام صادقg از پیامبر اکرم نقل 
َمَم َغدًا؛ 

ُ ْ
َكاِثْر ِبُکــُم األ

ُ
ْكِثــُروا اْلَوَلَد أ

َ
می فرمایند: »أ

فرزندانتان را تا کنیــد؛ زیرا روز قیامت با کثرت 
امت خودم بر سایر امم مواجه شوم«.

پی نوشت
كو نيوز، 92/4/9. 1. خبرگزاری ا

2. كلينی، كافی، ج6، ص3.

منبر  فیش منبر
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rفیـــــشروضهحضرتفاطمهمعصومـــــه
هادی الیاسی

متن مرثیه
ُم 

َ
ــال ُم َعَلْيــِك َیــا ِبْنــَت َرُســوِل اهّلِل ... الّسَ

َ
ــال »الّسَ

ْخَت َوِلّيِ 
ُ
ُم َعَلْيِك َیا أ

َ
ال َعَلْيِك َیا ِبْنَت َوِلّيِ اهّلِل الّسَ

ُم َعَلْيِك َیا 
َ

ال َة َوِلّيِ اهّلِل الّسَ ُم َعَلْيِك َیا َعّمَ
َ

ال اهّلِل الّسَ
ِبْنَت ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر«؛6

خبر رسیدن کاروان مدینه و حضرت معصومه 
به ســاوه و درگیری با عّمال حکومتی به مردم 
قم رسید. شــیعیان قم و در رأس آنها خاندان 
سعد که از شــیعیان اشعری بودند، به اتفاق به 
ساوه رفتند. اما هنگامی به کاروان رسیدند که 
عدة بسیاری به شهادت رسیده بودند و حضرت 
معصومه نیز در بســتر بیماری بود. حضرت 
پس از دیدن قمی ها بسیار خرسند شدند و به یاد 
سخن پدر خویش و خبر پدربزرگش حضرت 
صادقg افتاد و بالفاصله فرمود: تا قم چقدر 
فاصله است؟ گفتند: ده فرسخ. فرمود: مرا به قم 
ببرید؛ زیرا از پدرم شــنیدم که فرمود: شهر قم 

مرکز شیعیان ما است.
مردم قم که از عاشــقان خانــدان عصمت و 
طهارت بودند، در ابتدای شهر تجمع کرده و از 
آن حضرت استقبال باشکوهی کردند. موسی 
بن خزرج که بزرگ خاندان اشعری و مورد احترام 
شیعیان بود، با پای پیاده مهار شتر حضرت را در 
دست گرفت و کجاوة حضرت در میان استقبال 
گرم مردم وارد شهر شد. حضرت در این مدت 
در قم در میان دوست داران اهل بیت بود تا بر 

اثر بیماری به شهادت رسید.7
ایــن یک خواهر و دختر امــام بود که در میان 
استقبال گرم عاشقان اهل بیت به شهر قم 
وارد شد، اما یک خواهر و دختر امام نیز در میان 

حلقة دشمنان وارد شام شد...
اینجا که آمدی سخن از تازیانه نیست
حرفی ز بی وفایی و ظلم زمانه نیست

در دست های مردم شهر تو سنگ نیست
یعنی سالم مردم تو وحشیانه نیست

سیلی نزد کسی به ُرخ داغدار تو
اینجا خبر ز خون دل و درِد شانه نیست

با شاخ گل تو را به سوی خانه می برند
کنج خرابه بهر تو آشیانه نیست8

ابـــــنعــــــــــربیداوریهایمتضــــــاددرباره
حسین زمان پور

بسیاری درباره وی اظهار نظر کرده است. استاد 
شهید که از ابن عربی با عنوان »اعجوبه عجیب 
روزگار« یاد می کند، معتقد اســت محی الدین، 
عرفــان را وارد مرحله جدیدی کرد و به صورت 
یک علم و مکتب درآورد و به نهایت تکامل خود 
رســاند. به همین دلیل، او را پدر عرفان نظری 
اسالمی می داند و این گونه می نویسد: »تمام این 
ُعرفایی که در میان ملل اسالمی سراغ داریم و 
از جمله عرفای ایرانی و فارســی زبان که داریم، 
مهم تریــن آنها از قرن هفتم بوده و تمامی اینها 
شــاگردان مکتب محی الدین هستند«. ایشان 
مولوی بلخــی، حافظ، جامی و بزرگانی دیگر را 

شاگرد مکتب او می داند.4
عالمه حســن زاده آملی: فصوص و فتوحات را 
باید از کرامات خاص به او دانست. »ذلک فضل 

اهلل یوتیه من یشاء«.5
آیت اهلل جوادی آملی درباره وی می گوید: محی 
الدیــن در بین معاریف اهل عرفان بی همتا و در 
عمودین زمان خویش )گذشته تا کنون( بی نظیر 
می باشد. بسیاری از مبانی حکمت متعالیه وامدار 
عرفانی اســت که ابن عربی پایه گذار نامدار آن 

می باشد.6

بسیاری دیگر همانند شیخ بهایی،7 ابن فهد حلی، 
سید جزایری، نوراهلل تســتری، مجلسی اول، 
هاشم حداد و محمدحسین تهرانی، از طرفداران 
و حامیان ابن عربی محســوب می شوند که به 

دلیل اختصار، نظریاتشان ذکر نشد.

 کلمات مخالفین 
مال محمد طاهر قمی: شکی در کفر محی الدین 

نیست.8
فیض کاشانی: کلمات او کودکان را هم به خنده 

می اندازد.9
مقــدس اردبیلی: محی الدین از حد کفر و الحاد 

گذشته است.10
میرزای قمی: محی الدین شقی که سزاوار است 
به اینکه مسمی شــود به ممیت الدین و ماحی 

الدین.11
بسیاری دیگر همچون ســید صادق روحانی، 
عزالدین حســینی زنجانی، عالمــه امینی و 
هاشــمی خویی، مخالف عقاید و شــخصیت 

مذهبی ابن عربی هستند.

جمع بندی 
با بررســی دیدگاه های این دو گروه، مشخص 

بررسی ابعاد شخصیتی و عقاید علما و بزرگان،  این فرصت را به ما می دهد که با محیط های دینی هر 
دوره آشنا شویم و آثار فراوان آنها در علوم مختلف را مطالعه و نقد کنیم.

محی الدین عربی اندلسی یکی از علمای قرن ششم است که نسبش به حاتم طایی می رسد و از آنجا 
که در عرفان بسیار تأثیر گذار بوده، افراد زیادی در مورد او و آثارش سخن گفته اند و شیعه و سنی 

بودنش را بررسی کرده اند. 
در این نوشتار برآنیم تا بدون جانب داری، دیدگاه های علما و بزرگان را در مورد ابن عربی نقل کنیم 

و بتوانیم نتیجه الزم را از طرح این بحث بگیریم.   
به طور کلی، افرادی که در مورد ابن عربی نظر داده اند، یا بسیار از او تمجید کرده اند و او را از عارفان 
واصل شــمرده اند، یا بسیار تند و شــدید او را تخریب کرده اند و او را مخالف و معاند مذهب حقه 

دانسته اند. البته افراد بسیار کمی نیز در عباراتشان اعتدال را رعایت کرده اند.
بنابراین در این نوشتار در دو بخش سخن خواهیم گفت؛ بخش اول طرفداران ابن عربی، بخش دوم 

منتقدان. و مخالفان او و در پایان هم یک جمع بندی از این دیدگاه ها ارائه خواهیم داد.

 طرفداران
امام خمینی در آثــار عرفانی خود، از محی 
الدین به بزرگی یاد می کند و عنوان هایی چون 
شــیخ کبیر، شــیخ عارف، بزرگ مرد و ُخلّص 
شــیعیان امیرمؤمنان علیg را به او نســبت 
می دهــد و او را به عنوان یکی از بزرگان عرفان 
می ستاید. اصل مباحث ابن عربی برای امام قابل 
قبول است؛ ولی در بعضی موارد با او اختالف نظر 
دارد که به نقد آنها می پردازد و نمونه هایی از آن 
را در کتاب تعليقات علی شرح فصوص الحکمه 
ایشان، می توان مشاهده کرد. ازاین رو است که 
ایشان در نامه به گورباچف، کتاب های عرفانی 
محی الدین را به عنوان یکی از منابع شــناخت 
اسالم معرفی می کند که می تواند خأل عقیدتی و 
فرهنگی حاصل از سقوط مارکسیسم را پر کند.1

آقای سید علی قاضی طباطبایی، از میان عرفا و 
واصالن کوی حقیقت، محی الدین بن عربی را 
بسیار می ستودند و او را در معرفت نفس و شهود 

باطنی فردی بی نظیر می دانستند.2
عالمه طباطبایی می گوید: هیچ کس نتوانسته 

یک سطر همانند ابن عربی بیاورد.3
شهید مطهری به ابن عربی توجه داشت و در موارد 

افـرادی کـه در مـورد ابـن عربی نظر داده اند، یا بسـیار از 
او تمجیـد کرده انـد و او را از عارفـان واصل شـمرده اند، یا 
بسـیار تنـد و شـدید او را تخریب کرده انـد و او را مخالف 
و معانـد مذهب حقه دانسـته اند. البته افراد بسـیار کمی  

نیـز در عباراتشـان اعتـدال را رعایت کرده اند.

ضه
 رو

ش
 فی

بر 
من

منبر  معارف

حلقة وصل
َضاg َقاَل َقاَل:  َعْن َســْعٍد َعْن َعِلّيِ ْبِن ُموَسی الّرِ
»َیــا َســْعُد ِعْنَدُكْم َلَنــا َقْبٌر ُقْلــُت ُجِعْلُت ِفــَداَك َقْبُر 
َفاِطَمــَة ِبْنــِت ُموَســی ع َقاَل َنَعــْم َمْن َزاَرَهــا َعاِرفًا 
ة؛1 سعد از امام رضاg نقل کرده  َها َفَلُه اْلَجّنَ ِبَحّقِ
است که حضرت فرمود: ای سعد برای ما نزد شما 
قبری اســت. به حضرت عرض کردم: جانم به 
 فدای شما، قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر
را می فرمایید؟ حضرت فرمود: بله، کسی که او 
را زیارت کند، درحالی که معرفت به حقش دارد، 

بهشت برایش واجب است«.
بر اســاس نقل تاریخ، امــام رضاg و حضرت 
فاطمه معصومه هــر دو از یک مادر بودند.2 
ســال های هجران و دوری پدر برای فرزندان، 
به ویژه فاطمة کبرای امام کاظمg، ســخت 
گذشت تا خبر شــهادتش به مدینه رسید. پس 
از پدر، امام رضاg به مقام امامت رسید و ملجأ 
 gقرار گرفــت. هجرت امام رضا اهل بیت
از مدینه به مــرو، بر خانواده، برادران، خواهران، 
اقوام، شیعیان و دوســتداران آن حضرت گران 
آمد. در این بین فاطمه معصومه که عالقه ای 
خاص به برادر داشت، وداع جان سوزی را با برادر 
نمود.3 گویا خواهر و برادر از جدایی شان و وصال 
در طوس و قم خبر داشتند که طبق فرموده نبی 
پیامبر اکرم برادر در خراسان و به گفتة امام 

صادقg خواهر در قم به شهادت می رسد. 
پس از هجرت امام رضاg بــه ایران، فاطمه 
معصومــه طی نامه ای از ســوی بــرادر، به 
خراسان دعوت شــد. حضرت معصومه در 
میان کاروانی متشکل از چهارصد نفر که بعضی 
از برادران آن حضرت نیز در آن حضور داشــتند، 

عازم ایران شد.4
کاروان حضرت پس از طی منازل به شهر ساوه 
رســید. مأموران حکومتی که از پیش از مقصد  
آنان باخبر بودند، به آنها حمله ور شدند و در نتیجة 
جنگ ســختی که درگرفت، 22 نفر از 
اطرافیان حضرت معصومه به 
شهادت رسیدند، گروهی 
متواری و عده ای نیز 

اسیر شدند.5

متن شعر
ای به جان و پیکر پاکت، سالم فاطمه
بضعـة پیغمبـر اکـرم، تمــام فاطمه
از دهـانت ریختــه ُدِرّ کـالِم فاطمه

بر تو چون زهرا برازنده است، ناِم فاطمه
گفتگویت یاد از »اّم ابیهـا« می کند
تا رضا روی تو بیند، یاد زهرا می کند


دخت موسایی و صد موسی مقیِم طور توست
وسعت ُملک خــدا، غـرق شعـاع نور توست
عصمت و تقوا و پاکی و شرف، منشور توست
قم اگر گردیده مشهور جهان، مشهور توست
نه فقط »موسی بن جعفر« را ُسروِر سینه ای

چـارده معصـوم را سـر تـا قدم آیینه ای


نخل موسـای والیت، بـر نـدارد مثل تو
بعـد زینب فاطمـه، کوثـر ندارد مثل تو 
هفتمین بحر شرف، گوهر ندارد مثل تو

حجت هشتم، رضا، خواهر ندارد مثل تو 
چارده خورشیِد خورشیدآفرین را کوکبی

بر سـر دست پدر، هم فاطمه، هم زینبی

پی نوشت
1. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج99، ص265 - 266.

2. طبری، دالئل االمامة، ص149.
3. محمدباقر مجلسی، جالء العيون، ص933.

4. سيدابراهيم موسوی، تذكرة جامع األنساب )تاریخچه 
امام زاده ها(، ص17.

5. قيام سادات علوی، ص160ـ  169.

6. زیارتنامه حضرت معصومه، بحار االنوار، ج99، 
ص266.

7. تاریخ قم، ص213؛ بحار األنوار، ج 48، ص290.
8. جواد محمدزمانی.

مسجــــد
شمـاره181
بهمــنماه
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می شــود آنان که ابن عربی را قبول ندارند و تا 
حد تکفیر او پیش رفته اند، یا مخالف فلســفه و 
عرفان تئوری هستند یا با مطالعه کتاب های ابن 
عربی12 و دیدن مطالب خالف شــریعت حقه و 
حتی در برخی موارد خالف اسالم، به این اعتقاد 
رســیده اند که او فرد منحرفی بــوده و مطالعه 
آثارش جز اتالف وقت و انحراف، ثمره دیگری 

ندارد.
در مقابل، افرادی که ابن عربی را تأیید می کنند 
و در برخــی موارد تا حد عــارف کبیر هم پیش 
رفته اند، معتقد  هســتند که او در منطقه و زمانی 
زندگی می کرده که فشــار بر شیعه بسیار زیاد 
بوده و عده ای از همین بزرگان همانند ابن انبار و 
ابن هانی به  علت علنی شدن مذهبشان کشته 
شــدند. بنابراین ابن عربی در تقیه شدید به سر 
می برده اســت.13 ضمن اینکه برخی از مطالبی 
که در کتاب های فعلی آمده، جعلی اســت و در 
مقابله با نسخه های دیگر معلوم می شود که در 
نسخه اصلی موجود نبوده است.14 نکته دیگری 
که در دفاع از ایشان گفته می شود این است که 
اگر ایشــان از اهل سنت می بود، دلیلی نداشت 
در آثارش به عقاید شــیعه اشاره کند15 و صراحتًا 
از مقام واالی علی ) علیه الســالم( و ائمه و 

حضرت مهدی )عج( سخن بگوید.
در نهایت باید گفــت که هیچ کس نمی تواند با 
قاطعیــت در مورد ابن عربی و افرادی شــبیه او 
ســخن بگوید و به قول آیــت اهلل بهجت: باید 

احتیاط کرد.
ســؤال: آیا محی الّدین ابن عربی، ضاّل و ُمضّل 

است؟
جواب: این ســؤال را باید از آقا سّید محّمدکاظم 
یزدی )رحمه اهلّل( پرســید که با آن همه توّرع، 

احتیاط می کند.

پی نوشت
1. جوادی آملی، آوای توحيد، ص80.

2. هادی هاشميان، دریای عرفان، ص32.

ح منظومه، ص239. 3. شهيد مطهری، شر
4. حکيمه مهدیان، شهره عارفان، ص95.

5. محمد بدیعی، احيا گر عرفان.
6. جوادی آملی، آوای توحيد، ص78.

7. خــرازی، فصل نامه حزب اهّلل، »شــيعه بودن ابن عربی«، ســال5، 
شماره 14، ص64.

8. سيد مجتبي حسيني مير صادقي زنجاني، تحفه الخيار، ص101.
9. محمداسماعيل خواجویی، بشارات الشيعه، ص150.

10. مقدس اردبيلی، حدیقه الشيعه، ص 566.
11. ميرزای قمی، سه رساله در نقد عرفان، ص230.
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مراجعثالثدردورانپهلـــوی
هادی الیاسی

در تاریخ معاصر ایران، عنوان مراجع ثالث )سه 
گانه( کاربرد چشم گیری دارد و به سبب حساسیت 
برگ هایی از کتاب تاریخ معاصر، شهرت فراوانی 
یافته است. یکی در مقطع تاریخی مشروطه که 
»مراجع ثالث« به حضرات آیات، محمد کاظم 
خراسانی )آخوند(، میرزا حسن خلیلی تهرانی و 
ســید عبداهلل مازندرانی اطالق می شود. کاربرد 
این عنوان در فصل مشــروطه بیشــتر از منظر 
سیاسی بود تا از باب شئون مرجعیت و آن هم به 
جهت هماهنگی این سه عالم فقیه در حمایت از 

جنبش مشروطه در ایران بود. 
در مقطع دوم، عنــوان »مراجع ثالث« پس از 
رحلت مؤســس حوزه علمیه قم، آیت اهلل شیخ 
عبدالکریــم حائری )نهم بهمن ســال 1315 
شمسی(، استفاده شد؛ زمانی که سه تن از علما و 
مراجع وقت شیعه در قم به نام های آیات عظام 
ســید محمدتقی خوانساری، سید صدر الدین و 
سید محمد حجت کوه کمری در جهت تقویت 
مرجعیت علمی و معنوی حــوزه قم همکاری 
داشــتند. پس از آیت اهلل حائری، این سه تن از 
مراجع عظام طی هشت ســالـ  از سال 1315 
تا 1323 شمســیـ  به طور مشترک سرپرستی 
حوزه علمیه قم را بر عهده داشــته و هر کدام نیز 
در مقام فتوا، حضور پررنگی در مجامع علمی و 

فقهی داشتند. 
در ایــن مجال کوتاه به طــور مختصر به رفتار 
سیاسی مراجع ثالث در مقطع دوم، با حکومت 
پهلوی و نظام فاسد شاهنشاهی اشاره می  شود. 

آیت اهلل سیدمحمد تقی خوانساری )ره(
آیت اهلل ســید محمــد تقی خوانســاری در 
اردیبهشــت ســال 1267 شمســی در شهر 
خوانسار به دنیا آمد و تا هفده سالگی مقدمات 
علوم اســالمی را در همان شــهر فرا گرفت. 
ایشان برای تکمیل اندوخته های علمی خود 
رهســپار نجف شــد و پس از مدتی از درس 
علمــای بزرگی همچون آخوند خراســانی، 
ســید محمد کاظم طباطبایی یزدی، شریعت 
اصفهانــی، میــرزای مجاهــد، محمد تقی 
شــیرازی، مرحوم نائینی و آقــا ضیاء عراقی 

بهره مند گردید.
روحیة مجاهدت و ایســتادگی کــه در مرحوم 
خوانســاری وجود داشت، سبب گردید که پس 
از اشــغال عراق در جنگ جهانی اول، ایشان به 
همــراه بعضی از عالمان مجاهد دیگر که در آن 
زمــان در نجف بودند، همچون آیت اهلل ســید 
ابوالقاسم کاشانی، پا به عرصه جهاد گذارند. در 
این جهاد آیت اهلل خوانساری که در حوالی بغداد 
و در حالی که از ناحیة پا به شــدت مجروح شده 
بود، توسط قوای انگلیسی دستگیر و به سنگاپور 

تبعید شد. 
رهبر کبیر انقالب امام خمینی )ره( همواره از این 
روحیة مجاهدت آیت اهلل خوانســاری به عنوان 
الگوی یک روحانی مقاوم در برابر اســتعمار یاد 

می کردند و می فرمودند: 
»ایــن آخوند بود که در عــراق به جبهه رفت و 
به جنگ رفت و اســیر شد. همین مرحوم آقای 
خوانساری )رضوان  اهلَلّ علیه( مرحوم آقای آسید 

محمد تقی خوانساری یکی از اشخاصی است که 
در جبهه رفت و جنگ کرد و اســیر شد؛ مدت ها 

هم اسیر بود«.1 
آشــنایی آیت اهلل خوانساری با آیت اهلل حائری 
زمانی بود که ایشــان پس از تحمل اسارت و 
آزادی به ایران آمد و ســپس به اراک رفته و در 
درس آیت اهلل شــیخ عبدالکریم حائری حاضر 
شــد. پس از مدتی کوتاه وی در زمرة نزدیکان 
و مشاوران برجســته و هیئت استفتای استاد 
قرار گرفت. همچنین آقای خوانســاری نقش 
ویــژه ای در هجرت آیــت اهلل حائری به قم و 

شکل گیری حوزة آن داشت.
ایــن عالم بزرگوار در قم به تربیت شــاگردان 
بســیاری پرداخت که سرآمد آنان امام خمینی 
)ره( و آیــت اهلل اراکــی )ره( بودنــد. آیت اهلل 
خوانســاری در ایران و قم نیز مانند سال های 
حضورش در عراق پیگیر مســائل سیاســی و 
اجتماعی بود. پیشگام شدن در مبارزه با کشف 
حجاب همراه با روحانیون مجاهدی همچون 
آیت اهلل حاج آقا حســین قمی از جمله اقدامات 
وی بود. با شروع شــکل گیری توطئه اشغال 
فلسطین، با آیت اهلل کاشانی همنوا گشت و در 
فتوایی فداکاری و کمک مســلمانان در قضیه 
فلسطین و جنگ با صهیونیسم را واجب شمرد. 
همچنین در حمایت از آیت اهلل کاشانی با فتوایی 
سرنوشت ســاز، ملی شدن نفت را اعالم کرد و 
هنگام برگزاری انتخابات مجلس، بار دیگر به 
یاری کاشانی شــتافت و در فتوایی شرکت در 

انتخابات را وظیفه شرعی دانست. 

 آیت اهلل سید صدر الدین )ره(
شهر کاظمین در اردیبهشت سال 1261 شمسی 
به قدومش روشــن شد. او نیز پس از هجرت به 
کربال و نجف از محضر بزرگانی چون: آیت اهلل 
مال محمدکاظم خراســانی )آخوند(، نائینی، آقا 
ضیاءالدین عراقی، ســید اسماعیل صدر، سید 
محمدکاظم طباطبایی یــزدی و میرزا فتح اهلل 

شریعت اصفهانی کسب فیض کرد.
آیــت اهلل صدر بین ســال های 1292 تا 1314 
شمسی چند مرتبه به ایران هجرت داشت و باز 
به نجف برگشت تا اینکه در سال 1314 شمسی 
به دعوت مؤســس حوزة قــم و برای کمک به 
ایشان برای ادارة حوزه به قم هجرت کرد و آیت 

اهلل حائری ایشان را وصی خود قرار داد.
میــان آیت اهلل صدر و امــام خمینی )ره( رابطة 

گرمی برقرار بود. 
آیت اهلل صدر نیز از جمله عالمان و مراجع سیاسی 
آن زمان به شــمار می رفت. با توجه به اخالق و 
رفتار آیت اهلل صدر، مبارزان و مجاهدان سیاسی 
از منویات ایشان استفاده می کردند و با آیت اهلل 
صدر ارتبــاط می گرفتند که از جمله می توان به 

گروه فدائیان اسالم اشاره کرد.
 آیت اهلل سید محمد حجت کوه کمری

کوه کمر نام آبادی از توابع تبریز بود که در ســال 
1271 شمســی، زادگاه آیت اهلل حجت شد. وی 
نیز پــس از گذرانــد دروس مقدماتی به نجف 
هجرت کرد و پای درس استادانی همچون سید 
ابوالحسن اصفهانی، شریعت اصفهانی، نائینی، 
ســید محمد کاظم طباطبائی یزدی و آقا ضیاء 

 عراقی نشســت. وی پس از هجرت خویش از 
نجف به قم در سال 1309 شمسی مورد عنایت 
آیت اهلل حائری قرار گرفت و به پیشنهاد آیت اهلل 

صدر، او نیز وصی مؤسس حوزه شد. 
رحلت آیت اهلل حائری هم زمان بود با دورانی که 
رضاخان در اوج قدرت قرار داشــت. مشکالت 
فراوان سیاســی و اجتماعی از سویی و از سوی 
دیگر تنش هــای جامعه و حکومــت، نیازمند 
حضــور پرنگ روحانیت و اقتــدار حوزة علمیه 
قم بود که به بقای اســالم و مبارزه با اســتبداد 
حکومت پهلوی رضاشاه و ایستادگی در مقابل 
هجمه های غربی آن برای حفظ اســالم ناب 
کمک کند. موضع گیری های ســه مرجع که 
هم زمان و به طور مشترک مدیریت حوزة قم را 
بر عهده داشتند، می توانست اهمیت حیاتی برای 
حوزه و حفظ و بقای اسالم داشته باشد. این سه 
مرجع با همة مشکالت توانستند در مدت هشت 
سال زعامت مشترک حوزة قم، در مقابل طوفان 
اســتبدادی پهلوی و دین زدایی های حکومت 

بایستند.
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شعلــــــــــــــــهایاز
آتشظلمبنــــیامیه

سید محمد مهدی رضوی پور

بنی امیه طایفه ای از خاندان بزرگ قریش بودند 
که از ســال 41 هجری قمری تا 132 هـ ق، به 
مدت هزار ماه، بر سراسر جهان اسالم حکومت 
کردند. نســب آنها به »امیه بن عبد شمس بن 
عبدمناف« برادرزاده »هاشــم بن عبد مناف« 
می رسد. مرکز حکومت آنها شام و پایه گذار این 

حکومت طاغوتی، معاویه بن ابی سفیان بود.
در مدت هزار ماه، خلفای اموی بیشترین ظلم و 
ستم را به خاندان اهل بیت وارد آوردند و زمینة 
تحریف احکام اســالمی و اعتقادات را به وجود 
آوردند. ابوذر از حضرت رسول روایت کرده که آن 
ل  ســّنتي  رجل   حضرت فرمود: »إّن أول َمن  ُیَبِدّ
من  بني  أمّية؛« 1. همچنین »شــجره ملعونه«2 
در قرآن، به بنی امیه تفســیر شده است. از نظر 
شــیعه امامیه، در برخی منابع کفر بنی امیه، به 
علت جلوگیری آنها از نشر فضایل امیرالمومنین 
علیg و سب و لعن حضرت، تأیید شده است؛ 

البته عمر بن عبدالعزیز را استثنا کرده اند.
در نگاه تحلیلی به تاریخ اسالم و بررسی حکومت 
امویان، ســه خلیفه داهی3 و اثرگــذار در میان 

خلفای جور این دستگاه مشاهده می شود.
اولیــن آنها معاویه بن ابی ســفیان اســت که 
پایه گذار و در حقیقت بدعت گذار اولین حکومت 
موروثی در اسالم است. وی در زمان خلیفه دوم 
و در 37 سالگی والی شام شد و مدت 22 سالـ  تا 
 g40 هجری مصادف با شهادت امیرالمؤمنین
ـ بــه عنوان اســتاندار و تا ســال 60 به عنوان 
خلیفه، بر شــام حکومت کرد. فرمان سب و لعن 
امیرالمؤمنین علیg و قتــل و غارت محبان 
حضرت همانند حجر بن عدی، عمرو بن حمق 
خزاعی )اولین کسی که سرش در اسالم بریده 
و در شــهرها چرخانده شد( نیز در ایام حکومت 

معاویه به وقوع پیوست.
دومین شخصی که در استمرار بنی امیه و افزایش 
قدرت آن بسیار تأثیرگذار بود، عبدالملک مروان 
اســت که مانع فروپاشی حکومت بنی امیه شد 
و به وســیله عّمال خونخوارش، از جمله حجاج، 

بسیار جنایت کرد.
عبدالملک را ابوذباب می نامیدند. از آن جهت که 
دهان بسیار بدبویی داشت و دلیل آن هم کثرت 
شراب خواری بود. نقل شده شبی خواب دید در 
محراب مســجد چهار بار ادرار کرد. به سعید بن 
مسیب گفتند: خواب او را تعبیر کن. سعید گفت: 
چهار پسر تو خلیفه خواهند شد و همین طور هم 
شد و پس از او ولید، ســلیمان، یزید و هشام به 

خالفت دست یافتند.
در تاریخ آمده در زمان عبدالملک نزدیک به 120 
هزار نفر بــه غیر از صحنه های جنگ و نبرد، به 
خاک و خون کشــیده شدند. در حکومت حجاج 
که از مهم ترین کارگزاران عبدالملک بود، پنجاه 
هزار نفر در زندان به سر می بردند که شانزده هزار 

نفر از آنها برهنه بودند.
سومین فرد، هشــام بن عبدالملک است. وی 
از 105 تا 125 هجری، به مدت بیســت ســال 

حکومت کرد.
هشــام در 33 ســالگی به خالفت رسید. آدم 
بسیار بدخو، سنگ دل و بی رحم بود. چشمانش 
مقداری انحناء داشــت و زمــان عصبانیت این 

انحراف بیشتر می شد.
خصوصیت حکومتــی وی این بود که در تدبیر 
امور بســیار حساب شــده تر و دقیق تر از سایر 
فرزندان عبدالملک بود و فرزندانش را به میدان 

جنگ می فرستاد تا به خوبی تربیت شوند.
هشام در ســال 114 امام باقرg را به شهادت 
 gرساند و در سال 122 نیز زید، فرزند امام سجاد

را به شهادت رساند.4
هشــام ســعی می کرد امام باقر را تحقیر کند. 
 gزیباترین واقعه ای که میان هشام و امام باقر
 gبه وقوع پیوست، جریانی است که امام صادق

آن را نقل فرموده اند:
هشــام به حاکم مدینه دســتور داد پدرم امام 
باقر را روانه شــام کند. امام ناگزیر به همراه من 
مدینه را ترک گفته، وارد دمشــق شــد. هشام 
برای اینکــه عظمت ظاهری خود را به رخ امام 

بکشد، و ضمناً به خیال خود از مقام آن حضرت 
بکاهد، سه روز اجازه مالقات نداد! شاید هم در 
 gاین سه روز در این فکر بود که چگونه با امام
روبه رو شود و چه طرحی بریزد که از موقعیت و 
مقام امامg در انظار مردم کاســته شود. البته 
اگر دربار حکومت هشــام کانون پرورش علما 
و دانشــمندان و مجمع سخن دانان بود، امکان 
داشت دانشمندان برجســته را دعوت نموده و 
مجلس بحث و مناظره تشکیل دهد؛ ولی از آنجا 
که دربار خالفت اغلب زمامداران امویـ  و از آن 
جمله هشامـ  از وجود چنین دانشمندانی خالی 
بود و شعرا و داستان سرایان و مدیحه گویان جای 
رجال علم را گرفته بودند، هشام به فکر تشکیل 
چنین مجلسی نیفتاد. او به خوبی می دانست اگر 
از راه مبارزه و مناظره علمی وارد شود، هیچ یک 
 gاز درباریــان او از عهده مناظــره با امام باقر
برنخواهنــد آمد. به همین علت تصمیم گرفت 
از راه دیگری وارد شــود که به نظرش پیروزی 
او مســلّم بود. با کمال تعجب هشــام تصمیم 
گرفت یک مســابقه تیراندازی! ترتیب داده و 
امامg را در آن مســابقه شرکت دهد تا بلکه به 
واسطه شکســت در مسابقه، امام در نظر مردم 
کوچک جلوه کند! به همین جهت پیش از ورود 
امامg به قصر، عده ای از درباریان را واداشــت 
نشــانه ای نصب کرده و مشــغول تیراندازی 
گردند. امام باقرg وارد مجلس شــد و اندکی 
نشست. ناگهان هشــام رو به امام کرد و چنین 
گفت: آیا مایلید در مســابقه تیراندازی شرکت 
نمایید؟ حضرت فرمود: من دیگر پیر شــده ام و 
وقت تیراندازي ام گذشته است؛ مرا معذور دار. 
هشام که خیال می کرد فرصت خوبی به دست 
آورده و امام باقرg را در دو قدمی شکست قرار 
داده اســت، اصرار و پافشاری کرد و تیر و کمان 
خود را به آن حضرت داد. امامg  کمان را گرفت 
و نشانه گیری کرد و تیر را درست به قلب هدف 
زد! آنگاه تیر دوم را به کمان گذاشــت و رها کرد 
و این بار تیر در چوبه تیر قبلی نشســت و آن را 

شکافت! تیر ســوم نیز به تیر دوم اصابت کرد و 
به همین ترتیب، نُه تیر پرتاب نمود که هر کدام 
به چوبه تیر قبلی خورد! این عمل شگفت انگیز، 
حاضــران را به شــدت تحت تأثیر قــرار داد و 
اعجاب و تحسین همه را برانگیخت. هشام که 
حســاب هایش غلط از آب درآمده و نقشه اش 
نقش بر آب شــده بود، ســخت دگرگون شد و 
چشمش چپ شد و بی اختیار گفت: آفرین بر تو 
ای اباجعفر! تو ســرآمد تیراندازان عرب و عجم 
هستی، چگونه می گفتی پیر شده ام؟ آنگاه سر 
به زیر افکند و لحظه ای به فکر فرو رفت. سپس 
امام باقرg و فرزنــد عالي قدرش را در جایگاه 
مخصوص کنــار خود جــای داد و فوق العاده 
تجلیل و احترام کــرد و رو به امام کرد و گفت: 
قریش از پرتو وجود تو شایسته َسروری بر عرب 
و عجم اســت. این تیراندازی را چه کسی به تو 
یاد داده است و در چه مدتی آن را فراگرفته ای؟ 
حضــرت فرمود: می دانی که اهل مدینه به این 
کار عادت دارند. من نیز در ایام جوانی مدتی به 
این کار ســرگرم بودم، ولی بعد آن را رها کردم. 
امروز چون تو اصرار کــردی ناگزیر پذیرفتم. 
هشــام گفت: آیا جعفر )حضــرت صادق( نیز 
مانند تو در تیراندازی مهارت دارد؟ امام فرمود: 
ما خاندان، »کمال دیــن« و »اتمام نعمت« را 
ْتَمْمُت 

َ
ْكَمْلُت َلُکْم ِدیَنُکْم َو أ

َ
که در آیه: »اْلَيْوَم أ

َم ِدیًنا«5 آمده 
َ

ْسال ِ
ْ

َعَلْيُکْم ِنْعَمِتي َو َر ِضيُت َلُکُم ال
)امامت و والیــت( از یکدیگر به ارث می بریم 
و هرگز زمین از چنیــن افرادی )حجت( خالی 

نمی ماند.6 و 7
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قیـــــــامهایبعدازعاشورا
tومواضعائمهاطهــــــار

علی طالبی

شهادت امام حسینg در سال 61 قمری، نقش بسزایی 
در دمیــدن روحیه انقالبی و مکتبی در جهان تشــیع، 
بلکه باالتر از آن، در جهان اســالم داشت و منجر به 

قیام های مختلفی شد.
این گونه  قیام ها، عکس العمل و موضع گیری هایی 
را از طرف افراد جامعة آن زمان و خصوصاً شیعیان 

و در رأس آنها ائمه به دنبال داشته است. 

 قیام توابین
 ،gشیعیان کوفه که پس از شهادت امام حسین
دچار احساس عمیق ندامت و پشیمانی شده بودند، 
تصمیم گرفتند با انتقام گرفتن از قاتالن آن حضرت 
و جانبــازی در این راه، کوتاهــی خود را جبران کنند. 
ازایــن رو به رهبری ســلیمان بن صرد خزاعی و برخی 
دیگر از ســران و بزرگان شــیعه، در تدارک سپاه و نیرو 
برآمدند.1 یک سال پس از مرگ یزید و در سال 65 ه.ق، 
ســلیمان و چهار هزار تن، با شعار »یا لثارات الحسین« 
ایــن کار را عملی کردند و قیام را به پیش بردند؛ هر چند 

در نهایت نتوانستند پیروز شوند.2

نظر امام سجادg در مورد این قیام
این قیام یک قیام شیعی محض بود؛ چراکه نیروهای آن از 
معتقدان به حق اهل بیت و از محبان و شیعیان حضرت 
علیg بودند. آنان از بی وفایی و پیمان شــکنی خویش 

نادم گشته بودند و در پی توبه و جبران تقصیر بودند.3

قیام مختار
قیام مختار، از مهم ترین و معروف ترین قیام های پس از 
واقعه کربال است که یک سال پس از قیام توابین با شعار 
»یا لثارات الحسین و یا منصور أِمت« محقق شد. در ابتدا، 
مختار، به مقر حکومت کوفه حمله کرد و والی ابن زبیر 

را اخراج نمود و حکومت شیعی تشکیل داد.4
از جمله اقدامات مهــم مختار در مدتی 
که حکومت کوفه در دســتش بود، 
کشتن شمار زیادی از قاتالن امام 

حسینg بود.5

نظر ائمه در مورد این قیام
شــرایط سیاسی اجتماعی دوران 
امامت امام سجادg به گونه ای 
بود که برای آن حضرت امکان 
فعالیت های سیاســی و قیام 
مسلحانه علیه نظام اموی فراهم 

نبود و حتی تأیید و حمایــت علنی از قیام های 
مســلحانه علیه حکومت نیز بــه مصلحت آن 
حضرت و پیروانش نبود. حال برای اینکه دانسته 
شــود آیا قیام مختار مورد تأیید ایشان و نیز ائمه 

بعدی بوده یا نه، برخی از روایات ذکر می شود:
الف( عمر بن علی، فرزند امام سجادg می گوید:
وقتی مختار، ســر بریده ابن زیاد و عمر سعد را 
نزد امام سجادg فرســتاد، حضرت به سجده 
افتادند و در سجده شکر، خدا را این گونه سپاس 
گفتنــد: »الحمدهلل الــذی ادرک لی ثاری من 
اعدائی وجزی اهلل المختار خیراً؛ 6 حمد و سپاس و 
ستایش خدای را که انتقامم را از دشمنانم گرفت 
و خدا بــه مختار، پاداش و جــزای خیر عنایت 

فرماید«.
ب( ســدید، یکی از یاران امام باقرg می گوید: 
آن حضرت دربــاره مختار فرمودند: »التســّبوا 
المختــار، فاّنه قد قتل قتلتنا و طلــب بثارنا وزّوج 
اراملنا، وقّســم فينا المال علی العســرة؛7 از مختار 
بدگویی نکنید که قاتالن ما را کشت و انتقام خون 
ما را گرفت و بیوه های ما را شــوهر داد و در زمان 

تنگدستی به ما کمک کرد«.
ج( عالمه مامقانی می گوید: »ان الّرجل امامی 
المذهب فاّن ســلطنته برخصة مــن االمام؛8 این 
مرد )مختار( امامی مذهب و حکومت او با اجازه 

امام بوده است«.

 قیام زید بن علی
زید، فرزند امام سجادg، فردی عابد، پرهیزگار 
و فقیهی بخشنده و شــجاع بود که با هدف امر 
به معــروف و نهی از منکــر و خونخواهی امام 
حسینg و با شــعار »یا منصور أمت« بر ضد 
هشام بن عبدالملک )105ـ  125 ه ق( قیام کرد؛ 
ولی در اثنای جنگ، با اصابت تیری به پیشانی او، 
قیامش با شکست مواجه شد و به شهادت رسید.9

نظر ائمه در مورد این قیام
در مورد زید روایات فراوانی نقل شده که بهترین 
تعبیری که در این روایات آمده، آن اســت که 
 gاز قول پدرش و او از امام صادق gامام رضا
نقل کرده که فرمود: »رحم اهّلل عمــی زیدًا، انه 
دعــا الــی الرضا مــن آل محمد، ولو ظفــر لوفی بما 
دعا اليه، وقد استشــارنی فی خروجه، فقلت له: 
یــا عم ان رضيــت ان تکون المقتــول المصلوب 

بالکناســة فشــأنک؛10 خدا رحمت کند عمویم 
زید را، او بــه )الرضا من آل محمد( دعوت کرد 
و اگر پیروز می شــد به وعــده خود وفا می کرد. 
او درباره قیامش با من مشــورت کرد. من به او 
گفتم: عموجان، اگر بدین خشنودی که کشته 
شده و به دار آویخته کناسه باشی، مانعی ندارد و 

راهت همین است«.
همچنیــن از عمروبن خالد نقل شــده که امام 
باقرg با اشــاره به زید فرمود: »هذا )زید( سید 
اهل بیتی والطالب باوثارهم؛11 او بزرگ اهل بیت  

من و کسی است که خون خواه آنان است«.
 

 قیام محمد بن عبداهلل و ابراهیم بن عبداهلل
محمد، معروف به نفس زکیه، و برادرش ابراهیم، 
معروف به قتیل باخمری، در ســال 145 قمری 

علیه منصور عباسی قیام کردند.12
اما محمد، بدون هماهنگی با برادرش ابراهیم، در 
مدینه قیام کرد و با همه مقاومت و سرسختی که 
وی و یارانش از خود نشان دادند، سرانجام کشته 

شد و سرش را نزد منصور فرستادند.13
ابراهیم هم گرچه آمادگــی چندانی برای قیام 
نداشت، پس از دریافت نامه محمد مبنی بر قیام 
و تشویق و ترغیب برخی از یاران، در بصره قیام 
خود را علنی کرد. اما به سبب خیانت برخی یاران 
زیدی، قیامش با شکست مواجه شد و خودش نیز 
کشته شد و سرش از تن جدا گشت و برای منصور 

به کوفه فرستاده شد.14
 نظر ائمه در مورد این قیام

الف( حضرت علیg در مورد ابراهیم فرمودند: 
»بباَخمــری َیقُتــُل بعــَد أن َیظهــَر وُیقهــر بعد أن 

َیْقهر«.15
ب( پیامبر نیز در یکی از پیشگویی های خود 
فرمودند: »تقتل باحجار الّزیت من ولدی نفس 

زكية«.16

قیام حسین بن علی، شهید فّخ
با روی کار آمدن هادی عباســی )170 - 169 
ه ق(، فشار شــدیدی بر علویان و بزرگان شیعه 
وارد شــد که منجر به قیام یکی از نوادگان امام 
حسنg به نام حسین بن علی شد. وی همراه 
با عــده ای از علویان و شــیعیان، تدارک قیام 
را دیدنــد و در هنگام صبح بــه همراه عده ای از 
 sعلویان با شعار »احد احد« به مسجد پیامبر

ریختنــد و مؤذن را وادار بــه گفتن جمله »حی 
علــی خیر العمــل« در اذان کردند. پس از این، 
حســین  بن  علی به همراه سیصد نفر به سوی 
مکه حرکت کرد. ســرانجام در سرزمینی به نام 
فّخ )که نام چاهی در یک فرســخی غرب مکه 
است( در جنگ سختی که بین نیروهای حسین 
و عباسیان صورت گرفت، حسین بن علی و عده 
زیادی از یارانش به شــهادت رسیدند و سرهای 

آنان برای خلیفه به بغداد فرستاده شد.17

 نظر ائمه در مورد این قیام
در مــورد قیام شــهید فخ، به دو روایت اشــاره 

می شود:
الف( امــام صادقg زمانی که به فّخ رســید، 
فرمود: »در این سرزمین مردی از خاندان من با 
جمعی از مؤمنان کشته خواهند شد که روان های 
آنها پیش از بدن هایشان به بهشت می شتابد«.18

ب( هنگامی که حســین  بن  علی از قیامش به 
امام کاظمg خبــر داد، امامg به او فرمودند: 
»بدان که تو کشته خواهی شد؛ پس در کار خود 
)جهاد( کوشا و آماده باش و به کسی اعتماد مکن؛ 
زیرا این مردم فاسقانی هستند که اظهار ایمان 
می کنند، ولی در باطن منافق و مشرک اند و انا هلل 
وانا الیه راجعون، در مصیبت شما من پاداش خود 

را نزد خدای عزوجل می جویم«.19
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استــــکبارستیـــــــزی
رسالتطلبگــــــــــــی

نفیسه پورامینی 

در روایتــی از امام صادقq ذیل آیه شــریفه: 
ُهْم 

َ
ْیمــاَن َلُهــْم َلَعّل

َ
ُهــْم ال أ ــَة اْلُکْفــِر ِإّنَ ِئّمَ

َ
»َفقاِتُلــوا أ

َیْنَتُهــوَن«1 حضــرت بــا اشــاره بــه رویکرد 
امیرالمؤمنینq در شــناخت حق از باطل، به 
جنگ جمل و طلحه و زبیر اشــاره می فرمایند و 
بیان می کنند: »طلحه و زبير كانا من ائمه الکفر، 
إن عليــاq یــوم البصــرة لمــا صف الخيــل، قال 
ألصحابــه: ال تعجلــوا علی القوم حتــی أعذر فيما 
بينــي و بيــن اهّلل عــز و جل و بينهم، فقــام إليهم، 
فقــال: یا أهل البصرة، هل تجدون علي جورا في 
حکــم؟ قالــوا: ال...؛ طلحه و زبیر از ائمه کفر بودند 
و علیq در روز بصره )اشــاره به جنگ جمل( 
زمانی که دو لشکر صف کشیدند، رو به اصحابش 
فرمود: در قتال عجله نکنید تا بر این قوم بین خود 
و خدایم اتمام حجت کرده باشم و رو به اهل جمل 
فرمود: آیــا علی را در حکم کردن، ظالم دیدید؟ 
گفتند: خیر... سپس آیه شریفه را قرائت فرمودند 
و گفتند: قسم به پروردگار و پیامبرش، این افراد 

مصداق همین آیه و اصحاب کفر هستند«.2
شــناخت حق از باطل یک رکن اساسی برای 
عالمان دینی اســت. در جهانی که دشــمن از 
هر وســیله و ابزاری برای ضربه زدن به مکتب 
حق اســتفاده می کند و با تمام قوا در این میدان 
حاضر شده، بی گمان مســلح بودن یک طلبه 
به ســالح  بصیرت و شناخت حق از باطل برای 
استکبارستیزی از اوجب واجبات است. اگر عالم 
دینی در مســیر هدایت گری و تبلیغ نتواند این 
معرفت را به دیگران منتقــل کند، هم موجب 

گمراهی عده ای از مردم شده و هم خود مرتکب 
ظلم شده؛ زیرا در مسیر تضعیف مردم در مقابله و 

مبارزه با جبهه باطل همراهی کرده است.
شــناخت صحیــح امیرالمؤمنیــن علیq از 
حق پوشــی اصحاب جمل و شناساندن آن به 
مردم و ســپس مبارزه با آن، نمونه بارزی برای 
رهپویان و مبلّغان مکتب ایشان است که باید این 
روحیه را جزو اصلی ترین رسالت های خودشان 

قرار دهند.
امیرالمؤمنین علیq در خطبه ای که ضمن آن 
از بیدادگری بیزاری می جوید می فرماید: به خدا 
سوگند اگر شــب را تا صبح روی بوته های خار 
اشــتر به ســر برم و مرا، در ُغل و زنجیر ببندند و 
بکشانند، خوشــتر دارم از این که در روز قیامت 
با دامنی آلوده به ســتم بر یکی از بندگان خدا یا 
غصب کمترین چیزی از متاع پست دنیا، بر خدا 
و رسول او وارد شوم. چگونه به خاطر جسمی که 
تار و پودش به سرعت به سوی پوسیدگی پیش 
می رود و روزگاران درازی در زیر خاک می ماند، 

بر کسی ستم کنم؟3
ســختی های پیامبران و اهل بیتt در مسیر 
تبلیغ توحید و یکتاپرســتی، بهترین الگوهای 
نظــری و عملی برای جامعه روحانیت اســت؛ 
ازاین رو در سیره بزرگان و علمای راستین اسالم 

نیز این روحیه به خوبی قابل مشاهده است.
کتــاب شــهداء الفضيلــه عالمه امینــی درباره 
عالمانی است که در مســیر مبارزه با استکبار و 
دستگاه ظلم و جور، کوشش فراوان کردند و جان 

منبر  هویت طلبگی

فیضعظیم

مالمحمدمحســن فیض کاشــانی )1007-
1090ق(، از فالســفه و حکمــای نامی دوره 
صفوی و محدثین و عرفای نامدار شــیعه بود. 
وی در علومی چون فقه، اصول، حدیث، فلسفه، 
تفسیر، کالم، شــعر و ادب از فحول بوده و آثار 
بســیاری را در این علوم از خود بر جای گذاشته 

است.
 مالمحســن، در جوانی به اصفهان رفت و نزد 
علمــای آن دوره همچون مالصدرا، میرداماد و 
میرفندرسکی تلمذ کرد و از بزرگانی چون عالمه 
مجلسی اول و شیخ بهائی، اجازه اجتهاد گرفت. 
بعدها به شیراز رفت و نزد سید ماجد بحرانی، به 
تکمیــل علم حدیث و روایت پرداخت و از او هم 
اجازه روایت گرفت. ســپس عازم حج شد و در 
مالقات با فرزند شهید ثانی، از وی نیز اجازه نقل 
حدیث گرفت. تفســیر صافی، الوافی، الشــافی، 

المحجــة البيضــاء، مفاتيــح الشــرایع و... از آثار 
ماندگار وی است.

لقب فیض
با تبعید صدرالمتألهین به قــم و حضور وی در 
کهک، مالمحسن مونس و مصاحب وی شد. 
زمانی که مالصدرا علوم عرفانی خود را آغاز کرد، 
مالمحسن و مالعبدالرزاق الهیجی، به صورت 
مداوم در مصاحبت استاد قرار گرفتند. مصاحبت 
با استاد، مالمحســن را به افتخار دامادِی استاد 
درآورد و اســتاد، شاگرد باهوش و مستعد خود را 
به لقب »فیض« ملقب کرد. پس از مالمحسن، 
مالعبدالــرزاق هم به دامادی مالصدرا درآمد و 

ملقب به »فیاض« شد.
نقل کرده اند که دختر بــزرگ مالصدرا، از این 
لقب دهی پدرش ناراحت شد؛ چراکه لقب شوهر 
خود را فیض و لقب شوهر خواهرش را »فیاض« 
به صیغه مبالغه می دید. به رســم ِگله و اعتراض 
نزد پدر رفت و گفت: چرا با آن همه محبت که به 
شوهر من داری، آن لقب مبالغه آمیز را به شوهر 
خواهرم دادی؟ مالصدرا پاســخ داد: فرزند من! 
فیض مصدر است و منشأ و مبدأ تمام مشتقات، 
بنابراین فیاض هم از مصدر فیض گرفته شده و 
از این سرچشمه کامیاب است. با این پاسخ دختر 

مجاب و قانع شد.1

  باجناق ها
ارتباط مالمحســن و مالعبدالــرزاق در تاریخ 
جالب بوده اســت. ارتباط عاطفی میان این دو 
باجناق و دانشــمند، در رفت وآمدها و مباحاثات 
علمی و فلســفی، نمایان بوده است؛ به گونه ای 
که پس از دوری، مکاتباتی مهرانگیز میان آن دو 
رد بدل می شده که نمونه ای از آنها را می توان در 

شعر فیض دید:2
قلم گرفتم و گفتم مگر دعا بنویسم
تحیتی به سوی یار بی وفا بنویسم

ز ِشکوه بانگ برآمد مرا نویس، دلم گفت
به هیچ نامه نگنجی ترا کجا بنویسم


فیاض الهیجی در پاسخ فیض نوشت:

دلم خوش است اگر شکوه گر دعا بنویسی
که هر چه تو بنویسی به مدعا بنویسی

شکوه تو، به است از دعای هر که به جز تو است
چه حاجت است که زحمت کشی دعا بنویسی

  قناعت
شــهرت مالمحســن و همچنین آب و هوای 
خوش قریه کاشــان، شــاهان عباسی را به آن 
منطقه می کشــاند. حضور در کاشــان و دیدن 
شهرت مالمحسن، سبب می شــد که بارها از 
وی دعوت شــود تا به اصفهان رفته و مناصب 
مهم دینی را اختیار کند؛ اما هربار، مالمحســن 
بهانه ای فراهم می کرد تا از این دعوت ها سرباز 
زند و به قناعت زندگی کند. خود وی در این باره 

می گوید:
»چون در حوالی شــاه صفی، جمعی از علمای 
ظاهر بودند و بنده هنوز خام بودم، مصلحت دین 
و دنیای خود را در آن نمی دیدم؛ زیرا ترویج دین 
با آن جماعت میسر نبود. از خدمت استعفا نمودم 
و مدتی مدید در ظل قناعت و آسودگی غنودم تا 
آنکه روزبه روز به برکت علم و عمل به فتوحات 
و فیوضات در علوم دینیه و معارف یقینیه فائز و 

مستعد می شدم«.3
مالمحســن فیض در سال 1064 قمری در 57 
سالگی به اصفهان رفت. این سفر با دعوت شاه 
عباس دوم به منظــور اقامه جمعه و جماعت و 
نشــر علوم دینی و معارف الهی صورت گرفت و 
مال، این دعوت را بدین جهت که از پرتو قدرت 
ســلطنت، بتواند به دین و شریعت خدمتی کند، 
پذیرفت. در اصفهان، استقبال خوبی از او صورت 

گرفت و او بر مقام مرجعیت تکیه زد.4

 صوفی اخباری!
در مورد مالمحســن، حرف و حدیث فراوانی در 
آن دوره وجود داشــت. نقل شده وی محدث و 
اخباری سختی بود که بر مجتهدان خرده گیری 
و عیب جویی فراوان داشــت. خصوصاً در رساله 
ســفينة النجاة خــود و آن طور که از آن کتاب به 
دســت می آید طعن و انتقاد بــر مجتهدان را به 
جایی رســانید که گروهی از آنان را گذشــته از 

فسق به کفر نیز نسبت داد؛ چنان که در نصیحت 
و اندرز به فرزند خود می گوید: »یا بنی اركب معنا 

و التکن مع الکافرین«.5
این مسائل موجب می شد که برخی بی باکانه بر 
وی بتازند و حتی او را گمراه کننده و زایل کننده 
دین بخوانند؛ اما مؤلف روضــات الجنات دراین 
باره می نویســد: به گمان من، نســبت تصوف 
به ایشــان دروغ و بهتان است؛ چراکه فیض در 
بیزاری جســتن از مجتهدین و اعتنا نداشتن و 
مخالفت با اجماع مسلمین، به صوفیان نزدیک 
شــده؛ و گرنه بین آنچه او می گوید و صوفیان 
می گویند، فاصله ای بس دراز است. اما کارهای 
این طایفه را شــدیداً انکار می کند؛ چنان که در 
مقام شــصت و دوم و دو مقام پس از آن، از کتاب 
طریفــه او که در بدگویی و طعنه نســبت به این 
طایفه گمراه و دوری جســتن از مراسم ناپسند 
آنان است، ســخنانی آورده که در افاده این معنا 

صراحت دارد.6

مزاری مجّرب
مزار مالمحسن همیشــه مورد احترام و مأمنی 
برای حاجت مندان بوده اســت. در کتاب مرآت 
كاشــان آمده که: مزار مرحوم مالمحسن فیض 
در خــارج از دروازه فین اســت و دارای صحن و 
سرایی وســیع می باشد و اموات محترمین را در 
جوار او به خاک می ســپارند. از اهل بالد بلوک 
کاشان هرکس را حاجت و مهمی باشد، نذر کند 
که چند شــب جمعه به آن مکان شریف آمده، 
فاتحه بخواند و چراغ روشن نماید؛ البته حاجت او 

بر آورده شود و مقتضی المرام گردد.7
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رواق
ارتداد یکی از مسائل چالش برانگیز است که مباحث 
و مجادالت بســیاری را در طول تاریخ ادیان ادیان 
ایجاد کرده است.  موضوعی که در سیر تاریخی خود 
فراز و نشیبی بس عجیب داشته است و بررسی های 
تاریخی و برون دینی به وضوح نشان از اهمیت آن 
در میان پیروان و دیــن ورزان مختلف با کیش های 
متفاوت بوده اســت. مهم ترین نکته ای که در این 
مسأله همیشه ایجاد دردسر کرده است، سلب حق 
حیــات از فرد متهم به ارتداد اســت که نمونه های 
روشــنی از آن را می توان در غالــب ادیان دنیا در 
ادوار مختلف مشاهده کرد. شاید عینی ترین نمونه 
آن هم، سلمان رشدی است که به جهت توهین به 
مقدسات اســالم، به فتوای امام خمینی )ره( با این 
حکم مواجه شد. در این شماره برآن شدیم با توجه 
به ســالروز صدور این حکم تاریخی در 29 بهمن 
1367، گونه های مختلف ارتداد و ابعاد پیچیده و گاه 
بسیط این مسأله را در ادیان مختلف بررسی کنیم.
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خود را فدا کردند.
عالمه همواره در مقابل ظالمان جبهه می گرفتند. 
برای مثال فتوای مشهور حرمت توتون میرزای 
شیرازی، نگاه عمیق این مرجع و تصمیم به موقع 

ایشان در مبارزه با استکبار را نشان می دهد. 
میرزا محمدتقی شــیرازی صاحــب »فتوای 
دفاعیه« که با درک صحیح از شــرایط جهان 
اسالم فتوای نبرد با انگلیس را در جنگ جهانی 
اول صادر کرد و در نهایت این امر به اســتقالل 
عراق در ســال 1920 میالدی منجر شد، نمونه 
دیگری اســت. هرچند ایشــان به دست جبهه 
باطل مسموم و به شهادت رسید و نتوانست این 
پیروزی را درک کند، اما نگاه عالمان اسالمی در 
آن زمان و ادامه راه ایشان از سوی شیخ الشریعه 
اصفهانی منجر به استقالل عراق در آن ایام شد.

آیت اهلل مال علی کنیu مجتهد متنفذ ایران در 
زمان قاجار و از روحانیون انقالب مشروطه است 
که جمله معروف ایشان در خصوص ناصرالدین 
شــاه نشان دهنده شــجاعت و مبارزه ایشان با 
طاغوت است؛ ایشان فرموده بود: »او ناصرالدین 
شاه )یاری کننده دین( نیست، بلکه ناصر الکفر 
است«.4 نقل شده روزی شاه از مالعلی می پرسد 
بر اساس حدیث »علماء امتی افضل من انبیاء بنی 
اسرائیل؛ علمای امت من از پیامبران بنی اسرائیل 
برترند« شما باید الاقل همان کارهایی را بکنید 

که آن پیامبران می کردند. مثاًل آیا شما می توانید 
مانند حضرت موسی عصایی را اژدها کنید؟! آیت 
اهلل کنی بدون تأمل و درنگ در پاسخ می گوید: 
آری، اگر شما ادعای خدایی کنید ما هم عصا را 

اژدها خواهیم کرد؟!5
روزی ناصرالدین شاه به منظور شکار، به همراه 
اطرافیانش از دروازه شهر خارج شد. هنوز مسافتی 
را طی نکرده بود کــه از دور نگاهی به پایتخت 
کرد و در فکر فرو رفــت. پس از آن بی درنگ از 
شکار منصرف شد و به تهران بازگشت. یکی از 
درباریان سبب انصراف شاه را از شکار جویا شد. 
شــاه در پاسخ گفت: چون از دروازه بیرون رفتم، 
نگاهم به شــهر و دروازه افتاد، این فکر در نظرم 
آمد که اگر حاجی مال علی کنی امر نماید دِر این 
دروازه را بــر روی من ببندند و باز نکنند، من چه 
خواهــم کرد! از این رو ترس و وحشــت مرا فرا 

گرفت و گفتم برگشتن بهتر است.6
مرحوم ســید ابوالقاســم کاشــانی مجتهد و 
مرجع تقلید شــیعه و رهبر مذهبی-سیاســی 
دوران بحرانــی 1328 تــا 1332 بود. مبارزات 
ضد استکباری ایشــان در حدی است که پس 
از ســرکوب انقالب 1920 میــالدی، مقامات 
انگلیس برای دســتگیری ایشان جایزه تعیین 

کردند.7
شــاید مهم ترین شــاخص در این زمینه برای 

معرفی به طالب جوان، بنیان گذار کبیر انقالب 
اســالمی ایران حضــرت آیــت اهلل العظمی 
امام خمینیu باشــد. ایشــان با پایه گذاری 
انقالب اســالمی، صفحه ای نــو در مبارزه و 
استکبارستیزی علمای اســالم در برابر جهان 
کفر ایجاد کرد؛ تربیت شاگردان استکبارستیزی 
که حتی در مسیر مبارزه حکم اعدام فرزندشان 
 uرا صادر کردنــد. آیت اهلل محمدی گیالنی
مصداق یکی از این شــاگردان است. همچنین 
حضرت آیت اهلل جنتی )حفظه اهلل( در برابر حکم 
اعدام فرزندشان اعتراضی نفرمودند و این روحیه 
انقالبی مرهون تربیتی است که در میان علمای 
اســالم وجود داشته است. در این میان می توان 
به وصیت نامه سیاسی الهی امام و توصیه های 
ایشان به جامعه روحانیت و نوع نگرش حضرت 
امام در خصــوص زی و هویت طلبه و روحانی 
اشاره کرد که شاید بهترین نقشه راه برای طالب 

جوان و جامعه روحانیت باشد. 
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گونهشناسیارتداد
نحوه مجازاتموجبات ارتدادآیین

هندوئیسم

در آیین هندوئیسم به جهت تشتت عقاید 
و آموزه ها، مسئلة ارتداد وجود ندارد؛ اما 
دیده شــده که در برخی موارد به شدت 
با جداشــدگان برخورد کرده اند؛ مانند 

برخورد هندوها با آیین بودیسم.

سیک

عدم رعایت پنج کاف )نشانه های دینی 
سیکیسم(

 .3 )Kangha( 2. َکنــگا )Kes( 1. ِکس
ِکرپان )Kirpan( 4. َکرا )Kara( 5. َکَچه 

.)Kachh(

1. طرد و تکفیر
2. توبــه و کفاره که خدمت به جامعه در 
گوردوارا اســت؛ مانند نگهداری کفش 
عبادت کنندگان یا عبادتی روزانه. بیشتر 
به شکل تکرار سرود جاپجی به دفعات 

معّین است.

زرتشت

تغییر دیــن؛ البته بعدها اعمالی همطراز 
با ارتداد محسوب شــد: حمل مرده در 
باران، انداختن مرده در آب و آتش، جادو، 
خاموش کردن آتش بهرام، بر هم زدن 
ازدواج خواهــر و برادر، نداشــتن مرجع 

تقلید، راهزنی، زنا، بت پرستی و...

1. مرگ  ارزان )اعدام(
2. شــکنجة منجر به مرگ: اســتفاده 
از شــانه آهنین و کندن گوشــت های 
بــدن، زنده زنده پوســت کندن مجرم، 

قطعه قطعه کردن بدن و...

یهودیت
تغییر دین؛ کفرگویی نســبت به یهوه؛ 
اغوای دیگــران برای دعوت به شــر؛ 

جستن خدایی غیر از خدای اسرائیل.

1. مجازات مرگ بر اساس کتاب مقدس
2. امــروزه در جوامع ارتدکس به طرد و 

تحریم تبدیل شده است.

مسیحیت

1.  ارتداد الهیاتی: رد تمام یا قســمتی از 
تعالیم اصلی مسیح و رسوالن

2.  ارتداد اخالقی:  ترک مســیح توسط 
ایمــان دار و دوباره برده گنــاه و اعمال 

غیراخالقی گردیدن

1. دوره پیش از رســمیت: طرد از جامعه 
مسیحی

2. دوره رســمیت یافتــن و حکومت: 
مجازات اعدام )ارتداد به مثابه اقدام علیه 

حکومت و خیانت بود.(
3. ادوار اخیر: نهایتاً طرد از جامعه

اسالم

انکار یکی از اصول دین یا ضروری دین 
یا ضروری مذهب یا تمسخر و دشنام به 

مقدسات
1. مرتد فطری: خروج یک مسلمان زاده 

از دین
2. مرتد ملی: تغییر دین یک مسلمان شده

1. مرد: اگــر مرتد فطری بــود، اعدام 
می شــود و اگر ملی بود، سه روز فرصت 

توبه داده می شود.
2. زن: زندانی می شود تا توبه کند.

بهائیت

1. تخطی از یکی از احــکام و تعالیم یا 
تمرد عملــی از اطاعت اوامــر و احکام 
بهائی و آراء محافل روحانی و عدم توجه 
بــه تذکرات و انــذارات محفل روحانی 

محلی و محفل روحانی ملی 
2. ســرپیچی از اوامــر و نواهی مرکز و 

مرجع منصوص

1. طــرد اداری: طرد از تشــکیالت و 
فعالیت هــای آن. )در حــوزه اختیارات 

محفل ملی(
2. طرد روحانــی: )جزء اختیارات خاصة 
رئیس عالیه و الینعزل روحانی بهائیت(؛  
فــرد به مریض جذامی تعبیر و تشــبیه 
شــده و سفارش اکید شده که کسی با او 

مصاحبت نکند.

رواق  آیا می دانید؟

ارتــــــــــــــــــــــــدادیبهمعنایسکــــــــــــــــوت
به کوشش مرتضی ناصحی

حجت االسالم دکتر محمدحسن زمانی، 
دارای تحصیالت عالیه حوزوی و دانشگاهی، 

با چندین سال سابقه تدریس در دانشگاه 
االزهر مصر می باشد. ایشان هم اکنون از 

اعضای هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة 
بوده و عالوه بر نوشتن آثاری چون »قرآن 
و مستشرقین« که امروز در مقطع دکتری 
تدریس می شود، مقاالت پرشماری را نیز 

نگاشته اند. مبحث ارتداد ما را بر آن داشت تا 
خدمت این استاد گرانقدر رسیده و ساعتی را 

از ایشان بهره مند شویم.

1. بــا توجه به وجود اختالفــات ماُهوی در 
تعاریف و نتایج »تکفیــر و ارتداد« در جهان 
اســالم، به طور جداگانه هر یک را تعریف و 
وجه افتراق آنها در مکاتب شیعه و سنی را بیان 
بفرمایید. در ادامه تفاوت های ســب النبی با 

ارتداد را نیز توضیح دهید.
تکفیــر یعنی کافر شــمردن دیگــران و کافر 
شمردن در اسالم یعنی انســان فرد دیگر را از 
امت اســالمی خارج بدانــد و حقوق و حرمت 
مسلمانی، مثل محترم شــمردن جان و مال و 
آبروی مسلمان از او سلب شود. البته معنای این 
سخن این نیست که اگر کسی مسلمان نباشد، 
هیچ گونه احترامی ندارد. در نگاه اســالم، تمام 
انسان ها دارای حقوقی هستند که قابل احترام 
اســت؛ ولی اگر کســی به مبارزة با دین اسالم 
برخاســت، کافر حربی خواهد شد و کافر حربی 

بسیاری از این حقوق را از دست خواهد داد. 
اما مرتد کسی است که به ظاهر مسلمان بوده، 
ولی به دلیل انکار یکی از اصول دین، یعنی یکی 
از شــهادتین یا انکار یکی از ضروریات دین که 
منجر به انکار شهادتین می شود، خروج او از دین 
اسالم اعالم و آشکار می شود. البته بین برخی 
از فقها اختالف نظر است در اینکه آیا انکار یکی 
از ضروریــات دین مثل نمــاز، روزه یا حجاب، 
به تنهایی و به ذات مستلزم خروج از دین و ارتداد 
است، هرچند آن فرد متوجه این مالزمه نباشد 
یا اینکه فقط در صورتی موجب ارتداد می شود 
که شــخص متوجه باشد که انکار این ضروری 
دین، مستلزم انکار نبوت پیامبر اکرم است و به 

انکار نبوت حضرت رسول نیز تن دهد.

برخی از فقهای پیشین نظر اول را انتخاب کردند 
و جمعی از متأخرین، مانند امام خمینی )ره( نظر 
دوم را برگزیدند. پس، ایــن دو واژه نزدیک به 
هم هســتند، اما با یکدیگر تفاوت دارند؛ زیرا به 
انسانی که اصاًل مسلمان نشده، می توان کافر 

گفت، اما مرتد نمی توان گفت. 
 فقهای شــیعه و اهل ســنت تفــاوت زیادی 
در تعریــف تکفیر و ارتداد ندارند و گاه مشــابه 
اختالفی نظری که در بین شیعه وجود دارد، در 

بین اهل سنت نیز دیده می شود. 
اما رابطه بین سّب النبی و ارتداد این است که اگر 
مسلمانی که به ظاهر ادعای اسالم دارد، احتمااًل 
به پیامبر اکرمs اهانت و جسارت کند و فحش 
و ناسزا بگوید، موجب ارتداد او می شود. زیرا اواًل 
اهانت و ناســزا به پیغمبر اکرم مستلزم اعتقاد 
به عدم نبوت ایشــان اســت که خود مستلزم 
کفر اســت. عالوه بر اینکه اهانت و ناسزای به 
پیامبر اکرم که برترین نماد قداست دین اسالم و 
برترین انسان کامل هستی است، خود معصیتی 
بزرگ و نابخشودنی اســت که مجازات اعدام 
دارد. بنابراین می توان گفت سّب النبی عنوانی 
شــدیدتر از ارتداد یا یکی از شدیدترین درجات 

ارتداد است. 
اگر کسی مرتد شــود، ولی سّب نکند، فقهای 
شــیعه معتقدند اگــر مرتد ملی باشــد، اعدام 
نمی شود؛ بلکه به او مهلت داده می شود تا توبه 
کند؛ زیرا جرم دیگری جز انکار نبوت انجام نداده 
اســت. اما ساّب النبی مرتکب جرم سنگینی به 

نام اهانت شده که باید اعدام شود. 
فقهای اهل سنت و شیعه متفق القول هستند که 
باید از شخصیت پاک پیامبر اکرمs حفاظت 
کنند و بــه هیچ کس اجازه اهانت به ایشــان 
را ندهند و چنانچه کســی در جامعه دشــمنی، 
جسارت و ناســزاگویی به حضرت کرد، صدور 
حکم مجازات و قتل وی بر علما و مســئوالن 
امت الزم است تا در جامعة جهانی کسی جرئت 
جســارت به حضرت را پیدا نکند. وقتی سلمان 
رشدی مرتکب این جنایت بزرگ شد، این کار 
وی جرئت هتاکی را به دیگر دشمنان پیامبر  داد. 
تنها عالم و پیشــوای شجاع امت اسالمی، امام 

خمینی )ره( با صدور حکم تاریخی ارتداد و لزوم 
مجازات وی، تمامی دشــمنان کینه توز پیامبر 
و نیز دولت های پشــتیبان آنها را به جای خود 
نشاند. اثر صدور یک فتوا با یک عبارت کوچک 
آن چنان جهانی و شگرف بود که قبل از اجرای 
این حکم توانست همة دشمنان پیامبر اکرم در 

همة کشورها را سر جای خود بنشاند.

2. آیا عملــی نبودن حکم ارتــداد یا تکفیر 
در خــارج از حکومت اســالمی که موجب 
عمل اجرایی شــدن حکمــی مانند اعدام 
شــخص مرتد یا ســاب النبی اســت، نشانه 
ضعف یا ناکارآمــدی این حکم در خارج از 

حکومت های اسالمی نیست؟
 عــدم امکان عرفی در بســیاری از اوقات مانع 
کاربردی بودن صددرصد فتوا می شود؛ اما همین 
اندازه که صدور این گونه فتاوا رعب و وحشــتی 
در دل مخالفان پیامبر و اهل بیت در جهان غیر 

اسالم نیز می اندازد و کمتر کسی جرئت جسارت 
پیدا می کند، برای مفید بودن و کارایی این گونه 
فتاوا کافی است. فرض کنید اجرای این حکم و 
تحقق اعدام سلمان رشدی موجب می شد که 
کسانی که قصد اهانت به پیغمبر اکرم داشتند، از 
کار خود منصرف  شوند، اکنون صدور فتوا بدون 
عمل به آن، موجب پیشگیری از اقدامات بیشتر 

در این زمینه می شود. 
بهتر است پاســخ این سؤال به یک قانون کلی 
برگردانده شــود و آن قانون کلی این است که 
امت اسالمی برای پیشگیری از تهاجم و تجاوز 
دشمنان اسالم، همیشــه الزم نیست جنگ و 
پیکار واقعی داشته باشند؛ بلکه ارائه قدرت مندی 
و توانایی هــای دفاعی بــه گونه ای که ابهت و 
صالبت امت اسالمی را به دشمنان نشان دهند، 
برای پیشگیری از نود درصد تجاوزات مورد نیت 
دشمنان کافی است؛ چنان که قرآن می فرماید: 

ــادی  ــاوت زی ــنت تف ــل س ــیعه و اه ــای ش  فقه
در تعریــف تکفیــر و ارتــداد ندارنــد و گاه مشــابه 
اختالفــی نظــری کــه در بیــن شــیعه وجــود دارد، 

ــود.  ــده می ش ــز دی ــنت نی ــن اهل س در بی رواق  تحلیل و نقد
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فشـــــاری
سخــــــت
برمرتـدین

محمدحسن جاویدی

آیین زرتشت، یکی از مهم ترین ادیان در آسیا بوده 
که با قدمتی طوالنی، دین رســمی چند سلسله 
پادشــاهی در ایران بوده است. اما این آیین، در 
دوره ساسانیان به شدت دستخوش عمل گرایی 
مفرط گردید. سیاســت های ساســانی، بر پایة 
ایجاد قرائتی واحد از دین شــکل گرفته بود و با 
شدت وِحّدت، با قرائات مختلف از دین برخورد 
می کرد؛ چه رســد آنکه دین یا حتی اندیشه ای 
دیگر قصد قدرت نمایی یا اظهار وجود در مقابل 

این آیین کند.

ویکرد متون  ر
بخش ســوم اوستا، »وندیداد« یا قانون ضد دیو 
نام داشت که مشتمل بر شریعت و فقه زرتشتی 
بوده اســت. بر اساس دیدگاه زرتشتیان، دیوها، 
ســپاهیان اهریمن هستند و انســان که ذاتاً از 
ســربازان اهورا است، با هر لغزش و گناهی، دیو 
در او رخنه می کند. وندیداد، قانونی برای مبارزه 
با این دیوهــا و پلیدی ها بوده و در نتیجه احکام 
شریعت محســوب می شده اســت. در متون 
اولیه زرتشــتی، این دیدگاه وجود داشــت که 
مجازات هایی چون حبــس و اعدام، نمی تواند 
اثری آن چنانی در دیو داشته باشد؛ بنابراین کیفر 
کردن با تازیانه، مهم ترین وســیلة مجازات بود 
و مجازات اعدام، کمتر در این شــریعت کاربرد 
داشــت. اما با ظهور طبقة موبدان و گســترش 
قدرت ایشــان در عصر ساســانیان، جرایمی 
کــه مســتوجب مجازات های ســالب حیات 
می شد، به شــدت افزایش یافت. در این دوره، 
سخت گیری های دینی و دخالت موبدان در تمام 
امور جاری زندگی مردم و حکومت، نشئت گرفته 
از متون مقدس و همچنین تفسیرهای مختلف و 

جدید از آن متون بود.
در بسیاری از بخش های اوستا و همچنین منابع 
دست اول پهلوی همچون شایست ناشایست، 
مینوی خرد، دینکرد و ...، به طور مفصل به جرم 

رواق  ادیان شرق

وا َلُهْم َما اْســَتَطْعُتْم 
ُ

ِعّد
َ
»َو أ

ٍة َو ِمــْن ِرباِط اْلَخْيِل  ِمــْن ُقّوَ
َو  اهّلِل  َعــُدّوَ  ِبــِه  ُتْرِهُبــوَن 
ُكــْم؛1 و هر چه در توان  َعُدّوَ
دارید از نیرو و اســب های 
آماده بســیج کنیــد، تا با 
این ]تدارکات [، دشــمن 
خــدا و دشــمن خودتان 
را بترســانید«. بر اساس 
این آیه همــة دولت های 
اســالمی موظفنــد که 
مانورهــای نظامی برگزار 
 کنند. بنابرایــن در برخی 
موارد با آنکه امکان اجرای 
صدور فتوا وجود ندارد، خود 
صدور فتوا موجب وحشت دشمنان و بازدارنده 

خواهد بود. 

3. معیارهــای صدور حکم ارتداد و تکفیر در 
اسالم چیست؟ 

از نگاه قرآن کریم و احادیث اسالمی و اکثریت 
قاطع فقهای شیعه و ســنی، تکفیر مسلمانی 
که اظهار شــهادتین کند، جایز نیست، هرچند 
اختالفــات زیادی از نظر عقیــده و عمل با ما 
داشته باشــد. ممکن است مسلمانی که اظهار 
شــهادتین می کنــد، در طول عمــر خود نماز 
نخواند و هیچ گاه روزه نگیرد و تمام معصیت ها 
را انجام دهد، اما اظهار کند که من معتقد به خدا 
و پیامبر اسالم هســتم. این مسلمان »فاسق، 
فاجر و ظالم« نامیده خواهد شد، نه کافر. ممکن 
است یک مسلمان به دلیل جرایمش مستحق 
تعزیر، قطع ید، حبس، شالق یا اعدام گردد، اما 
وقتی که اعدام شــد باید بــرای دفن وی طبق 
آداب مســلمانان عمل شــود و بر جنازه او نماز 
خوانده شــود و غسل و کفن شود و در قبرستان 
مســلمانان دفن شــود؛ بنابراین ابتدا باید بین 

فسق و کفر فرق بگذاریم. 
قرآن در این زمینه آیــات متعددی دارد، مانند 
ا ُقْل َلــْم ُتْؤِمُنــوا َو لِکْن  ْعــراُب آَمّنَ

َ ْ
آیه: »قاَلــِت األ

یماُن فــي  ُقُلوِبُکم؛2 
ْ

ا َیْدُخِل ال ْســَلْمنا َو َلّمَ
َ
ُقوُلــوا أ

 ]برخی از[ بادیه نشــینان گفتند: ایمان آوردیم. 
بگو: ایمان نیاورده اید؛ لیکن بگویید: اســالم 
آوردیم. و هنوز در دل های شــما ایمان داخل 
نشــده اســت«. گروهی از بادیه نشینانی که از 
اسالم هیچ خبر نداشــتند، به خدمت حضرت 

رســول رســیدند و گفتند: ما مؤمن شدیم؛ اما 
واقعاً دروغ می گفتند. خداوند جبرئیل را فرستاد 
و این آیه را نــازل کرد که ای پیامبر به آنها بگو 
ادعای ایمان نکنید؛ چون هنوز ایمان و اعتقاد در 
دل های شما وارد نشده؛ اما بگویید ما مسلمان 
شده ایم. این آیه آموزش مهمی به ما می دهد و 
آن اینکه اگر کســی حتی اعتقاد قلبی به خدا و 
رسول و قرآن هم نداشــته باشد، ولی به ظاهر 
اظهار شهادتین کند، ما باید او را مسلمان بدانیم 
و تکفیرش نکنیم؛ تا چه رســد به کسانی که در 
قلب خود به خدا و پیغمبــر و قرآن اعتقاد دارند 
و نماز را برای رضای خــدا می  خوانند؛ اما یا در 
برخی مســائل دینی با ما اختالف نظر دارند یا 
به خاطر اشتباهات فکری شان معصیت  کارند. 

متأســفانه علی رغم این اعتقــاِد همة مذاهب 
اســالمی، جمع اندکی به نام وهابیت نگاه تند 
تکفیــری خود را در بین جمعی از اهل ســنت 
ساده سرایت دادند و در بین پیروان مذاهب اهل 
ســنت، فتنه عظیم تکفیر را در سال های اخیر 
در جهان اســالم به راه انداختند. مشکل اصلی 
گروه تکفیری، شتابزدگی در نسبت کفر دادن به 
مسلمانان مخالف خودشان است. می گویند هر 
کسی از پیامبر اکرم درخواست شفاعت کند، به 
زیــارت پیامبر اکرم یا دیگر انبیاء و اولیای الهی 
برود، کافر است و ســاختن بارگاه برای پیامبر 
اکرم اســالم و دیگر پیامبــران و اولیای الهی 
بدعت و زمینه ساز شــرک، و آن بارگاه واجب 
التخریب اســت؛ لذا در چند سال اخیر تعدادی 
از بارگاه هــای انبیاء و اولیــای الهی را منفجر 

کرده اند. 
معلوم نیست چه کســی فردای قیامت جواب 
خون های مســلمانانی را خواهــد داد که یک 
عمر خالصانه برای خدا سر به سجده گذاشتند، 
نیمه  شب ها تالوت قرآن کردند و سال ها روزه 
گرفتنــد. گناه این خون های بــه ناحق ریخته 
شده مســلمانان شیعه و سنی توسط تکفیریان 
بــه گردن کیســت؟ آیا برخــی از دولت های 
کشورهای اسالمی که در طول چند سال اخیر 
از جریان های تکفیری حمایت کردند، شریک 
خون آنها نیســتند؟ مفتیانی که در حوزه های 
خود و دانشگاه هایشــان فتــوای کفر جمعیت 
عظیم شیعه و اهل سنت را صادر می کنند، فردا 
در پیشــگاه خدا و پیامبر چه خواهند گفت؟ آیا 
علمای بزرگ امت که در برابر این جنایت عظیم 
و نسل کشی مسلمانان ُمهر سکوت بر لب زدند و 

به دلیل ترس از تکفیریان یا اموال و احترام های 
عوام تندرو، جریان تکفیر را محکوم نکرده اند و 
با آن به مبارزه برنخاسته اند، شریک این خون ها 
نیستند؟ علمای اســالمـ  چه در ایران و چه در 
سایر کشورهاـ  چنانچه علیه جریان تکفیر فریاد 
نزنند، مجرم اند و باید مسلمانان آنها را مؤاخذه 
کننــد؛ زیرا در صورت ادامه ســکوت و کتمان 
حقیقــت، طبق این آیه شــریفه قرآن مصداق 
ْنَزْلنا 

َ
ذیَن َیْکُتُموَن ما أ

َ
لعنت الهی خواهند شد: »اّل

اِس ِفي  اُه ِللّنَ ّنَ ناِت َو اْلُهدى  ِمْن َبْعِد ما َبّيَ ِمَن اْلَبّيِ
ِعُنوَن؛3 

َ
ولِئَك َیْلَعُنُهُم اهّلُل َو َیْلَعُنُهُم الاّل

ُ
اْلِکتــاِب أ

کسانی که نشانه های روشن و رهنمودی را که 
فرو فرســتاده ایم، بعد از آنکه آن را برای مردم 
در کتاب توضیح داده ایم، نهفته می دارند، آنان 
را خدا لعنت می کند و لعنت کنندگان لعنتشــان 

می کنند«.

4. نظریه شــیعه دربارة صحابــه پیامبر اکرم 
چیست و ارتباط این دیدگاه با بحث ارتداد 

چیست؟
شیعیان معتقدند تمام صحابه پیامبر اکرم بدون 
استثناء مسلمان بودند؛ حتی یک مورد استثناء نیز 
وجود ندارد؛ زیرا همة آنها اظهار شهادتین کردند 
و بیشتر آنان پشت سر پیامبر اکرم نماز خواندند. 
حتی تعداد اندکی که جزء منافقان بودند، مانند 
»عبداهلل بن ابّی« و ابداً به نبوت حضرت اعتقاد 
قلبی نداشتند و سوره منافقین و آیات نفاق دربارة 
آنان نازل گشت نیز کافر شمرده نمی شوند. لذا 
حکم به طهارت بدن آنان شده و همسران شان 
همچنان همسر شرعی آنان بوده و اموال شان 
برای آنان محترم بود. بنابراین نسبت هایی که 
دشمنان شیعه در این زمینه به شیعیان زده اند، 
غلط محض است و واقعیت ندارد. آری، شیعیان 
با اهل ســنت دربارة میزان دانش دینی و التزام 
عملی آنان به احــکام دین اختالف نظر دارند. 
بسیاری از اهل ســنت همة صحابه را مؤمن، 
پرهیزگار، عادل و عالم به احکام دین دانسته و 
سخنان آنان را در هر حکم دینی که باشد، مانند 
وحی، سند الهی می دانند و آن را حجت دانسته 
و براســاس آن فتوا صادر می کنند؛ حتی اگر آن 
صحابی، بی سواد باشد و فقط یک بار پیامبر اکرم 
را دیده باشد. اما شیعیان معتقدند صحابهـ  ضمن 
اینکه دارای فضیلت زیارت پیامبر اکرم هستندـ  
از نظر دانش دینی کاماًل متفاوت بودند و از نظر 
درجات التزام عملی به دین نیز متفاوت بودند. 

میزان احتــرام ما به صحابه، بــه اندازه میزان 
دانش دینــی، تقوا، ایمان و التزام عملی آنان به 

اسالم است.
ارتباط این موضوع با بحث ارتداد در این اســت 
که شیعیان علی رغم درجه بندی صحابه پیامبر، 
هیچ کــدام را تکفیر نکرده اند و اینکه شــیعه از 
عملکرد برخی از صحابه انتقاد می کند یا برخی 
اظهارنظرهای دینــی تعدادی از صحابه را نقد 
علمی می کند، مستلزم کافر دانستن آنان نیست 
و به تکفیر هیچ ربطی ندارد؛ حتی به دوســتی و 
دشــمنی ربطی ندارد؛ زیرا نقد علمی یا عملی 

مستلزم دشمنی با مخاطبان نیست. 
ســخن دیگر آن است که شــیعه معتقد است 
پیامبر اکــرمs، علی ابــن ابیطالبq را به 
امامت منصوب کردند. بر این اساس معتقدند که 
صحابه باید این توصیه حضرت را می پذیرفتند؛ 
چنان که در جریان اجتماع غدیر خم از حضرت 
پذیرفتند. اما پس از رحلت پیغمبر اکرم بسیاری 
از آنان از این وفاداری برگشــتند و خلیفه اول را 
به جای علی ابن ابیطالب انتخاب کردند که یک 
نحو برگشــت از پیمان اولیه بود. واژه برگشت 
فارسی در عربی ارتداد نامیده می شود. مقصود 
از ارتداد در حدیث ارتداد صحابه از امامت علی 
ابن ابیطالب،4 دقیقاً به این معنا است؛ گرچه واژه 

ارتداد در مواردی دیگر معنای دیگری دارد. 
متفکران و محققان اهل سنت اگر مایلند نظر و 
عقیده شیعه را درباره این حدیث بدانند، از علمای 
شیعه بپرســند. وقتی خود شیعیان با صراحت 
می گویند عقیده ما راجع به این حدیث به معنای 
تکفیر و بازگشــت از اسالم نیست و همة آنان با 
وجود این خطا، به طهــارت و مصونیت جان و 
مال و آبرویشان محکوم هستند، منطقی نیست 
که به نسبت های دشمنان شیعه در فهم عقاید 

شیعه اعتماد کنند. 

5. چرا عده ای از اهل سنت نقد صحابه یا سّب 
آنها را موجب کفــر می دانند؟ این دیدگاه 
چقدر با موازین فقهی و قرآنی سازگار است؟ 
نقد صحابه سخنی است و سّب برخی از صحابه 
سخنی دیگر. در مورد اثبات نقد عملکرد برخی 
از صحابه، می توان گفت کــه تعدادی از آیات 
قرآن به نقد عملکرد برخــی صحابه پرداخته 
اســت؛ مانند ســوره جمعه که خداوند گزارش 
می دهد جمعــی از صحابه ای که در نماز جمعه 
حضرت هم شــرکت می کردند، آن حضرت را 

وا ِإَلْيها َو 
ُ

ْو َلْهوًا اْنَفّض
َ
ْوا ِتجاَرًة أ

َ
رها کردند: »َو ِإذا َرأ

َتَرُكــوَك قاِئمــًا؛5 و چون داد و ستد یا سرگرمی ای 
ببینند، به ســوی آن روی آور می شوند، و تو را 
در حالی که ایســتاده ای ترک می کنند«. وقتی 
صدای طبل و دهل را از خارج مسجد می شنیدند 
یا فریاد فروشندگان کاال به گوش شان می رسید، 
پیامبر اکرم را رها کرده و همه بیرون می ریختند. 
این نقدی است که خداوند بر عملکرد برخی از 
صحابه دارد. بیشــترین نقد عملکرد صحابه را 
بزرگ ترین عالمان اهل ســنت در کتب تراجم 
صحابه و زندگی نامه اصحاب پیغمبر نوشته اند؛ 
ماننــد ابن حجــر در کتاب االصابــة فــی تمييز 
الصحابــه، ابن عبد البر در کتاب ُاســد الغابة فی 
معرفــة الصحابــة و کتاب االســتيعاب فی معرفة 

االصحاب.
در این کتاب ها ضمن بیان خدمات صحابه، به 
خطاها و معصیت ها و جرائم آنان نیز اشاره شده 
و آنان را نکوهش کرده اند. کار این نویسندگان 
بزرگ یک نگاه علمــی عادالنه و جامع نگرانه 
بوده و به نقد پیغمبر اکرم هیچ ربطی ندارد و ابداً 

نباید جسارت به آن حضرت تلقی شود. 
اما سّب و ناسزا و فحاشی به هر یک از اصحاب 
پیغمبــرـ  هر چند کســانی که ایــن کتاب ها 
بیشترین جرایم را از آنها گزارش کرده اندـ  شرعًا 
جایز نیست. شــیعه سّب صحابه را مطلقاً حرام 
می داند؛ زیرا وقتی سّب معبودهای مشرکان در 
قرآن نهی شده، چگونه فقه شیعه می تواند سّب 
یک مســلمان را به دلیل انتقاد به عملکردش 
مشــروع بداند؟ البته طبیعی است که جاهالن 
عوامی در بین هر یک از مذاهب اسالمیـ  چه 
شــیعه و اهل سنتـ  یافت می  شوند که زبان به 
فحاشــی به مخالفان  خود می گشایند؛ ولی از 
نظر منطقی سزاوار نیست که فحاشی بی ادبان 

جاهل را برخاسته از تعالیم آن مذهب بدانیم. 
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ارتداد و همچنین نوع و شــدت شــکنجه های 
مربوط به مجازات آن، پرداخته شــده اســت. 
به عنوان نمونه در »روایات امید اشوهشــتان« 
آمده اســت: »کسی که دینش را تغییر داده و به 
دین اسالم بگراید، مرتکب گناه متابوهل شده 
اســت و اگر در دوران یکسال به دین اصلی اش 
یعنی زرتشــت بازنگردد به مجرد خاتمه سال، 
سزایش مرگ خواهد بود«؛ یا در روایت پهلوی 
اینگونه آمده که »کســی کــه از دینی که بدان 
مقر است به دین دیگر رود، مرگ-ارزان، است؛ 
زیرا »به دینی« را رها می کند تا دین بدتر همی 
گیرد. به ســبب گرفتن دین بدتــر، مرگ ارزان 

همی شوند...«
کتیبه هــای موبدان موبد َکرتیــرـ  که یکی از 
متنفذترین و قدرتمندترین موبدان زرتشــتی 
بودهـ  نشان گر شدت عمل و سخت گیری او بر 
مرتدان بوده که بر خشونت ورزی و تنگ نظری 

دینی با جداشدگان از دین تصریح داشته است.
خطر ادیان دیگر

تبلیغــات ادیــان مختلفی چون مســیحیت، 
یهودیــت و بودایــی در اطــراف پادشــاهی 

ساســانی و همچنین زمزمه هایی در انتقاد از 
سخت گیری های دینی زرتشتی با ظهور مانی، 
نه تنها ساسانیان و موبدان را به عقب نشینی در 
رویکرد دینی وادار نســاخت، بلکه شدت عمل 
آنان را بیشتر کرد و به این ترتیب مجازات های 
ســختی برای مرتدین و حتی منتقدین به این 
آیین پدید آمد. در اینکه پیروان آیین زرتشت نیز 
همانند یهودیان و مسیحیان دچار تنگ نظری 
دینی بوده و فقط پیروان آیین مزداپرســتان را 
اهــل نجات و بقیة مردم را دشــمن خدا تلقی 

می کردند، هیچ تردیدی نیست.
در این دوره، تعریف ارتداد، بســیار گســترده 
شــد. موبدان تالش کردند که دین زرتشتی را 
بهترین و باارزش ترین دین معرفی کنند. با این 
نگرش، حتی شــک در آداب جزئی در آیین، با 
عقوبتی ســخت همراه بود و اگر کسی از دین 
خارج می شــد، فشــاری ســخت بر وی وارد 
می ســاختند. تقسیم بندی مردم به »به دین« یا 
زرتشتیان و »ُجددین« یا غیرزرتشتیان، نشان 
از ارزش گذاری برای آیین خود در میان ایشــان 
اســت. بنابراین جنگ میان اهوراپرســتان و 
اهریمن پرســتان همانند نبرد یزدان و اهریمن، 
دائمی بوده و تا نابودی همیشــگی جددینان، 

دامنه دار خواهد بود.
طبیعی است که با چنین تفکری، ارتداد و گرایش 
به بددینی، گناهی بســیار بزرگ تلقی شــده و 
مجازاتی ســخت را برای مرتدان در پی خواهد 

داشت.

 مجازات دنیوی
با تمام اقتداری که حکومت ساسانی برای خود 
ایجــاد کرده بود، یگانه نهــادی که صالحیت 
صدور چنین احکامی را داشت، موبدان و طبقة 
روحانیت دینی بود کــه در اغلب اوقات، احکام 
آنان با ســخت گیری شــدیدی همراه می شد 
و با اِعمال ســالیق و اغراض شــخصی همراه 
می گشت. مثاًل سربریدن، زنده پوست کندن و 
خرد کردن استخوان ها را جایگزین روش های 
مالیم تــر اعدام کــرده بودند که در اوســتا بر 
آن تأکید شــده بود. در ایــن حکم تفاوتی میان 
پادشــاه و رعیت نبود و این نشان از قدرت بیش 
از اندازة صاحبان مناصب دینی دارد که خروج از 
آیین نیاکان و زرتشت را گناهی بدون گذشت و 
بخشش قلمداد می کردند. برای مثال در قضیه 
مسیحی شــدن برادرزادة شــاپور دوم یا یکی 
از موبــدان یزدگرد دوم، دســتگاه دینی، هیچ 

اغماضی درباره مرتدین روا نداشت.

 کمیته مجازات
تمام این مجازات ها توســط متخصصان اداره 
جرائم زرتشــتی و با شــدت عمل و خشونت 
عجیبی انجام می شد. کریستن سن در تشریح 
شــکنجه های قبل از اعدام مرتد، به مسائلی 
اشــاره کرده که گاهی حتی خواندن آن بسیار 
دردناک است. اعمالی که با گسترانیدن ادوات 
و آالت شکنجه در مقابل متهم شروع می شد و 
با قطعه قطعه کردِن بندبند بدن متهم، استفاده 
از ســرب و روغن داغ، کندن پوست متهم در 
حالی که هنوز زنده اســت، پاشــیدن نمک و 
ســرکه در زخم های متهم و ... به مرگ متهم 
منجر می شد. مهم ترین آلت شکنجه آن زمان، 
استفاده از شانه آهنین بود که گوشت بدن مرتد 
یا مجرم را با آن می کندند. این مجازات ها حتی 
بعد از مرگ مجرم هم ادامــه پیدا می کرد که 
مثال بارز آن، پر کردن پوســت مجرم از کاه و 
آویزان کردن آن در معابر عمومی برای عبرت 
سایرین بود؛ چنان که خسرو انوشیروان دادگر، 
با تمسک به متون، مانی را به فجیع ترین شکل 
ممکــن زجرکش کرد و بــه قتل عام مزدک و 

مزدکیان مبادرت ورزید.
این خشونت های بی حد و حصر، حاصل نهادی 
دینی بود کــه اصل دین خود را مهر و محبت و 
مهربانی اعالم می داشت، اما خود به دستگاهی 
برای ترویج خشونت در جامعه تبدیل شده بود؛ 
به نحوی که جرائم متعدد و گاه  کم اهمیتی مثل 
»کشتن خرگوش، حمل مرده در باران، انداختن 
مــرده در آب و آتش، جادو، ترک ازدواج )بدون 
زن و خانواده و فرزند ماندن(، غسل میت بدون 
رعایت آداب آن، خاموش کردن آتش بهرام، بر 
هم زدن ازدواج خواهر و برادر، دزدی، نداشــتن 
مرجع تقلید، راهزنی، زنا، بت پرستی، خیانت در 
امانت، پیمان شــکنی، تهمت، دروغ، مسخره 
کردن دیگران، خوردن مردار سگ، عدم حضور 
در شش جشن به طور متوالی، انداختن سگ در 
گودال یا رود به گونه ای که باعث مرگ ســگ 

شود«، با مجازات مرگ روبه رو می شد.
عالوه بر این گونه مجازات ها و شــکنجه های 
عجیــب و غریب، اموال و امــالک مرتد هم از 
مالکیــت او و خانواده اش خارج می شــد و هر 
شخص زرتشتی که زودتر بدان دست می یافت، 
می توانســت همة آنها را تصاحــب کرده و به 

ملکیت خود در آورد.

وی  مجازات اخر
در آیین زرتشــت، فقط به مجازات دنیوی برای 

ایــن خشــونت های بی حــد و حصــر، 
ــود کــه اصــل  حاصــل نهــادی دینــی ب
دیــن خــود را مهــر و محبــت و مهربانــی 
اعــالم می داشــت، امــا خــود بــه 
ــونت در  ــج خش ــرای تروی ــتگاهی ب دس

ــود ــده ب ــل ش ــه تبدی جامع

ارتداد و چرخش از دین اکتفا نشــده و بر اساس 
متون دینی، یک سری مجازات هایی اخروی و 
دوزخی نیز برای مرتدین بیان شــده است که 
شدت بازدارندگی از ارتداد را در میان دین ورزان 
زرتشتی نشــان می دهد. برای نمونه در کتاب 
ارداویراف نامــه بــرای برخی از گناهان از جمله 
ارتداد، عقوبت هایی ســخت در دوزخ ذکر شده 
است؛ از جمله فرو کردن میخ گداخته در چشم، 
بریدن اعضای بدن، نوشــاندن مدفوع مردان و 
دشتاِن )خون حیض( به گنه کاران، خورده شدن 

توسط کرم ها، مارها و کژدم ها. 

 اصالحات دینی
بــه نقل بعضــی منابع، اصالحاتــی در مورد 
مجازات اعدام در زمان اردشیر بابکان در ایران 
اِعمال شده است. شــاید بتوان قدیمی ترین 
متــن اصالح اندیشــة دینی در ایــن باره را، 
نامه َتنَســر دانســت که در پاسخ به اعتراضات 
پادشاه طبرستان به اردشیر نگاشته شده است؛ 
هرچند در مورد اصالت آن تشــکیکاتی وجود 
دارد. عبارات موبد تنسر، حکایت از آن دارد که 
اعدام مرتد تا قبل از ساســانیان، متداول بوده؛ 
اما فرصت توبه برای مرتد، وجود نداشته است 
و از آن دوره، فرصتی یک ســاله به مرتد داده 
می شــد تا تالش شــود با اندرز و ... شبهه فرد 
برطرف شــود و پس از یک سال، اگر رویکرد 
مرتد تغییر نمی کرد، اعدام می شد. اردشیر در 
قالب اصالحات، قانونی در جهت بازگشــت 
افراد مرتد و لزوم پذیــرش توبه مرتدان پدید 

آورد.

منابع
1.  ابراهيمی وركيانــی،  محمــد، »بررســی و نقــد مجــازات مرتــد در 
اســالم و ســایر ادیان«، اندیشــه نوین دینی، بهار 1393، ســال دهم، 

شماره36.
كریستنســن، آرتــور، ایــران در زمــان ساســانيان، ترجمــه: رشــيد   .2

یاسمی، تهران: صدای معاصر، 1378، ص366 و 414ـ416.
3. حســينی آصف، سيدحســن، »درجــات گناه، تــاوان و پتت در دین 

زرتشتی«، مجله هفت آسمان، زمستان 1384، شماره 38. 
4. رضی، هاشــم، وندیداد، ترجمه و واژه نامه و یادداشــت ها، تهران: 

ح. فکر روز، 1376،  ج 1، ص 474 و ج 2، ص 607، شر
5. رضی، هاشــم، دانشــنامه ایران باستان، تهران، انتشارات سخن، 

1381، ج2، صص1246-1243.
6. روایات اميد اشوهشتان، پرسش و پاسخ 25.

7. لســانی، ابوالفضــل، »مجــازات اعــدام مقــررات كيفــری در آیيــن 
زرتشت«، مجله كانون وكال، بهمن و اسفند  1331، شماره 22.

8. بویس، مری، زرتشــتيان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عســگر 
بهرامی، 1381، تهران: انتشارات ققنوس، ص143.

9. ميرفخرائــی، مهشــيد، روایــت پهلــوی، تهــران: مركــز مطالعــات و 
تحقيقات فرهنگی، 1367، ص4و51.

10. نامه تنســر به گشتســب، تصحيح مجتبی مينــوی، تهران: پيک 
ایران، 1311، ص17.

ارتـــدادازدینیابـــداعی
احسان جندقی

ارتداد به معنای ترک یک دین یا ضروریات یک 
دین است و در میان سیک ها، باالترین نوع ارتداد 
زمانی روی می دهد که یک سیک آمریت داری 
Amrit-dhari مرتکب کوراهیت kurahits شود 
یا یک کــش داری Kesdharis موهای خود را 
نامرتب گذاشته یا اصالح کند.1 در ادامه خواهیم 
دید که در میان سیک ها چه قوانینی وجود دارد و 

نقض کدام یک از آنها موجب ارتداد است.
ســیک نام دینی اســت که از اختالط اسالم و 
هندوئیســم در ســده پانزدهم میالدی توسط 
گورونانک بنیان نهاده شده است. یکی از مسائلی 
که امروزه سبب رویگردانی جوانان سیکی از این 
دین شده، مسئله ارتداد است که دغدغه مهمی 
برای جوانان ســیکی اســت.2 برای آگاهی از 

چگونگی ارتداد و مجازات های تعیین شده برای 
آن، نخست باید به احکام خمسه موجود در این 

آیین پرداخت.
چنان که پیشــتر گفته شد، آیین سیک از تلفیق 
اســالم و هندوئیســم متولد شــده و بنابراین 
مناســکی از هر دو دین را برای خود حفظ کرده؛ 
اما مهم ترین این مناسک لزوم مراعات پنج کاف 
اســت. پنج کاف و مراعات آن از ابتدا و از زمان 
گورونانک در میان ســیک ها واجب نبوده و از 
ســال آخر قرن هفده، یعنی سال 1699 آخرین 
گوروی سیک، گوروی دهم، گورو گوبند سینگ، 

این پنج کاف را وضع نمود.3

وضع پنج کاف و لزوم مراعات آن
ماجرا از این قرار بود که در سال 1699 و در زمان 

ان
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ق 

روا
ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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جشن َویساکی یا جشن آغاز سال نو که میراث 
هندوئیسم در میان سیک ها است، گوروگوبند 
سینگ، سیک ها را برای جشن فراخواند و زمانی 
که پیروانش جمع شــدند، با شمشــیر آخته به 
میانشان آمد و اعالن نمود که هرکس که حاضر 
است سرش را در راه او بدهد، اعالم آمادگی کند. 
پس از این درخواســت او، فــردی آمده و اعالم 
آمادگی کرد و او نیز مرید را داخل چادر خود برد و 
با شمشیر خونین بیرون آمد و باز خواسته خود را 
تکرار کرد و پنج بار این داستان را انجام داد. از آن 
تاریــخ به بعد به احترام این پنج نفر ماجرای پنج 
کاف نیز از قداست خاصی برخوردار شد. پس از 
تعمید گورو و پنج نفر و ســایر پیروان، پنج کاف 
به این قرار وضع شــدند: 1. ِکس )Kes( 2. َکنگا 
 .5 )Kara( 4. َکرا )Kirpan( 3. ِکرپان )Kangha(

4.)Kachh( َکَچه
ِکس به معنای موی کوتاه نشــده اســت و به 
فرمان گوبندسینگ اشاره دارد که محافظت از 
موها و زایل نکردنشان ضروری است. در تعلیل 
این فرمان وی، متکلمان سیک تالش فراوان 
نموده اند. برخی گفته اند زایل کردن مو دخالت در 
کار خدا است یا اینکه کوتاه نکردن آن هماهنگی 
با اراده و میل خدا است. برخی نیز علل مادی مانند 
تولید ویتامین دی توسط مو را حکمت این حکم 
ذکر کرده اند. کنگا نیز شانه کوچکی است که از 
جنس چوب یا عاج ساخته می شود و دندانه دارد 
تا بتوان با آن موها را شانه کرد. نگهداری از کنگا 

جداگانه مورد سفارش و تأکید فراوان واقع شده 
است؛ چنان که گفته اند اعضای خاص باید روزی 
دوبار موهایشان را شانه کنند و نباید کنگا را روی 
طاقچه یا داخل جیب رها ســازند؛ بلکه صحیح 
و سالم روی موی ســر باقی بماند.5  کرپان نیز 
شمشیری فلزی است که معمواًل بیست سانت 
طول داشته و نماد شجاعت، آزادی، دفاع از فقرا و 
ضعفا و میل به پیروزی است که باید همراه خالصا 
باشد. کرا نیز دست بندی فلزی است که به دست 
راست بسته می شود و نماد عهد و پیمان با گورو 
است تا مؤمن پس از تعمید، گناه نکند. کچه نیز 
شلوارکی است که جایگزین البسه بلند و دست 
و پاگیر شد تا سیک ها در هنگام جنگ چابک تر 
و آماده تر باشند. البته امروزه و با فروکش کردن 
آتش جنگ آن هم به شیوه سنتی، برخی کچه را 
نماد عفت و پاکدامنی و برخی نیز آن را پوششی 

برای اندام تناسلی می دانند.6

نقض حکم و ارتداد
در آیین ســیک به فردی که قوانین الزم االجرا 
را نقض کنــد، پاتیت )Patit( گفته می شــود. 
این واژه معادل مرتد اســت و بــه لحاظ لغوی 
به معنای کسی اســت که سقوط کرده و افتاده 
است و اصطالحاً نیز به سیکی گفته می شود که 
رهت ماریــادارا را مراعات نکند یا پس از تعمید 
به سوگند و پیمانش وفادار نماند.7 رهت ماریادا 
که شــیوه زندگی سیکی است و توسط گوروها 

بــا واقــع شــدن مجــازات و توبــه و 
پذیــرش توبــه، فــرد مرتــد امــکان 
دارد کــه دوبــاره بــه جامعــه 

ــردد. ــیک بازگ س

اگــر ســیکی عمــداً یکــی از احــکام 
ــیگار  ــاًل س ــادا را )مث ــت ماری ره
ــوی  ــردن م ــاه ک ــا کوت ــیدن ی کش
خــود( نقــض کنــد، پاتیــت 

)مرتــد( خوانــده می شــود

تعلیم داده شــده نیز از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت. رهت به معنای چگونه زیستن و ماریادا 
به معنای ســنت و ایمان ورزی است.8 مراعات 
قوانین برای سیک ها ضروری است و در نتیجه 
اگر ســیکی عمداً یکی از احــکام رهت ماریادا 
را )مثاًل ســیگار کشــیدن یا کوتاه کردن موی 
خود( نقض کند، پاتیت )مرتد( خوانده می شود. 
متخلف بایــد در یک اجتماع دینی و در مأل عام 
عذرخواهــی کند و هر تانکایی )کفــاره ای( را 
کــه پنج پیاره توصیه کننــد، بپذیرد. این کفاره 
معموال خدمتی است به جامعه در گوردوارا، مانند 
نگهداری کفش عبــادت کنندگان و یا عبادتی 
روزانه، بیشــتر به شکل تکرار سرود جاپجی به 
دفعات معّین. مرتد باید مجدداً امریت شــده و 
سوگند خود را تکرار نماید. مجازات اعدام برای 
برخی جرایم شدید با جهان بینی سیک منافاتی 
ندارد. بزرگ ترین گناهان و نقض رهت ماریادا 
نزد ایشــان: کوتاه کردن موی هرجایی از بدن، 
خوردن گوشتی که به شیوه مسلمانان ذبح شده، 
ارتکاب زنا و اســتعمال توتون است.9 مراعات 
پنج کاف نیز برای ســیک های آمریت داری که 
رسماً به خالصا مشرف شده اند، ضروری است و 
بسیاری از سیک های کش داری نیز که تشّرف 
رسمی نیافته اما مو نمی تراشند نیز آن را مراعات 
می کنند10 و نقض آن ایشان را پاتیت می گرداند 
و مستوجب مجازات است. از جمله مجازا ت های 
رایج در میان ســیک ها، طرد و تکفیر فرد مرتد 
و گنهکار اســت. با واقع شدن مجازات و توبه و 
پذیرش توبه، فرد مرتد امکان دارد که دوباره به 

جامعه سیک بازگردد.11
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ارتداد به معنای ترک ایمان و شــریعت توسط 
یک مؤمن و روی گردانی به سمت دین دیگر 
اســت.1 ارتداد معادل کلمه عبــری   و کلمه 
انگلیسی Apostasy اســت که از واژه یونانی 
)ἀποστασία apostasia( گرفته شــده 
کــه خود ترکیبــی از واژگان ἀπό به معنای 
کناره و στάσις به معنای ایســتادن است و 
در مجموع، معنای کناره گیری، فرار، شورش 
و ارتــداد را در خود نهفته اســت.2  در گفتمان 
هالخایی به افرادی که مرتد شده و تغییر کیش 
 mumar، meshummad، می دهند 
 apikoros، kofer، poshe’a
Yisrael، گفته می شود. اولی ریشه در تغییر 
دادن داشــته، دومی از مجازات شدن یا ترک 
اجباری دین، سومی از بدعت گذاری، چهارمی 
از انکارکننده و در نهایت پنجمین واژه از معنای 

یهودی عاصی و متمرد ناشی می شوند.3

   ارتداد در متن مقدس عبری
در کتاب مقدس نخستین باری که دربارة ارتداد 
با این واژه ســخنی به میــان رفته، کتاب امثال 
سلیمان اســت.4 در کل، بیشترین کاربری این 
واژه در متــن مقدس عبری را می توان در کتب 
انبیای متأخر و قسمت آخر تََنخ )تورات( مشاهده 
کرد. اما نخستین واقعه با عنوان ارتداد را که پس 
از ظهور موسیg رخ داد، می توان در سفر خروج 
مشاهده کرد؛ زمانی که موسی به باالی کوه رفت 
و بازگشــتش با تأخیر مواجه شد: »و چون قوم 
دیدند که موسی در فرود آمدن از کوه تأخیر نمود، 
قوم نزد هارون جمع شده، وی را گفتند: “برخیز و 
برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرامند؛ 
زیرا این مرد، موسی، که ما را از زمین مصر بیرون 
آورد، نمی دانیم او را چه شده است.”... و َیُهَوه به 
موســی گفت: “روانه شده بزیر برو؛ زیرا که این 
قوم تو که از زمین مصر بیرون آورده ای، فاســد 
شده اند و به زودی از آن طریقی که به  ایشان امر 
فرموده ام، انحراف ورزیده، گوسالة ریخته شده 

برای خویشتن ساخته اند و نزد آن سجده کرده و 
قربانی گذرانیده، می گویند که ای اسرائیل، این 
خدایان تو می باشند که تو را از زمین مصر بیرون 

آورده اند”«.5
البته دربارة این آیات در کتاب مقدس باید توجه 
داشــت که قرآن بر خالف کتــاب مقدس که 
هارون را گمراه کننده مردم معرفی می کند، او را 
یار و مددکار موسیg معرفی نموده و سامری 
را عامل گمراهی بنی اســرائیل می داند.6 قرآن 
در مواردی از جمله آیات 50 تا 55 ســوره بقره و 

نیز ســوره طه آیات 90 تا 97 به این ماجرا اشاره 
می کند.

صرف نظر از این ماجرا، وقایع دیگری نیز در تنخ 
ذکر شده که از آنها به عنوان مصادیق ارتداد یاد 
می شود؛ مانند کفرگویی نسبت به یهوه،7 اغوای 
دیگران برای دعوت به شرک8 و جستن خدایی 
غیر از خدای اسرائیل9 که تمامی این مصادیق را 
کتاب مقدس بدون تسامح مستوجب مجازات 
می داند؛ مجازاتی که غالباً مرگ تعیین شــده 
اســت. کتاب مقدس هــدف از این مجازات ها 

رواق  ادیان ابراهیمی

محمدصادق احمدی
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را طلب بخشــش از خدا و جبران هتک حرمت 
می داند.10

   ارتداد در یهودیت پس از موسی
در دوران پــس از موســی و زمان انبیای متأخر 
بنی اســرائیل، به ســبب دوری بنی اسرائیل از 
فرمان های یهوه و روی آوردن گروهی این قوم 
به خدایان غیر، در موارد زیادی مانند ارمیا، یوئیل 
و هوشع مشاهده می شــود که کتاب مقدس از 
ارتداد قوم سخن رانده است. برای نمونه باب پنج 
از کتاب ارمیا شاهد مناسبی بر این ادعا است: »از 
این جهت شیری از جنگل ایشان  را خواهد کشت 
و گرگ بیابان ایشان  را تاراج خواهد کرد و پلنگ 
بر شهرهای ایشــان در کمین خواهد نشست و 
هر که از آنها بیرون رود دریده خواهد شــد؛ زیرا 
که تقصیرهای ایشان بسیار و ارتدادهای ایشان 

عظیم است«.11
نخســتین ارتداد بزرگ در تاریخ دین یهود پس 
از دوران انبیاء بنی اسرائیل را می توان در دروان 
حکومت مکابیان و در ســال های 166 تا 164 
پیش از میالد دانست که در آن مکابیان نسبت 
به هلنی شدن ســبک زندگی مردم و روحانیان 
واکنش نشان داده و در نهایت دست به انقالب 

زدند که طی آن حکومت جدید تأسیس شد.
دومین ارتداد بزرگ از منظر یهودیان را می توان 
در گرایش به مســیحیت توســط نخســتین 
گروه های یهودی مسیحی در سده های نخست 
میالدی دید که در تفسیر ایرنائوس بر آیه بیست 
و یکــم از باب 21 کتاب اعمال رســوالن دیده 
می شــود: »یعقوب که رهبر یهودی مسیحیان 
اورشلیم بود و ابیونی ها که از او پیروی می کردند، 
حواری بودن پولس را انکار نموده و دلیلشان بر 
این امر نیز این بود که او شریعت را ترک گفته و 

مرتد گشته است«.
در شریعت یهودی با مرتد شدن یک فرد قوانین 
فقهی متعددی راجع بــه ملزومات او نیز وجود 
دارد. بــرای مثال اینکه همســر او پس از ارتداد 
باید طالق شرعی داده شــود یا خیر و اینکه آیا 
کسی که پیشتر مرتد شده بود، اکنون اجازه دارد 

با مراسمی رسمی باز به این آیین بازگردد یا نه.
با این همه فرد یهودی مرتد به لحاظ شــرعی 
هنوز یک یهودی به شــمار می رود؛ گرچه یک 
گناهکار محسوب می شــود. این فرد از انجام 
بسیاری از مناسک و مزایای اسرائیلی بودن مانند 
شهادت دادن یا شرکت در برخی مناسک شرعی 
محروم اســت. تلمود، مرتدان را به دسته های 

مختلفی دسته بندی کرده است: مثاًل مرتدی که 
یک حکم تورات را نقض کرده یا مرتدی که تمام 

تورات را نقض کرده است. 
مشــهورترین فردی که در تلمود با عنوان مرتد 
 Elisha Ben( از وی نام برده شده، الیشا بن آوویا
Avuyah( است که معاصر ِربّی عقیوا است. پس 
از اینکه او با عنوان مرتد شناخته شد، در مکتوبات 
عموماً از وی با عنوان دیگری یاد می شود. ارتداد 
در یهودیت بار معنایی منفی دارد؛ چنان که معادل 
بی وفایی، خیانت و ضعف پنداشــته می شود. در 
میان یهودیان دو شــکل عمــده از ارتداد دیده 
می شــود که در گرایش نخست ارتداد با ایمان 
آوردن به مسیحیت اســت و گونه دوم، ارتداد با 
گرایش به اسالم است. البته باید توجه داشت که 
گرایش به اسالم در میان مرتدان یهودی کمتر 
از گرایش به مسیحیت بوده است.12 گرایش به 
اســالم در دورانی خاص، ماننــد دوران اندلس 
اسالمی و سال های میانی حکومت عباسیان و 
در زمــان امپراتوری عثمانی، آمار قابل توجهی 
داشته اســت؛ با این حال گرایش از یهودیت به 

مسیحیت معمواًل غالب بوده است.
مســئلة ارتداد در میان یهودیانـ  به ویژه تغییر 
کیش به سوی مســیحیتـ  در سال های اخیر 
و به طور عام در دوره مدرن به قدری گســترده 
شده بود که حتی در میان مقاالت و کتب علمی 
نیز بســیاری درصدد ارزیابی چرایی این مسئله 
بودند. سؤاالتی نظیر اینکه »یهودی بودن چه 
معنایی دارد؟« یا »منظور از ارتداد چیســت؟« 
یا »نوکیشی چیســت؟«، همگی در پایان قرن 
نوزده بــه این منظور طرح می شــدند تا دربارة 
این پدیده جدید و گســترده اجتماعی در میان 
یهودیــان بحث کنند. بــرای نمونه تاد اندلمن 
)Todd Endelmann( به بررسی تغییر کیش در 
میان یهودیان انگلستان و آلمان پرداخت. او در 
پایان تحقیقاتش به این نتیجه رسید که این موج 
تغییر کیش از یهودیت به مســیحیت به شکل 
کنایه داری در پایان قرن نوزدهم رخ داده؛ یعنی 
زمانی که کلیساها از جمعیت خالی می شده و این 
همان دوره ای بود که دیگر امت ها هیچ رغبتی 
به مسیحیت نشان نمی دادند. او در ادامه افزوده 
اســت که معمواًل در میان گروه های یهودیت 
آلمانی که به مســیحیت تغییر کیش می دادند، 
این مشــکل وجود داشت که ایشان بدون تغییر 
کیش در خارج از حلقه یهود، فرصت یا اقبال ورود 
به آیین را نداشــتند.13 برخی نیز بر این باورند که 
اصواًل ارتداد از قرون وسطی به این سو معنایی 

جز گرویدن به مسیحیت نداشته و این به سبب 
سلطه کلیسا بر تمام شــئون زندگی مردم بوده 

است.14 

 مجازات ارتداد
پیش از هرچیزی باید توجه داشــت که با توجه 
به شریعت یهودی، مؤمن شدن به دین دیگری 
جز یهودیت توســط یک یهودی ممکن نیست 
و فردی که این اقدام را مترکب شــده گناهکار 
اســت؛ ولی تغییر دین او واقع نخواهد شد. این 
مسئله ریشه در متن مقدس عبری و عهدی دارد 
که خداوند با بنی اسارئیل بسته است: »و من این 
عهد و این قسم را با شما تنها استوار نمی نمایم؛ 
بلکه با آنانی که امروز با ما به حضور َیُهَوه خدای 
مــا در اینجا حاضرند و هم بــا آنانی که امروز در 
اینجا با ما حاضر نیســتند«.15 با این همه وقتی 
فردی مرتد شد، تمامی لوازم و متعلقاتش دارای 
احکامی جدید می شــوند. این مسئله از ازدواج و 
ارث و مراسم عزاداری گرفته تا احکام فرزندی 
که از مادر مرتد زاده شده و احکام شهادت و شاهد 

شدن را شامل می شود.16 
مطابق هالخا و تورات یک یهودی نمی تواند از 
دین خود منصرف شــود؛ با این همه اگر کسی 
چنین عملی را مرتکب شود و آن را اعالن کند، 
مشمول مقررات جدیدی می شود که در گذشته 
مرگ بوده و امروزه در جوامع ارتدکس به طرد و 

تحریم تبدیل شده است.
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کفرگویــی نســبت بــه یهــوه، اغــوای دیگران 
بــرای دعــوت بــه شــرک و جســتن خدایــی 
ــن  ــی ای ــه تمام ــرائیل ک ــدای اس ــر از خ غی
ــامح  ــدون تس ــدس ب ــاب مق ــق را کت مصادی
ــی  ــد؛ مجازات ــازات می دان ــتوجب مج مس

ــده اســت ــن ش ــرگ تعیی ــًا م ــه غالب ک

نخسـتین واقعـه بـا عنـوان ارتـداد را 
کـه پـس از ظهـور موسـیg رخ داد، 
می تـوان در سـفر خـروج مشـاهده کرد؛ 
زمانـی که موسـی به باالی کـوه رفت و 

بازگشـتش بـا تأخیـر مواجـه شـد

ارتــداد
دربنـــــایی
بــــــــدون
شریعــــت

محسن گلپایگانی

 مقدمه
برخالف دین یهود که مجازات های فراوانی را 
ضامن اجرای قوانین خود کرده اســت، در دین 
مســیحیت به مجازات های بســیار معدودی 
برمی خوریــم. بــرای مثال مجــازات اعدام را 
شــاید فقط در ارتداد بتــوان یافت که به عنوان 

شدیدترین جرم مطرح است.
به طور کلی در مســائل حقوقی دین مسیحیت 
برخوردها بیشتر ارشــادی است تا تهدیدآمیز. 
مثاًل در مورد جرم مهمی  نظیر زنا که دین یهود و 
زرتشت، هر دو به مرگ مرتکب حکم می دهند، 
در انجیل یوحنا آمده اســت: »... ناگاه کاتبان و 
فریســیان زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش 
او آوردنــد و او را در میان برپا داشــته بدو گفتند: 
“ای اســتاد این زن در عین عمل زنا گرفته شد و 
موسی در تورات به ما حکم کرده است که چنین 
زنان سنگسار شوند. اما تو چه می گویی؟” و این 
را از روی امتحــان بدو گفتند تا اد ّعایی بر او پیدا 
کنند. اما عیسی سر به زیر افکنده، به انگشت خود 
بر روی زمین می نوشت. و چون در سؤال کردن 

الحاح می نمودند، راســت شده بدیشان گفت: 
“هرکه از شما گناه ندارد او ّل بر او سنگ اندازد.” 
و باز ســر به زیر افکنده بر زمین می نوشت. پس 
چون شــنیدند از ضمیر خود ملزم شده از مشایخ 
شــروع کرده تا به آخر یک یــک بیرون رفتند 
و عیســی تنها باقی  ماند بــا آن زن که در میان 
ایستاده بود. پس عیسی چون راست شد و غیر از 
زن کسی را ندید بدو گفت: “ای زن آن مد ّعیان 
تو کجا شدند؟ آیا هیچ کس بر تو فتوا نداد؟” گفت: 
“هیچ کس ای آقا.” عیسی گفت: “من هم بر تو 

فتوا نمی دهم. برو دیگر گناه مکن”«.1
اما با این حال مســئلة ارتداد و مجازات مرتد، از 
طریق تورات در میان مســیحیان نیز راه یافته و 
همة دانشمندان مسیحی مجازات مرتد را اعدام 
می دانســته اند. برای مثــال در عهد قدیم آمده 

است:
»اگر نزدیک ترین  خویشــاوند یا صمیمي ترین  
دوســت  شــما، حتي  برادر، پســر، دختــر و یا 
همسرتان  در گوش  شما نجوا کند که  بیا برویم  
و این  خدایان  بیگانه  را بپرستیم ؛ راضي  نشوید و 

به  او گوش  ندهید. پیشــنهاد ناپسندش  را برمال 
سازید و بـــر او رحم  نکنیـد. او را بکشید. دست  
خودتان  باید اولین  دستي  باشد که  او را سنگسار 
مي کند و بعد دست هاي  تمامي  قوم  اسرائیل . او 
را سنگسار کنید تا بمیرد، چون  قصد داشته  است  
شما را از خداوند، خدایتان  که  شما را از مصـــر 
یعنـي  سرزمیـن  بردگـي  بیـرون  آورد دور کند. 
هرگاه  بشــنوید در یکي  از شــهرهاي  اسرائیل  
مي گویند که  گروهي  اوباش  با پیشنهاد پرستیدن  
خدایــان  بیگانه،  همشــهریان  خــود را گمراه  
کرده اند، اول  حقایق  را بررسي  کنید و ببینید آیا آن  
شایعه  حقیقت  دارد یا نه . اگر دیدید حقیقت  دارد 
و چنین  عمل  زشــتي  واقعاً در میان  شما در یکي  
از شهرهایي  که  خداوند به  شما داده  است،  اتفاق  
افتاده ، باید بي درنگ  شــهر و کلیه  ساکنانش  را 
کاماًل نابود کنید و گله هایشان  را نیز از بین  ببرید. 
سپس  باید تمام  غنایم  را در میدان  شهر انباشته ، 
بسوزانید. پس  از آن ، تمام  شهر را به عنوان  قرباني  

سوختني  براي  خدایتان  به  آتش  بکشید...«.2 
یا این آیه: »اگر در میان شما در یکی از دروازه هایی 

رواق  ادیان ابراهیمی

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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که خداوند عطا نموده، مردی یا زنی یافت شود 
که خدایان غیر را عبادت کرده و بر آنها ســجده 
نمایــد، یعنی آفتاب یا ماه یا هر یک از عســاکر 
آســمان که من امر نفرموده ام، آن مرد و زن را از 
اندرون دروازه هایت بیرون آر و سنگسارشان نما 

تا بمیرند«.3

واژه شناسی و تعریف
ارتداد معادل کلمه انگلیســی Apostasy است 
که از واژه یونانی apostasia گرفته شــده که به 
معنای کناره گیری، فرار، شورش و ارتداد است.4 
ارتداد در اصطالح مسیحیت، به معنای انکار کلی 
مسیح و آموزه های مسیحی توسط کسی است 

که پیشتر مسیحی بوده است.5

 واژه ارتداد در کتاب مقدس 
واژه ارتداد در سراســر عهد قدیم به کرات ذکر 

شده، اما در عهد جدید فقط دوبار آمده است.6 
ارتداد در کتاب مقدس شــامل دو جنبه مجزا و 

مربوط به هم است:
1.  ارتداد الهیاتی، یعنی رد تمام یا قسمتی از تعالیم 

اصلی مسیح و رسوالن )1 تیموتائوس 4: 1(
2.  ارتداد اخالقی، یعنی ترک مســیح توســط 
ایمانــدار و دوباره برده گناه و اعمال غیراخالقی 
گردیدن )اشــعیا 29: 13؛ متــی 23: 25-28؛ 

رومیان 6: 13-15(.7

 تفاوت میان ارتداد و بدعت
واژه انگلیسی Heresy که در اصطالح به معنای 
بدعت اســت، به معنای رد بخشی از آموزه های 
مســیحی )و نه همه آن( می باشد. ازاین رو یک 
بدعت گذار به هرحال مسیحی شمرده می شود؛ 
درحالی کــه ارتداد موجب خروج فــرد مرتد از 
جامعه مســیحیان می شــود. ازاین رو معمواًل 
بدعت گــذاران می توانند در جامعه مســیحی، 
جوامع کوچک تری تشــکیل دهند و پیروانی از 
میان مسیحیان جذب کنند؛ اما مرتدان به کلی از 

جامعه مسیحی طرد و رانده می شوند.8

  ارتداد در تاریخ کلیسای مسیحی
یهودای اسخریوطی را نخستین مرتد مسیحی 
دانســته اند که به سی پاره نقره، عیسی مسیح را 
فروخت و تســلیم دشمنانش کرد و بنا بر کتاب 
مقدس، دومین شــخصی که در مســیحیت، 
متهم به ارتداد شــد، پولس بود؛9 زیرا یهودیان 
مسیحی شده نخستین، سخنان او را درباره انکار 

شریعت، کفر می دانستند. 

  مجازات های ارتداد
در قرون نخســت میالدی که مسیحیان هنوز 
قدرتی نداشــتند، مجازات مرتــدان فقط طرد 
از جامعه مســیحی بود. اما با رسمی شدن آیین 
مســیحیت، ارتداد یک جرم ســنگین و نوعی 

خیانت علیه حکومت و ملت تلقی می شد.
بر اساس آیات عهد قدیم در باب مجازات مرتد و 
برخی آیات عهد جدید،10 در قرن ششم میالدی 
و زمان امپراطور ژوستینیان، کیفر ارتداد از دین 
مسیحیت، مرگ اعالم شــد.11 این مجموعه 
قوانین از نظر کلیسا نیز موجه بود و همین مسئله، 
راه را بــرای اعمال خشــونت بر ضد مخالفان و 
دگراندیشان هموار کرد. بسیار طبیعی است در 
فضایی که مجازات بدعت، سوزاندن با آتش بود، 

کیفر ارتداد نمی توانست کمتر از این باشد.12
»آلبرماله« می نویسد: »بسط قلمرو مسیحیان 
در اروپا، در قرون وســطی تحقق یافت. در این 
زمان، دو گروه به نام ســالکان )لیون( و مرتدان 
)آلبی ها( به وجود آمدنــد و مرتدان آلبی، مانند 
ایرانیــان قدیم معتقد به مبدأ خیر و شــر بودند 
و مســیح را فرشــته ای که مبدأ خیر فرستاده، 
می شــناختند و نیز معتقد به تناســخ بودند و به 
همین جهت از خوردن گوشت حیوانات اجتناب 
می کردند. سرانجام به دستور پاپ، جنگ صلیب 
بر ضد مرتدان آغاز شد و )آلبی ها( قتل عام شدند. 
به دنبال جنگ صلیب، دادگاه های تفتیش عقاید 
به وجود آمد. در ایــن دادگاه ها برای اعتراف، از 
شکنجه استفاده می شد و آنها که اعتراف به گناه 
می کردند، عقوبت سهل تری داشتند؛ ولی آنان 
که اعتراف نمی کردند یا قباًل یک بار دیگر توبه 
کرده و توبه خود را شکسته بودند، حکمشان این 

بود که زنده، طعمه حریق شوند«.13
قرون وسطی و دادگاه های تفتیش عقاید سپری 
شد و در قرون جدید، ارتداد دیگر مجازات های 
ســنگین را در پی ندارد. در عصر حاضر مجازات 
ارتداد در متعصب ترین جوامع مسیحی، چیزی 

بیش از تکفیر و طرد از جامعه دینی نیست.
در دایرة المعارف آمریکانا، ذیل عنوان ارتداد آمده 
است: »ارتداد را سابقاً جرمی علیه مملکت تلقی 
می کردند؛ لذا حکومت ها مجازات اعدام را برای 
آن مقرر می داشتند. ولی کلیساهای پروتستان، 
امروزه دیگر مؤمنــان را از مصاحبت با افرادی 
که در عرصه مخالفت و رد کلیســا هستند، منع 
نمی کنند. ویلیام سوم، پادشاه انگلستان )1817 

ـ 1890 م. ( در فصــل 32، احکام 9 و 10 چنین 
مقرر داشــت: هرکسی که در مسیحیت تربیت 
شــده یا بدان اعتراف کرده، حقانیت آن را انکار 
نماید، در نخســتین بار از حق داشتن منصب و 
بــرای دومین بار از حق اقامه دعوی، مشــاغل 
نگهبانــی، مدیریت، وراثــت و تملک اراضی 
محروم خواهد شد و به حبس غیرقابل ضمانت، 

به مدت سه سال محکوم خواهد شد«.14
 

  مشهورترین مرتدان تاریخ مسیحیت
1. جولیان مرتد )332-362.م(: او تنها امپراطور 
غیرمسیحی روم بود که می کوشید نوعی فلسفه 
نوافالطونی را جایگزین اندیشه مسیحیت کند.15

2. ابراهیم بن ابراهیم: بنا بر روایت های یهودی، 
او از نجیب زادگان لهستانی بود که مسیحیت را 
ترک کرد و به یهودیت پیوست. در سال 1794 
او را به جرم ارتداد در پای چوبه آتش سوزاندند.16

3. لــورد جرج گــوردن )1751-1793(: وی از 
مسیحیان بسیار متعصب و مبارز بود؛ اما سرانجام 
از مسیحیت دست کشید و به یهودیت پیوست. او 

به جرم ارتداد از جامعه مسیحی طرد شد.17
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هرکســی کــه در مســیحیت تربیــت شــده یــا بــدان اعتــراف 
کــرده، حقانیــت آن را انــکار نماید، در نخســتین بــار از حق 
داشــتن منصــب و بــرای دومیــن بــار از حــق اقامــه دعــوى، 
ــک اراضــی  ــت و تمل ــانى، مدیریــت، وراث مشــاغل نگهب
محــروم خواهــد شــد و بــه حبــس غیرقابــل ضمانــت، بــه 

مــدت ســه ســال محکــوم خواهــد شــد

امـا بـا ایـن حـال مسـئلة ارتـداد و 
مجـازات مرتـد، از طریق تـورات در 
میـان مسـیحیان نیـز راه یافته و همة 
دانشـمندان مسـیحی مجازات مرتد 

را اعـدام می دانسـته اند. 

مجازاتیسخت ترازاعدام!
رضا رضایی

فرقة بهائیت، یکی از فرق نوپدید دینی در میان 
ادیان عالم اســت که سران آن تالش بسیاری 
کرده انــد تا این فرقــة انحرافــی را به عنوان 
جدیدتریــن و کامل ترین دیــن در میان ادیان 
دیگــر جلوه دهند. در میان تمامی فرق مختلف 
اســالمی، شاید بتوان به صراحت گفت که تنها 
فرقه اي که اســالم را منسوخ اعالم و ادعا کرده 

که دین جدیدي به وجود آورده، بهائیت است. 
سران این آیین، با طرح اصولی دوازده گانه، سعی 
کرده اند به زعم خود، هم نقدی جدی به ســایر 
آیین ها و ادیان رایج دنیا وارد کنند، هم مســلک 
خرافی خود را ترویج کرده و بســط دهند. در این 
میان، نقدهای خود را در مورد مصادیق شریعت 

و احکام فقهی اسالم، زیاد به کار برده اند. 
یکی از مسائلی که بهائیان و قبل از آنان بابیان، به 
شدت آن را نقد و تخطئه می کردند، حکم فقهی 
ارتداد در اسالم بود که اجرای آن، ضرباتی سخت 
را بــه پیکر منحوس این فرقه وارد کرده بود؛ لذا 
بیشــتِر تالش خود را بر تخطئه و رد این حکم 
متمرکز کردند. آنان مدعی شــدند این حکم و 
امثال آن، هیچ جایگاهی در مسلک ایشان ندارد 
و هرکس براساس اصل اول از اصول دوازده گانه 
بهائیت، باید با تحقیق به حقیقت برســد و به هر 
حقیقتی رســید، باید بدان عمــل کند و چیزی 
به نــام ارتداد اصاًل وجودی خارجــی ندارد. در 
این مقاله کوتاه تالش کردیم با اشــاره به اصل 
»تحری حقیقت« و ارتباط آن با مسئلة »طرد« 
و روش برخورد ایشــان بــا مرتدین بهائیت )یا 
به قول خودشان، ناقضین بهائیت(، نشان دهیم 
که تا چه اندازه ســران این مســلک، راستگو! و 

حقیقت طلب! هستند.

 تحری حقیقت
نخستین اصل ادعایی بهائیان، تحري حقیقت 
است که به معنای حقیقت یابی و طلب امر بهتر 
و تفحص و جستجوی حقیقت ذکر شده است. 
عباس افندی در توضیح این اصل گفته اســت: 
»حقیقت، وحدت عالم انســاني است. حقیقت، 
محبت بین بشر است،. حقیقت، اعالن عدالت 
است. حقیقت هدایت اله است. انبیاء الهي حقیقت 

بودند... حقیقت، ترک تعصبات است. اول چیزي 
که براي انســان الزم اســت، تحري حقیقت 
اســت...«. در نگاه بهائیان، تقلید باعث خسران 
آدمی است و انسان باید با عقل و احساس خود، 
در امور تحری حقیقت کند، با گوش خود شنیده، 
با چشم خود دیده و با احساسات خود درک کرده 
تا بر اثر آن به وحدت و یگانگي برســد.1 بهائیان 
شــرایطی چون تمایل شخص برای رسیدن به 
حقیقت، بی طرفی در تحقیــق، دیدن حقایق 
با چشــم، عدم تقلید و قضاوت بــا انصاف را از 

مختصات این اصل بیان می کنند.2

 نقض اصل
این اصل، نخســتین و مهم ترین اصل از اصول 
دوازده گانه بهائیت است که به اذعان خودشان، 
شــرط الزم برای رســیدن به حقیقت ناداشتة 
بهائیت است؛ اما در عمل، رهبران و سران مدعی 
بهائیت این شــعار را نه تنها اجرا نکردند، بلکه با 
ایجاد قوانینی بازدارنــده، تالش کردند جلوی 
این اصل را در برابر مسلک خود بگیرند. عباس 
افندي در مورد شــکاکین در مســلک بهائیت 
نوشته اســت: »...ایادي امراهلل باید بیدار باشند 
به محض اینکه نفسي بناي اعتراض و مخالفت 
با ولي امراهلل )جانشین عباس افندی( گذاشت، 
فوراً آن شخص را اخراج از جمع اهل بهاء نمایند و 
ابداً بهانه اي از او قبول ننمایند. چه بسیار که باطل 
محض به صورت خیر درآید تا القاي شــبهات 

کند!!!«.3
یکی از بدیهیات این اصل به اصطالح »تحری 
حقیقت«، شک و سپس تحقیق در مسئله و بعد 
از آن، وصول به حقیقت است. بر اساس شریعت 
بهائی، بهائیان در پایان پانزده سالگی،  باید بهائی 
بودن خود را به تشــکیالت اعالم کنند؛ در غیر 
این صورت بهائی تلقی نمی شــوند. این بدان 
معنا اســت که هر بهائی زاده ای فرصتی پانزده 
ســاله! دارد تا با تحری حقیقــت، به این نتیجه 
برســد که بهائیت آیین برتر و آخرین دین الهي 
است! اگر به چنین نتیجه اي نرسد، طبق احکام 
بهائیت، از دین اخــراج و به اصطالح آنها طرد 
روحاني مي شود. سؤال اینجا است که اگر تحري 

حقیقت، تنها راه رســیدن به حقیقت است، پس 
چرا سران بهائیت به صرف پیشامد یک شبهه، 

افراد را طرد می کنند؟

 تشکیالت و مسئله ای به نام »طرد«
بهائیت در تمامی این سال ها تالش داشت این 
حقیقت را کتمان کند که این مســلک، حکمی 
برای ارتداد ندارد، اما حکمی به مراتب سخت تر 
و سهمگین تر از اعدام، نه برای خارج شدگان از 
دین، بلکه برای کسانی که دارای شبهه شده اند، 
داشته است. حکمی به نام »طرد« که به صورتی 
هدفمنــد و آگاهانه، مطرودیــن را از ارتباط با 
جامعه و حتی نزدیک ترین افراد خانواده محروم 

می کند.
در جوامــع ابتدایی، طرد، یکــی از مهم ترین 
روش هایی تنبیهی بود که به ســبب وابستگی 
شــدید در اقلیت های قومی و قبیله ای، بســیار 
کارآمد و سنگین بود و زندگی فرد را دچار سختی 
و رنج و فاقد هر گونه هویت می کرده اســت. اما 
در جوامع مدرن که بســیاری از وابستگی های 
افراد از بین رفته، چگونه ســاختار تشــکیالتی 
ادارة دین بهائیت، از این حربه علیه خارج شدگان 
از آیین، اســتفاده می کند که تا این حد می تواند 
مؤثر و مخرب باشد؟ برای رسیدن به پاسخ، باید 
کاوشی کوتاه در سازوکار هرم قدرت در ساختار 

تشکیالت بهائیت داشت.
مســئولیت اداره امور روحانــی و اداری جامعة 
پراکندة بهائیت، در دست »بیت العدل« است که 
هر پنج سال یکبار، نُه نفر با رأی اعضای محافل 

بـر اسـاس شـریعت بهائـی، بهائیـان در پایـان پانـزده سـالگی،  بایـد بهائـی بـودن خـود را به 
تشـکیالت اعـالم کننـد؛ در غیـر ایـن صـورت بهائی تلقـی نمی شـوند. این بدان معنا اسـت که 
هـر بهائـی زاده ای فرصتـی پانـزده سـاله! دارد تـا بـا تحـری حقیقت، بـه این نتیجه برسـد که 
بهائیـت آییـن برتـر و آخریـن دیـن الهـي اسـت! اگـر به چنیـن نتیجه اي نرسـد، طبـق احکام 

بهائیـت، از دیـن اخـراج و بـه اصطـالح آنهـا طـرد روحاني مي شـود
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ملی بهائیان جهان، انتخاب می شوند. دارالتبلیغ 
بین المللــی، باالترین مرجــع تصمیم گیري 
بیت العدل است که واحدهای دیگر زیرنظر آن 
عمل می کنند. در هر کشــور، به ترتیب، محفل 
ملي، محفل استاني، محفل شهرستان، محفل 
بخش و محفل ده قرار مي گیرد و هریک از این 

محفل ها، چهل لُجنه )گروه( دارند.4
با توجه به وجود چنین تشــکیالتی منســجم 
با سلســله مراتبي منظم که تمــام اطالعات را 
از پاییــن به رأس هرم می رســاند، تصمیمات 
رهبران، ســریع و صریح به دورترین نقاط عالم 
ـ حتي در یک روستاـ  منتقل خواهد شد. پیروي 
از دستورهای محفل ملي، بر بهائیان آن کشور 
واجب اســت و تخلــف از آن، محرومیت هاي 
گسترده اي را در پي دارد و متخلفان به اشد وجه، 

مجازات مي شوند.5
بنابراین ســاختار قدرت به طور جدي و در کلیة 
الیه هاي تشکیالت بهائیت به خوبي مالحظه 
مي شــود؛ به طوري که هیچ یک از اعضا، حق 
ندارد از آنچه درون تشکیالت مي گذرد، بپرسد. 
بــه گفتة عباس افندي )عبدالبها(، لِم و بِم، هیچ 
جایــي در بهائیت ندارد. بدین منظور تمام اعضا 
درگیر کارهاي تشــکیالتي مي شــوند و تمام 
وقت آنها در کالس هاي آموزشي، مأموریت ها، 
ضیافت هاي نوزده روزه و غیره پر مي شــود.6 
به این ترتیب قدرت اندیشــیدن دربارة اعمال 
و اهداف تشــکیالت و مســائل بهائیت، از آنها 
گرفته مي شود. در صورتي که عضوي، شهامت 
پرسش کردن داشــته باشد، با واکنش مؤسسة 
معارف و لُجنة صیانت )مانند حفاظت اطالعات( 
روبه رو مي شــود. این سیستم اطالعاتي، روابط 
و اعضاي جدیــد و قدیم را به طور دقیق کنترل 

مي کند.7
با وجــود چنین تشــکیالت قدرتمند و نظارت 

شــبانه روزی بر پیروان، مســلّماً مجازات طرد 
بسیار کارساز و مؤثر خواهد بود.

 انواع طرد
دو نــوع طرد در بهائیت وجــود دارد: یکی طرد 
اداری و دیگر طرد روحانــی. اگر یکی از اعضا، 
برخالف یکی از احکام و تعالیم بهائی عمل کند 
یا از اطاعت اوامــر و احکام بهائی و آراء محافل 
روحانیه تمرد عملی نشــان دهد و به تذکرات و 
انذارات محفل روحانی محلی و محفل روحانی 
ملی وقعی ننهد، طرد اداری خواهد شــد و فرد 
خطاکار، از تشــکیالت و فعالیت های آن، طرد 
می شود. این نوع طرد در حوزه اختیارات محفل 

ملی است.8
اما طرد روحانی، جزء اختیارات خاصة ملی امراهلل 
)رئیس عالیه و الینعزل روحانی بهائیت( بوده و 
زمانی اجرا می شود که یک بهائی از اوامر و نواهی 
مرکز و مرجع منصوص سرپیچی کرده باشد. در 
این نوع طرد، فرد به مریض جذامی تعبیر و تشبیه 
شده و سفارش اکید شده که همه، حتی والدینش 
هم او را طرد سازند و هرکس خالف آن عمل کند 

نیز طرد خواهد شد.9

 کاله گشاد طرد و مطرودین!
البته قابل ذکر اســت که ولی امراهلل! در این نوع 
مجازات کاماًل بســط ید داشته و به هر نحوی 
که خود تشــخیص دهد می تواند افراد را تنبیه 
کند. »نحوة اســتفاده از قــدرت و اختیارات در 
اجرای عدالت، بســته به میزان و شدت هر مورد 
متغیر اســت. در بعضی موارد مقتضی است که 
اقدامات محفل قاطع و شــدید باشد«. بهائیان 
مدعی اند که این حکم، مبارزه با مرض اســت 
و با دور کردن افراد جذامی از مردم، ســعی شده 
که مرض فراگیر نشود و ابداً هیچ غرض و انتقام 
شــخصی برای فرد ناقض در این حکم نیست. 
ادعای مضحک عبدالبهاء این است: »عبدالبهاء 
بی نهایت مهربان است؛ ولی مرض، مرض جذام 

است. چه کند؟«.10
بررسی تاریخی این مسئله که تاکنون چه کسانی 
مورد طرد روحانی قرار گرفته اند، نشان می دهد 
که چه مقــدار عملکرد این فرقــه با ادعایش 
متفاوت اســت. درصد باالیــی از خاندان میرزا 
حسینعلی نوری طرد شدند، آن هم به بهانه هایی 
کاماًل شــخصی و غیردینی که نشان از روحیه 
مستبد و ریاست طلب ســران بهائیت دارد که 
حتی تمرد از دســتورهای روزمره را نیز بازیچة 
به اصطــالح دیانت خود قــرار داده اند. روحی 

افنان نوه عبدالبهاء به ســبب سفر به آمریکا در 
سال 1935 بدون تأیید شوقی افندی؛ زهرا نواده 
دختری عبدالبهاء همســر روحی افنان به  دلیل 
ازدواج بدون کسب موافقت شوقی افندی؛ ثریا 
نواده عبدالبهاء همسر فیضی افنان خواهر روحی 
افنان به  دلیل ازدواج بــا یک ناقض عهد؛ فواد 
افنان نوه عبدالبهاء به  دلیل ســفر به انگلستان؛ 
فیضی افنان نواده بهاءاهلل و ... به این فهرســت، 
باید نام بــزرگان بهائیت را هم اضافه کرد که با 
اندکی مخالفت، طرد شــدند که از جمله ایشان 
غالم عباس گودرزیـ  مبلّغ زبدة بهائیـ  است 
که در دهة پنجاه شمسی مورد غضب و طرد قرار 
گرفت و پس از آنکه پسرش غالمرضا، به مسئلة 
طرد پدر توجــه نکرد، او هم از طرف بیت العدل 

مورد طرد قرار گرفت.11
اما آنچه بیشتر مایة تعجب است، بسته بودن باب 
توبه در دیانت بهائی اســت که ادعاهای واهی 
آن گوش فلک را کر کرده اســت. به اصطالح 
خودشــان، حتی اگر فرد از مرض رهایی یابد، 
برای آنکه مشخص شــود که انابه اش از روی 
خلوص بوده،  باید بــه پابوس ولی امراهلل برود و 
او تشــخیص دهد که این مرض رفع شده است 

یا خیر.12
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بهائیــت، ابــزاری جهــت فریــب دادن مــردم توســط ســرکردگان ایــن 
فرقــه اســت ایــن مســئله یکــی از مهم تریــن مؤیــدات بــر فرقــه بــودن 

ــد اســت. ایــن دیانــت جدی
محراب

زندگی زنده به دین
لزوم فرهنگ سازی دینی در جامعه

عقیده برخی از تحلیل گران بر این اســت که دین 
و فرهنــگ منبعث از آن در شــیوه زندگی فردی و 
اجتماعی جوامع بشــری نقش به سزایی دارد؛ به 
طوری که یکی از عوامل توســعه اقتصادی بعضی 
از جوامــع را، متأثر از فرهنگ دینی نهادینه شــده 
در مــردم آن ســرزمین می دانند. بــه اعتقاد این 
کارشناســان دین اسالم نسبت به سایر ادیان، در 
شئون مختلف زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، 
سیاســی و خانوادگی دارای دســتورالعمل های 
بنیادین و کاربردی می باشد که متأسفانه یا نسبت 
به آن ها آگاهی وجود ندارد و یــا در زندگی مغفول 

مانده است.
جامعه کنونی ما نیز به فرهنگ سازی دینی و احیای 
ارزش هــای مذهبی در جامعه نیاز دارد که این مهم 
با فعالیت نظام یافته، هم فکری مســئولین و تالش 
گروهی امکان پذیر خواهد بود. فرهنگ سازی دینی 
یعنی این که ارزش های دینــی در عملکرد افراد و 
در صحنه های اجتماعی نهادینه شــود و نمود عینی 
پیدا کند. برای نهادینه کردن ارزش های دینی، همه 
نهادهای اجتماعی، مسئوالن فرهنگی، صدا و سیما، 
مطبوعات و... باید به صورت هماهنگ و منســجم 
تالش نمایند. اما در این بین نقش مســجد، منبر و 
هیئت که خمیرمایه فرهنگ دینی و از تأثیرگذارترین 
پایگاه های توسعه و ترویج فرهنگ دینی و انقالبی 
هســتند، در اشــاعه و ترویج فرهنگ کار، صبر و 
استقامت، وقت شناســی، دوری از عافیت طلبی، 
مهمان نوازی، احترام و تکریم بزرگ ترها و والدین و 
... و مبارزه با تهاجم فرهنگي دشمن و همچنین ارائه 
برنامه هاي فرهنگي هنري بســیار مهم و اساسي 

است.
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اینجازندگیجریاندارد
گزارشی از فعالیت های مسجد شهید بهشتی

به کوشش اصغر غالمی

امروز ما به یکی از آن مســاجدی ســر زدیم که دیدن آن هر کسی را امیدوار می کند و باعث شادی دل 
مؤمنین اســت؛» مسجد شهید بهشتی«.  نام مســجد و دیدن ساختمان آن و مردمی که دسته دسته 
برای نماز به مســجد می آیند این حس را به هر مخاطبی می دهد که ما با یک مسجد معمولی و بی اثر 

در منطقه روبرو نیستیم.
این مســجد در جنوب شــرقی تهران و در خیابان نبرد شمالی واقع شــده است. مسجد بنای بزرگ و 
باشکوهی دارد. گلدسته های آن از مسافت دور پیداست و راهنمای دل ها و قدم هایی است که به دنبال 

مکانی برای نیایش با پروردگار خویشند. 
این مســجد چنــد ماه پس از انقالب و تقریبــاً همزمان با آغاز دوران دفاع مقدس پایه گذاری شــد. 
بنیان گذاران این مســجد در ابتدا چادر بزرگی در همیــن مکان برپا کردند. در آن چادر نماز جماعت و 
فعالیت های انقالبی آن روزها برگزار می شد. با شروع جنگ، ستاد پشتیبانی از جبهه های جنگ در همان 

چادر تشکیل شد و کمک های مردمی در آن جمع آوری و به جبهه ها ارسال می شد.
اندک زمانی بعد زیر زمین مســجد ساخته شــد و بعد از آن ساخت بنای مسجد شروع شد که به دلیل 
کمبود هزینه های الزم تا پنج ســال پیش ادامه داشت. حاال بنای مسجد با شکوه خاصی چشم های 

دوســت داران نماز را نوازش می دهد که نتیجه 
تالش های شبانه روزی و خالصانه بنیان گذاران 

آن است. 
ساختمان مسجد شهید بهشــتی از اطراف به 
ساختمان دیگری محدود نیست و از چهار طرف 
چند خیابان اصلی و فرعی می گذرد. مســجد 
حیاط نســبتاً بزرگی دارد که با نرده های آهنی 
محصور شده است. بنای مسجد شبیه ساختمان 
امام زاده ها است و بی شباهت به ساختمان حرم 
حضرت معصومه علیها سالم نیست. به همین 
دلیل پس از ورود به حیاط مسجد چند دقیقه ای 
را به تماشای ایوان مسجد و بخش های مختلف 
آن می ایســتیم. مناســبت مذهبی نیست اما 
نمازگزاران زیادی برای نماز به مسجد آمده اند 
و دیگر جای ســوزن انداختن هم نیست. نماز با 
طمأنینه و صفای خاصی خوانده می شــود.  در 
حین نماز صدای ذکر نمازگزاران مثل پیچیدن 
باد در کوهستان، انسان را به توجه بیشتر به نماز 

دعوت می کند.
بین نماز حاج آقا مقدســی پیش نماز مســجد 
شهید بهشتی بسیار بی تکلف صحبت کوتاهی 
با نمازگزاران می کند. قرار می شود صحبت های 
بین نماز که شامل بیان احکام و اخالق است به 
بعد از نماز موکول شود تا کسانی که عجله دارند 

هم بتوانند هر دو نماز را به جماعت بخوانند.
بعد از نماز، نمازگزاران با چهره های پاک و نورانی 
با یکدیگر مصافحه می کنند، از احوال هم جویا 
می شوند و از مشکل فردی که چند روزی است 
به مسجد نیامده سؤال می کنند و قرار می گزارند 
کــه به دیدنش بروند. حاج آقا مقدســی با همه 
سالم و احوالپرسی می کند. عده ای دورش جمع 
می شوند و مشغول بیان مسائل و خانم ها جلوی 
در دفتر به انتظار ایســتاده اند تــا آنجا با حاج آقا 

صحبت کنند.
دیدن بخش های مختلف مســجد و صحبت 
با مسئولین مســجد ما را به یک نتیجه قطعی 
می رساند؛ مسجد شــهید بهشتی یک مسجد 
زنده و فعال است؛ فضایش سوت و کور و خموده 
نیســت، اینجا زندگی جریان دارد. این ویژگی 
باعث شــده که عالوه بر مردم محل، از مناطق 
دیگر تهران هم مردم برای نماز و شرکت در نماز 

جماعت به این مسجد بیایند.  
وسعت مســجد هزار و پانصد مترمربع است که 
ششــصد متر آن شبستان و بقیه به بخش های 
دیگر مسجد اختصاص داده شده است. زیرزمین 
مسجد کتابخانه است. کتابخانه مسجد مخزن 
خوب و غنی دارد و  همچنین دارای سالن مطالعه 

برای خانم ها و آقایان اســت. همین طور سالن 
غذاخوری و آشپزخانه هم در زیر زمین قرار دارد. 
طبقه اول مســجد به شبستان آقایان، درمانگاه 
مســجد و خیریه آل طاها اختصاص داده شده 
اســت. طبقه دوم نیز به شبستان خانم ها و دفتر 
بســیج که خود شــامل بخش های مختلف و 
فعالیت های گوناگون اســت، اختصاص یافته 
اســت. همهمه و رفت و آمد جوانان بسیجی در 
این روزگار دلگرم کننده است. ناگفته نماند که 
وضوخانه های مســجد مانند دیگر بخش های 
مسجد، بســیار تمیز و بهداشتی است و در آخر 
دفتر امام جماعت مسجد در حیاط قرار دارد که 

بسیار پر رفت و آمد و شلوغ است.

بیشــتر مســاجد با نام ائمه اطهار نام گذاری 
می شــوند اما چرا نام این مسجد شهید بهشتی 

است؟
امام جماعت مســجد پاســخ می دهد که چون 
شهید آیت اهلل دکتر بهشتی مدتی امام جماعت 
این مســجد بوده اند پس از شهادت ایشان، نام 

ایشان روی مسجد گذاشته شده است.
اما وجود چه عاملی باعث جمع شــدن این همه 
دل های مؤمن و خالص است که در مسجد بدون 
انتظار ذره ای پاداش صمیمانه وقت می گذارند و 
کار می کنند؟ از هر کسی این سؤال را می پرسیم 

حاج آقا مقدسی را معرفی می کند.
حــاج آقا مقدســی که رفتــار و گفتار شــاد و 
سرزنده اش بسیار جوانتر از سن و سالش است. 
نشــاط و صفای وجودش باعث می شــود که 
جوانان نه تنها در حضورش معذب نباشند که با 
میل و رغبت در دفتر به دیدارش بیایند. با عشق 
و عالقه خاصی با ایشان روبوسی کنند و دقایقی 
را با ایشــان باشند. نیازمندان، نیازشان را مطرح 
کنند و از توجه و کمک ایشــان بی بهره نمانند 
و مســجدی ها اجازه مطرح کردن دیدگاه ها و 
نظرات خود را داشته باشند و از نظرات تیزبینانه 

حاج آقا استفاده کنند.
»حجــة االســالم محمدحسن مقدسی حاجی 
آبــاد« در ســال 1323 در بیرجند متولد شــد. 
اجدادش همه روحانی بوده اند. بیشــتر دوستان 
و اطرافیانش هــم به این راه رفته بودند و این ها 
انگیزه ای برایش شد که دروس حوزوی را دنبال 
کند. ابتدا در حوزه شــهر قائن مشغول تحصیل 
شــد و بعد در سال های 38 تا 41 در حوزه مشهد 
درس می خواند که توســط ســاواک دستگیر 
و زندانی شــد و در زندان خبر دســتگیری امام 

خمینی »ره« را شنید. 
 حاج آقا حافظ کل قرآن است او با بیان شیرینش 

برایمان توضیح داد که :» چهل و پنج سال پیش 
مــن و دو نفر دیگر حافظ قرآن بودیم. مثل حاال 
این همه حافظ قرآن وجود نداشت. بعدها وقتی 
می خواستیم در حسینیه ارشاد مسابقات قرائت و 
حفظ قرآن را برگزار کنیم کسی پیدا نکردیم که 
ناظر و داور مســابقه باشد. من خودم داوری را به 

عهده گرفتم«.
او حفظ قــرآن را در روزهای بلند دو تابســتان 
نوجوانیش که برای تعطیالت به خانه برگشته 

بود به انجام رسانده است. 
در حال حاضر به غیر ازمســئولیتش در مسجد 
شهید بهشــتی صبح ها در دفتر آیت اهلل مکارم 
شیرازی به مســائل مردم پاسخ می دهد. چهار 
سال گذشته تا امروز را در نمازجمعه تهران قبل 
از خطبه به بیان احکام پرداخته است. دقت نظر 
بسیار زیاد ایشان در مسائل علمی دلیل به دوش 

کشیدن این مسئولیت در طی سال های گذشته 
می باشد.

هنگام اقامه نماز جمعه حاج آقا مقدسی نزدیک 
پیش نماز می ایســتد و اگر اشتباهی در قرائت 
ســوره در نماز پیــش بیاید تذکــر می دهد. در 
جلسات قرائت قرآن مسجد هم او با موشکافی 

خاص خود اشتاباهات را متذکر می شود.
در کل مســجدی ها قدردان دقت ایشــان در 
مسائل مسجد از جمله طرح ها، برنامه ریزی ها 
و مناسبات بین افراد و... هستند. آنها خوشحال 
و ممنونند که هیچ چیز در مســجد برای حاج آقا 
بی اهمیت نیســت و ایشان با تیزهوشی خاص 
خــود، همه چیز را می بیند، دنبــال می کند و با 
راهنمایی هایش همــه را در انجام کار و بهبود 

اوضاع مسجد کمک می کند.
حاج آقا دلیل موفقیت مســجد و معرفی مسجد 

درمانــگاه مســجد در بخش هــای مختلــف بــه مــردم خدمــات 
درمانــی ارائــه می دهــد. در ایــن درمانــگاه، پزشــک عمومــی، 
متخصــص قلــب، چشــم پزشــک، دندانپزشــک، آزمایشــگاه، 
ــوژی، ســونوگرافی و بخــش کــودک و ... وجــود دارد. رادیول
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شهید بهشتی و امام جماعت آن را به  عنوان یکی 
از مســاجد و ائمه جماعات ممتاز، هیئت امنای 
خوب و صاحــب فکر و زحمت کش مســجد 

می داند.
هیئت امنا و مســئولین بسیج مسجد مدیریت 
خــوب حاج آقا و حمایت های ایشــان از برنامه 
های آنها و همان نگاه موشکافانه و نوآور را دلیل 

این موفقیت می دانند.
مســئول بســیج می گوید: »حاج آقا سعه صدر 
دارند. همیشــه با متانت پاسخگو هستند. هیچ 
وقت عصبانی نمی شــوند. هیچ وقت اشتباه را 
جلوی بقیه متذکر نمی شــوند. ایشان برخورد و 
اخالق خیلی خوبی دارند. ما هیچ بدی از ایشان 

ندیده ایم«.
حاج آقا در پاسخ ما که می پرسیم در آغاز کارتان 
را چگونه شروع کردید پاســخ می دهند: »روز 
اولی که وارد شــدم به مردم و مسئولین مسجد 
گفتم من اینجا شروع به کار می کنم اما اگر یک 
وقت نخواستید من اینجا باشم حتی اگر یک نفر 
من را نخواست بگوید ما نمی خواهیم شما اینجا 
پیش نماز باشــید. من همــان روز می روم. باید 
مردم امام جماعت را بخواهند. حدیث است که 
از جمله نمازهایی که قبول نیست نمازی است 
که مــردم آن امام جماعت را نمی خواهند. البته 
امام صادقg فرمودند: دنبال چهار چیز نباشید 
یکی دنبال عالم با عمل نباشید که پیدا نمی کنید 
و بی عمل می مانید. دنبال دوست بی عیب نباشید 
که پیدا نمی کنید و بی دوست می مانید و دنبال 
غذای حالل نباشید که پیدا نمی کنید و گرسنه 

می مانید و دنبال عامل بی ریا نباشــید که پیدا 
نمی کنید و بی عامل می مانید«.

حاج آقا مقدسی تنها به پاسخ به سؤاالت ما بسنده 
نمی کند. خودش شخصاً با بخش های مسجد 
تماس می گیرد و از مسئولین آن ها می خواهد که 
به دفتر بیایند تا ما بتوانیم با آن ها صحبت کنیم. 
در این فاصله که ما با مسئولین بسیج و اعضای 
هیئت امنا صحبت می کنیــم به مطالعه قرآن 
مشغول می شوند. وقتی به صحبت های شیرین 
و در عین حال عالمانه ایشان گوش می دهیم و 
وقتــی در پایان مصاحبه از ما دعوت می کند تا با 
اتومبیل شخصی اش ما را برساند. فکر می کنم 
قامت بلند و روحیه شاد و پرنشاط و افکار به روز، 
جوانانه و حضور ذهــن و تمرکز فکری و رفتار 
چاالکش با سن و سالش جمع نقیضین در وجود 
ایشان است که تأثیر زیادی در موفقیت ایشان و 

مسجد داشته است. 

خدمات اجتماعی و فرهنگی مسجد
آقای قدیر کچویی عضو هیئت امنای مســجد 
فعالیت های مســجد شهید بهشــتی را در سه 

بخش می داند:
1. درمانگاه 2. دارالقرآن  3. برنامه های فرهنگی 

برای جوانان و نوجوانان.
درمانگاه مسجد در بخش های مختلف به مردم 
خدمات درمانی ارائه می دهد. در این درمانگاه، 
پزشــک عمومــی، متخصص قلب، چشــم 
پزشک، دندانپزشــک، آزمایشگاه، رادیولوژی، 

سونوگرافی و بخش کودک و ... وجود دارد.
دارالقــرآن دارای کالس های آموزش قرآن در 
رده های مختلف سنی مربوط به طرح صالحین 
می باشــد. یکشــنبه ها آمــوزش روخوانی و 

روانخوانی قرآن داریم.
در طول هفته هر شب برنامه داریم. هفته ای سه 
روز بعد از نماز یک صفحه قرآن قرائت می شود 
و حاج آقا تفســیر می کنند. شب های جمعه هر 
هفته دعای کمیل و جمعه شب ها محفل با قرآن 
برگزار می شــود و از قاریــان مطرح دعوت می 
شود. شب های چهارشنبه دعای توسل داریم. 
مهم ترین برنامه طی هفته دعای ندبه است که 
از ســخنرانان و مداحان خوب و عالم اســتفاده 
می کنیم و جمعیت بسیار زیادی از مناطق بسیار 
دور تهران به این مراســم می آیند. در پایان دعا 

صبحانه مناسب و خوبی هم داده می شود.
در مــاه مبارک رمضان برنامه های ویژه این ماه 
برگزار می شــود که برنامه هــای ویژه بانوان از 
اهمیت خاصی برخوردار هســتند. هرروز ظهر 
در مســجد یک جزء قرآن قرائت می شود و حاج 
آقا که حافظ کل قرآن هســتند تفسیر می کنند. 
شب ها بعد از نماز جماعت مراسم سخنرانی، دعا 
و نیایش برگزار می شــود که چندین هزار نفر در 
آن شرکت می کنند. شب های احیای ماه مبارک 
برنامه های ویژه ای داریم که سی تا چهل هزار 
نفر شرکت می کنند و تمام خیابان های اطراف 
پر از جمعیت می شــود. روز عید فطر هم برای 
برپایی نمــاز عید فطر جمعیت بســیار زیادی 

شرکت می کنند.

هزینه این برنامه ها چطور تأمین می شود؟
مســجد آشپزخانه و ســالن غذاخوری دارد که 
هزینه های برگزاری مراسم ها و برنامه ها از آن 
تأمین می شود. درمانگاه مسجد خیریه و از بیرون 
خیلی ارزان تر اســت و هزینه های باال و درآمد 

کم دارد.
مهم ترین بخــش خیریه مســجد، خیریه آل 
طاهاســت که وابسته به مســجد است و صد و 
بیست خانوار را پوشش می دهد. ماهانه مبالغی 
را به حساب سرپرست خانوار واریز می کنند و در 
طی ســال اقالم مورد نیاز خانواده ها مثل برنج، 
گوشت و روغن و ... را در فواصل زمانی مشخص 

به آن ها می دهد.
یکی دیگــر از اقدامــات ما، تأمیــن جهیزیه 
نوعروسان جوان که مشکل مالی دارند، می باشد. 
امسال به بیش از ســی زوج جوان جهیزیه داده 
شــد. که شامل اقالم واجب برای شروع زندگی 

مشترک شــان بود مثل فرش و جاروبرقی، گاز، 
ماشــین لباسشویی، پتو و پوشاک و... این کار از 

فعالیت های بارز و موفق مسجد است.

هزینه این کار را چطور تأمین می کنید؟
پــول این فعالیت های خیریه را اهالی مســجد 
تقبل می کنند. این فعالیت ها را سال هاست که 
داشته ایم اما سه سال هست که ثبت شده است.

ارتباطتان با اهالی محل و همســایه ها چگونه 
است؟

در نماز های جماعــت ما حتی در ظهر روزهای 
معمولی جمعیت زیادی شرکت می کنند که این 
نمازگزاران در شــب ها و در ایام خاص مذهبی 
خیلی بیشــتر شــرکت می کنند به طوری که 
جمعیت تا خیابان های اطراف مســجد کشیده 

می شود.
با مدارس اطراف ارتباط داریم. مثل دبیرســتان 
نمونه دولتی دکتر حســابی. خودشــان تماس 
می گیرند و در مناسب های عزاداری بچه ها را به 
صورت دسته های عزاداری به مسجد می آورند.

طلبه هایی که در طرح صالحین شرکت دارند با 
مدیران مدارس برای پاســخگویی به سؤاالت 

شرعی بچه ها تماس می گیرند.
نمازگزاران مــا از این محل و ســایر محالت 

به خاطر زیبایی کالم حاج آقا در نماز شــرکت 
می کنند. حضور جوانان در نماز خیلی خوب است. 
نظر همه ما این است که از سخنرانان و مداحان 
خــوب و مورد عالقه و اعتماد مــردم و جوانان 
اســتفاده کنیم. در انتخاب و دعوت سخنرانان و 

مداحان حاج آقا خیلی دقت می کنند.

ارتباط حاج آقا با جوانان چگونه است؟
آقای کچویی می گوید حسن حاج آقا به این است 
که بــه جوانان میدان داده اند. اگر حاج آقا میدان 

نمی دادند فعالیت مسجد این طور نمی شد.

فعالیت جوانان در مســجد را حاج آقا چطور 
تعریف کردند؟

فعالیت جوان ها در قالب بسیج و طرح صالحین و 
دارالقرآن، کالس های اعتقادی، اخالقی، پاسخ 
به شــبهات و کالس های کمک درسی در ایام 
امتحانات و... می باشــد. هزینه این کالس ها را 

مسجد تأمین می کند.

روش کاری هیئــت امنا و امــام جماعت در 
مسجد چگونه است؟

باز هم آقای کچویی جواب می دهد؛ ما در مسجد 
هیئت امنای جوان داریم که همراه پیشکسوتان 
مســجد و آن هایی کــه از روز اول پایه گذاری 
مســجد اینجا بوده اند همه با هــم در کنار هم 
کار می کننــد و از فعالیت های جوانان حمایت 

می کنند خصوصاً حاج آقا.
در بخش بندی فعالیت ها، هر بخش مسئول خود 
را دارد و مسئول با مدیر هیئت امنا در ارتباط است. 

آنها نیازهــا و طرح ها را به مدیر انتقال می دهند 
و مدیــر هم آن ها را منتقــل می کند. هزینه ها، 
هماهنگی ها و... انجام می شــود و اجرای طرح، 

دیگر با خود اعضای گروه است.

بســیج مســجد چه فعالیتی دارد؟ از فعالیت 
هایشان راضی هستید؟

حاج آقا با مهربانی که یک لحظه کم نمی شود و 
با لبخند می گوید: »با بسیج خیلی خوب است«. 
یک ذره اختالف نیست. برادری است و رفاقت. 
با امام جماعت هماهنگ هســتند. شــب های 
پنج شنبه شامگاه دارند. گردهمایی و برنامه های 

متنوعی دارند.
مســئول خواهران بسیج مسجد شهید بهشتی 
با روی گشــاده بــه دفتر حاج آقــا می آید تا به 
پرسش های ما پاسخ می دهد. برایمان توضیح 
می دهد که فعالیت های ما زیر نظر امور مساجد 
هم هست. کالس های قرآنی و مهد قرآن داریم 
که جدیداً زیر نظر بســیج جامعه زنان هم رفته 

است.
فعالیت های بسیج مسجد بسیار متنوع است که 
مسئول آن برایمان برمی شمرد: حلقه صالحین، 
برگزاری هیئت، برگزاری شامگاه بسیج، دیدار 
با خانواده شــهدا، اردوهای زیارتی، مســابقات 
ورزشی و فرهنگی، سخنرانی در هیئت و بسیج، 
نشست های سیاسی و بصیرتی  و سبک زندگی. 
حلقه صالحین از مقطع دو تا چهار ســال تا دوره 

پیشکسوتان باالی چهل و پنج سال می باشد.

مهم تریــن بخــش خیریــه مســجد، خیریــه آل طاهاســت کــه وابســته 
ــد.  ــش می ده ــوار را پوش ــت خان ــد و بیس ــت و ص ــجد اس ــه مس ب
ماهانــه مبالغــی را بــه حســاب سرپرســت خانــوار واریــز می کننــد 
و در طــی ســال اقــالم مــورد نیــاز خانواده هــا مثــل برنــج، گوشــت 
ــد. ــا می ده ــه آن ه ــی مشــخص ب ــن و ... را در فواصــل زمان و روغ

ــود را  ــئول خ ــش مس ــر بخ ــا، ه ــدی فعالیت ه ــش بن در بخ
دارد و مســئول بــا مدیــر هیئــت امنــا در ارتبــاط اســت. آنهــا 
ــم  ــر ه ــد و مدی ــال می دهن ــر انتق ــه مدی ــا را ب ــا و طرح ه نیازه
آن هــا را منتقــل می کنــد. هزینه هــا، هماهنگی هــا و... 
ــای  ــود اعض ــا خ ــر ب ــرح، دیگ ــرای ط ــود و اج ــام می ش انج

ــت. ــروه اس گ

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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مسجــد
طــــراز

تربیتدر
دامانمادر

نقش و جایگاه مادران، در تربیت دینی کودکان 
از راه هــای عملی مثل عبــادت، رفتار، اخالق 
نیکو و پسندیده و همچنین آثار و برکات معنوی 
مساجد، موجب می شود که بسیاری از مادران به 
همراه کودکان خود در مسجد حضور پیدا کنند. 
در زمان پیامبر اگر مادران به همراه فرزندان 
شیرخوار خویش در مسجد حاضر می شدند، آن 
حضرت نه تنها از حضورشان جلوگیری نمی کرد، 
بلکه ایــن عمل را تأیید می کردند و حتی پیامبر 
اکرم در نماز جماعت، نماز را با ســرعت به 
اتمام می رســاند تا مادری که نماز می خواند به 
فرزندش که در حال گریه کردن است، رسیدگی 

کند.1 
مسجد مکانی برای عبادت و تربیت دینی افراد 
است. همة مسئوالن و مدیران مسجد در تربیت 
مراجعه کنندگان به مســجد تأثیر می گذارند. 
فرهنگ ســازی و ترویج فرهنــگ دینی برای 
مادرانی که در مسجد حاضر می شوند، از وظایف 
و مســئولیت های امام مسجد است که وظیفه 
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح برنامه ها 

را بر عهده دارد.
مساجد می توانند فضایی را فراهم آورند تا مادران 
مهارت های تربیت فرزند را بیاموزند و بتوانند این 
مفاهیم را در فضای خانه ترویج کنند و فرزندان 
خود را نیز با فرهنگ زندگی دینی آشــنا کنند. 
مادران می توانند کــودکان را جهت یادگیری 
مســائل دین به مســاجد بیاورند و در مسجد 
آموزش ببینند؛ همان گونه که امام حسنg در 
 هفت سالگی هنگام سخنرانی پیامبر اکرم
در مســجد حاضر می شد و سخنان پدربزرگش 
را می شــنیدند و آن را حفظ می کردند. ســپس 
نزد مادرش می آمدنــد و آنچه را که حفظ کرده 
بودند، شــرح می دادند.2 والدین نیز می توانند با 
کودکان خود در مسجد حاضر شوند و بعد از اتمام 
برنامه های مسجد و حضور در منزل، از کودک 
خود بخواهند آنچه را در مســجد آموخته است، 
برای اهل خانه بازگو کند تا ضمن پرورش ذهن 
کودک، مطالب برای او یادآوری شــود و از این 

طریق، قدرت بیان او نیز تقویت شود.

پی نوشت
1.  كلينی، كافی٦، ص٤٩.

2.  ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج٤، ص٧.

مرتضی اسالمی

بانـــــــــــــــــــویایرانی
ــــرهنگی ــــــــ بانیفـــــــ

ضرورت توسعه فرهنگ دینی در مساجد از طریق بانوان
مهدی زارع

فرهنگ مفهــوم وســیعی دارد و ارائه تعریف 
همه جانبه و جامع از آن دشوار است؛ اما از دیرباز 
هر یک از اندیشمندانـ  به فراخور زمان و دانش 
خویشـ  تعاریفــی از آن ارائه داده اند. فرهنگ 
مجموعه پیچیده ای اســت متضمن معلومات، 
معتقدات، هنرها، اخالق، قوانین، آداب و رسوم و 
تمامی تمایالت، قابلیت ها و عادات مکتسبه که 
آدمی در حالت عضویت در یک اجتماع حاصل 

می نماید.1
جهالت و ضاللــت، دو عامل اصلی انحطاط در 
جامعه است؛ چنان که مشکل اساسی جامعه در 
جاهلیت جدید یا کهن، ندانستن اصول »تمدن 
ناب « یا عمل نکردن به آن، در فرض دانســتن 
است. مهم ترین هدف مسجد در حوزه فرهنگی، 
جهالت زدایــی و ضاللت روبی اســت تا علم 
و کتاب و حکمــت را جایگزین جهل و نادانی؛ 
و تزکیه و تهذیــب روح را جایگزین ضاللت و 
گمراهــی اخالقی و انحراف عملی بگرداند؛ لذا 
ّييَن  ِمّ

ُ
ذي َبَعَث ِفي األ

ّ
در آیه دو سوره جمعه »ُهَو اَل

ُمُهُم   ِمنُهم َیتلو َعَليِهم آیاِتِه َوُیَزّكيِهم َوُیَعِلّ
ً

َرسوال
الِکتاَب َوالِحکَمــَة َوِإن كانوا ِمن َقبُل َلفي َضالٍل 
ُمبيٍن « و مانند آن، جهل زدایی به واسطه تعلیم، 
و ضاللت روبی به واســطه کســب تزکیه، از 
شاخصه های اصلی فرهنگ دینی شمرده شده 

است.
بر خالف فرهنگ مادی که التقاطی، تقلیدی و 
ســاخته و پرداخته بشر است، فرهنگ اسالمی 
منحصر به فرد و دارای شــخصیت مســتقلی 
است. استاد شهید مرتضی مطهری در این باره 
می فرماید: فرهنگ اســالمی مانند یک سلول 
زنده رشد کرد و فرهنگ هایی را از یونانی و هندی 

و ایرانی و غیــره در خود جذب کرد و به صورت 
موجود جدید با چهره و سیمای مخصوص به خود 
ظهور کرد و به اعتراف محققان تاریخ فرهنگ 
و تمدن، تمدن اســالمی در ردیف بزرگ ترین 

فرهنگ ها و تمدن های بشری است.2 
بانوان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مخاطبان 
مسجد، همیشه در برنامه های مسجد حضوری 
فعال دارند و عالوه بر آن، در بین اعضای خانواده 
نیز معمواًل این زن اســت کــهـ  چه در جایگاه 
همســری و چه در جایگاه مادریـ  نقش مربی 
اصلی را ایفا می کند. لذا مســجد و مســئوالن 
فرهنگی آن با برنامه ریزی کارشناسی شــده، 
می توانند از این نیــروی توانمند، هم به عنوان 
مخاطب اصلی و هم به عنوان مخاطب واســط 
بین مســجد و خانواده استفاده کنند و مقوالت 
فرهنگــی و تربیتی را در بیــن اعضای خانواده 

مطرح سازند.
ارائــه صحیح و کارآمد فرهنگ دینی، نســخه 
بی بدیلی در ابعاد فردی و اجتماعی و خانوادگی 
اســت که می تواند در عرصه هــای فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی، به ارائه راهکار 
بپردازد. اصالح ســبک زندگی در موضوعات 
مختلفی چــون تربیت فرزند، همســرداری، 
خوردن و آشامیدن، خوابیدن و بیدار شدن، تفریح 
و سرگرمی و شــادی در گرو تحقیق و پژوهش 
و ارائه شــیوه های کاربردی از طرف یک مرکز 
مطمئن و یک شــخص مورد وثوق، چون امام 

مسجد می باشد.
 

پی نوشت
1. جواد منصورى، فرهنگ استقالل، ص 9ـ  10.

2. مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسالمی، مقدمه كتاب.

بانــوان بــه عنــوان یکــی از تأثیرگذارتریــن 
مخاطبــان مســجد، همیشــه در برنامه هــای 
مســجد حضــوری فعــال دارنــد و عــالوه بــر آن، در 
بیــن اعضــای خانــواده نیــز معمــواًل ایــن زن اســت 
کــهـ  چــه در جایــگاه همســری و چــه در جایــگاه 
ــد.  ــا می کن ــی را ایف ــی اصل ــش مرب ــادریـ  نق م محراب  پرونده مسجد

محراب  پرونده مسجد

مبلغانفرهنگی
بررسی شیوه های گفتمان سازی فرهنگ دینی در خانواده

حسین زهرابی

دسترسی سهل و آسان مسجد به مردم را در هیچ 
جای دیگری نمی توان دید؛ پس استفاده از این 
ظرفیت مسجد جهت اجرای هر نوع برنامه دینی، 
فرهنگی، سیاســی و اجتماعی را باید غنیمت 
شــمرد. در این بین، حضور بانوان در مسجد با 
توجه به نقش  مؤثری که در خانواده دارند، فرصت 
مغتنمی است برای توسعه فعالیت های فرهنگی 
ـ تبلیغی مسجد تا با تولید محتوای ناب و تعلیم 
آن به این گروه مخاطب، تأثیر برنامه های خود را 

در خانواده ها مشاهده کرد. 
بهترین راه برای تغییــرات و اصالح در جامعه، 
مهارت ایجاد گفتمــان در بین اعضای جامعه 
است. با اســتفاده از گفتمان ســازی می توان 
جزئیات موجود در فرهنگ دینی و سبک زندگی 
اســالمی را به تمام افراد جامعه رساند و در یک 
دوره زمانی بلندمدت و با یک نگاه تاریخی، شاهد 
تغییر در زیرساخت های اجتماعی و نتیجتاً نوع 

زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی جامعه بود.
با توجــه به مخاطــب، جایــگاه، کارکردها و 
امکانات موجود در مسجد، می توان شیوه هایی 
را برای ایجاد گفتمان فرهنگ دینی در خانواده 

برنامه ریزی کرد.
بایــد توجــه داشــت کــه نکته اساســی در 
گفتمان سازی، داشــتن فعالیت های فرهنگی 
بلندمدت و متنوع اســت. در قالب فعالیت های 
فرهنگیـ  به ویژه فعالیت های هنریـ  می توان 
با حجم انبوهی از مخاطب در ارتباط بود و روی 

آنها تأثیرات تربیتی عمیقی گذاشت.
1. مسجد پاتوقی برای بانوان

عالوه بــر فعالیت هایی که زنان در منزل دارند، 
معمواًل زمان هایی را برای مالقات با دوســتان 
و همســایگان اختصاص می دهند. در قدیم با 
قدم گذاشتن در کوچه، به راحتی عده ای از زنان 
مشاهده می شدند که جایی را در کوچه انتخاب 
کرده، یک گعده تشــکیل داده و درباره مسائل 

مختلف اظهار نظر می کنند.
آماده ســازی مســجد جهت حضور بانوان در 
ساعت هایی که حضور در منزل الزامی  نیست و 
خللی در مسائل خانواده ایجاد نمی کند، موقعیتی 
را به دست می دهد که می توان بعد از مدتی این 
نشست ها را مدیریت شده برگزار کرد و از حضور 
آنها جهت تربیت نیروی فعال فرهنگی در بین 

اعضای خانواده بهره برد.
2. ایجاد کتاب خانه فعال و متنوع در مسجد

در عصر حاضر، دانش افزایی و اطالعات یکی از 
عناصر بنیادی توسعه و ابزاری برای اقتدار جوامع 
محسوب می شود. انسان امروزی برای حضور 
در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی، به اطالعات متکی و نیازمند آن است. 
همة ســطوح جامعه نیازمند اطالعات هستند. 
برای تحول و پویایی در هــر جامعه ای ناگزیر 
باید از اطالعات و علوم بهره مند شد؛ به ویژه در 
حال حاضر که سرعت توســعه و فناوری رو به 
رشد است، رشد علمی به عنوان نیروی توسعه، 
اهمیت ویژه ای در جامعه دارد. دسترسی راحت 
و ســریع به علوم و اطالعــات و ابزار ارتباطات 
پیشــرفته، یکی از مؤلفه ها و معیارهای رشــد 

جوامع امروزی است.
یکی از الزامات کار فرهنگی رشد علمی و مطالعه 
است. توسعه فرهنگ دینی در جامعه نیازمند رشد 
آگاهی ها، اطالعات و امکانات افراد جامعه برای 
برآوردن نیازهای مادی و معنوی اســت. ایجاد 
یک کتاب خانه فعال و پویا جهت گفتمان سازی 
فرهنگ دینی، مثل کاشــتن بذر فرهنگ دینی 
در تک تک افراد جامعه و تالش جهت رشــد و 

پرورش آن خواهد بود.
برای تأســیس کتاب خانه در مسجد باید تنوع 
ســلیقه ها و مخاطبان در کانون های فرهنگی 
هنری مســاجد مورد توجه قــرار گیرد تا بتواند 
نیازهــای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی بانوان و 

اعضای خانواده آنها را تأمین 
و مخاطبان بســیاری را به 
خود جذب کند. تهیه کتاب 
و نرم افزار درباره معضالتی 
جوانــان،  ازدواج  نظیــر 
همسرداری و همسرگزینی، 

آداب معاشــرت، مهارت کســب و کار، مهارت 
تربیت فرزند و بسیاری از موضوعات اجتماعی 

دیگر، برای خانواده ها جذابیت فراوانی دارد.
3.  استفاده از مشاور

روند رو به رشــد پیشــرفت صنعتی در جوامع، 
وجود رشــته های متنوع تحصیلی و در پی آن 
وجود و نیاز به تخصص ها و شغل های متفاوت 
و جدید، اشتغال بیشــتر پدر و مادرها در بیرون 
از منزل و بســیاری دیگــر از تحوالت بی حد 
و حصری که در بنیان هــای جوامع امروزی به 
وجود آمده اســت، آسیب ها و شکاف هایی را در 
میان یکی از مؤثرتریــن ارگان های اجتماعی 
بشر، یعنی خانواده پدید آورده است. بسیاری از 
مشــکالت اجتماعی و روحی و روانی از جمله 
اضطراب، افســردگی، مشــکالت تحصیلی، 
اعتیاد، خودکشی، اختالفات خانوادگی، طالق 
و نارضایتی شغلی محصول تحوالت و تغییراتی 

است که زندگی صنعتی  به وجود آورده است.
در کنار توســعه شــگفت انگیز علوم و فنون، 
بهتریــن پاســخگوی بحران هــای روحیـ  
روانی انســان ها، مشاوره و روان شناسی است. 
لذا ضروری اســت مدیران فرهنگی مســاجد 
با رصد مشــکالت و نیازهای روانی محله و با 
دعوت از اســتادان مشاوره ضمن ارائه مشاوره 
در زمینه های مختلفی چون ازدواج آسان، روابط 
زن و شــوهر، روابط والدین و فرزندان و عوامل 
دین گریزی، زمینه را برای حضور همة اقشــار 
جامعه در مسجد فراهم کنند و ارتباط مسجد با 

مردم را گسترش دهند. 

توسعه فرهنگ دینی 
در جامعه نیازمند رشد 
آگاهی ها، اطالعات و 
امکانات افراد جامعه 

برای برآوردن نیازهای 
مادی و معنوی است

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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مسجــد
طــــراز

مسجــد
طــــراز

کودکو
فرهنگدینی

کودکان دوســت دارند خودشــان را نسبت به 
همســاالن خود ارزیابی کنند و خودی نشــان 
بدهنــد. مدیریت کردن و نقش فرمانده را بازی 
کردن همیشــه برای آنها جذاب است. البته این 
اقتضای سن آنها است که در این دوران پادشاهی 
کنند؛ بنابراین شــاید هیچ چیزی به اندازه دادن 
یک مسئولیت به بچه ها، آنها را خوشحال نکند.

معمواًل در مســاجد کارهایی مثل جمع کردن 
ُمهرها بعــد از اتمام نماز جماعت یا قنددان را به 
دست گرفتن و گرداندن آن در مسجد در مواقع 
پذیرایی، وجود دارد کــه حتی بچه ها هم توان 

انجام دادن آن را دارند.
کودکان را باید مدیریت کرد؛ اما هوشــمندانه. 
بایــد آنها را دور هم جمع کرد و مســئولیت ها و 
کارهایی را که در مســجد باید انجام شود، مثل 
نظافت شخصی و مرتب بودن آنها، قسمت هایی 
از نظافت مسجد، مرتب بودن قفسه ها، جاکفشی 
و قسمت هایی از پذیرایی را به آنها محول کرد. 
برای هر روز می توان یک مدیر، یک ناظم، یک 

شهردار یا هر مسئول دیگری داشت.
حضور کــودکان در نماز جماعــت و احترام و 
تکریم آنها توســط امام جماعت، خادم مسجد، 
اعضای هیئت امنا و همچنین سایر نمازگزاران، 
باعث جذب بیشــتر آنها به مسجد و حضور در 
فعالیت های آنجا می شــود. مدیران و متولیان 
مسجد در برنامه ریزی هایی که برای کودک و 
نوجوان دارند، باید با شناسایی آسیب ها، استفاده 
از ظرفیت ها و قابلیت ها و توجه جدی به مباحث 
تربیت دینی، شــکوفایی استعدادها، سالمت ، 
تغذیه، بازی ها و تفریح سالم کودکان و نوجوانان، 

بر پویایی و نشاط درونی آنان بیفزایند.
با اســتفاده از این فرصت می توان کودکان را با 
فرهنگ دینی در زمینه های مختلف مثل شیوه 
برخورد بــا بزرگ ترها، برخورد با همســاالن، 
آداب پذیرایی کردن و مهمان داری، شیوه های 
مدیریت اقتصادی و کمک به پدر و مادر در منزل 

آشنا کرد.

مرتضی اسالمی

خانوادهمسجد
راهکارهای گرد هم آوری خانواده ها در مناسبت های مختلف

مجتبی هاشمی شبانکاره

مسجد به عنوان یکی از مقدس ترین و مهم ترین 
پایگاه های حفظ اســالم، نهادی است که انواع 
آثار و برکات ارزشــمند اجتماعــی، ارتباطی و 
خدماتــی برای جامعة اســالمی دارد؛ آثاری از 
قبیــل ایجاد مرکز عبادي، تشــکیل حاکمیت 
اسالمي، تعلیم و تربیت علوم، آشنایي با مسائل 
فقهي و احکام دینــي، ایجاد وحدت، همدلي و 
انسجام در میان جامعه مسلمانان، تحکیم مباني 
اعتقادي و فرهنگ ســازي دیني در معاشرت با 
مردم، برطرف کردن انواع و اقسام جاهلیت ها، 
 پاي بندي به قوانین دیني،  اجراي شریعت الهي 

و تحکیم بنیان خانواده.
امروزه با پیشروی جامعة صنعتی و تغییر سبک 
زندگی، بین خانواده  و مســجد ارتباط کمتری 
وجود دارد که منجر به بروز انواع آســیب های 
اجتماعــی و ارتباطی در بین خانواده ها شــده و 
از رهگــذر آن، ارتباط بین اعضای خانواده نیز با 
مشکالتی مواجه شده اســت. ازاین رو تقویت 
ارتباط بین دو نهاد مســجد و خانواده و آموزش 
مهارت هــای ارتباطی و اجتماعی در مســاجد 
به خانواده ها ضــروری می نماید. عالوه بر آن 
می توان ضرورت ارتباط خانواده و مسجد را نیز 

به مخاطبان ارائه کرد.
بــرای برقــراری ارتبــاط مســجد و خانواده 

راهکارهایی را می توان پیشنهاد داد:

  در گذشته، مساجد را در کنار اماکن عمومی 
مانند بازار بنا می کردند که رفت وآمد بیشــتری 
صورت می گرفت. معمواًل در بــازار خانواده ها 
حضور فعال داشــتند و وقتی به همراه ســایر 
اعضای خانواده بــه بازار می رفتند، جهت اقامه 
نماز با خانواده در مســاجد حاضر می شــدند. 
امروزه نیز بســیاری از مساجد یا در بازار هستند 
یا در نزدیکی پارک ها بنا شــده اند یا خود دارای 
فضای سبز هستند. با اســتفاده از این فضاها و 
برنامه ریزی اصولی می توان خانواده هایی را که 
برای انجــام کار یا تفریح به این اماکن می آیند، 

جهت اقامه نماز به مسجد نیز دعوت کرد.
 بسیاری از مســاجدـ  به خصوص در تهران 
ـ دارای مراکز بهداشــتی و درمانی هســتند یا 
در کنار مراکــز درمانی قرار دارند. افراد به جهت 
ویزیــت، مداوا و خرید دارو به این مراکز مراجعه 
می کنند و معمواًل بیماران را در این مراکز خانواده 
و همسر همراهی می کند. آماده سازی مسجد، 
جهت پذیرایی و اســتراحت موقت این افراد و 
به دنبال آن برقــراری ارتباط با این خانواده ها و 
اجرای برنامــه انس با پروردگار و دعا و بیان آثار 
و اســرار نماز و دعا در زندگی از طریق گفتاری و 
مکتوب، هم در تبلیغ فرهنگ ارتباط با خدا و هم 

در فرهنگ سازی دینی مؤثر است.
 بیشــتر مردم و خانواده هــا، روحانی را در 

مراسم ختم و سوگواری و روضه خوانی مشاهده 
می کنند. شاید اصاًل برای آنها دیدن یک روحانی 
و به خصوص امام جماعت محلشان در مجالس 
جشن غیر منتظره باشد. علت این امر به عملکرد 
روحانیون بازمی گردد که در این گونه برنامه ها 
در کنار مردم حضور ندارند. حضور یک روحانی 
در این نوع برنامه ها با برنامه های جشن منافاتی 
ندارد و چه بســا به جهت حضور یک شــخص 
معمم، از یک سری برنامه ها صرف نظر شود که 

امری مطلوب است.
 ارتباط خانوادگی بــا اهالی محل، عالوه بر 
اینکه از نظر روانی بر مردم اثرگذار است، در شیوه 
تعامالت و رفت وآمد آنها نیــز تأثیر می گذارد. 
همیشه مردم شیوه های ارتباطی را در بیانات و در 
مسجد می شنوند؛ اما اگر اجرای این گونه مبانی 
رفتاری را در رفتار و کردار امام مسجد در برخورد 
با اهالی و به ویژه در ارتباط با همسر و خانواده او 
ببینند، تأثیر بیشتری در مردم می گذارد. در این 
ارتباط ها می توان بسیاری از مشکالت عقیدتی 
را نیز حل و فصل کــرد و حتی در زمینة خورد و 
خوراک، ارتباط با فرزندان، همسرداری، پوشش 
و دیگر مسائل زندگی نیز به تبلیغ عملی پرداخت.
 مســجد به همة مردم تعلــق دارد و مردم 
حق استفاده از کاربردهای فرهنگی و اجتماعی 
و خدماتی آن را نیز دارند. به تبع آن، امام جماعت 

نیز باید برای همة مردم محله برنامه داشته باشد؛ 
چه آنها که به مســجد می آیند و چه آنها که اهل 
مسجد نیستند؛ لذا امام جماعت باید با همة مردم 
محل، برخورد صمیمی و مداوم داشته باشد. وقتی 
امام جماعت مســجد با خانواده های محله خود 
ارتباط داشته باشــد، از نیازهای مادی و معنوی 
آنهــا نیز اطالع پیدا می کند. با همکاری خیرین 
و نمازگزاران، بیشــتر این مشکالت را می توان 
به صورت پنهانی و ناشناس حل کرد. وقتی یک 
خانواده ببیند که مسجد و امام مسجد پیگیر حل 
مشکالت آنها هستند، مسیری جدید در زندگی 

آنها برای ارتباط با مسجد فراهم می شود.
 مسئوالن مسجد می توانند بعضی از برنامه ها 
را به شکل خانوادگی برگزار کنند؛ مثل اردوهای 
دانش آمــوزی. اجرای بعضی از جشــن ها در 
محل های باز مثل پارک ها، عالوه بر اینکه امکان 
حضور خانوادگی را فراهم می آورد، می تواند یک 
روز شاد و خاطره انگیز را برای خانواده ها رقم زند. 
در این اجتماعات خانوادگی می توان مهارت های 
مختلفی از قبیل ارتباط های خانوادگی، ارتباط با 
فرزنــدان، مهارت رفع مناظــرات خانوادگی و 
مهارت تفریح را بــه خانواده ها انتقال داد. البته 
چنین برنامه هایی، نیازمند هماهنگی با ادارات 
و مسئوالن دیگر و همکاری آنها با مسجد است.

ارتبــاط خانوادگــی بــا اهالــی محــل، عــالوه بــر اینکــه از نظــر روانــی بــر 
ــر  ــز تأثی ــا نی ــد آنه ــالت و رفت وآم ــذار اســت، در شــیوه تعام ــردم اثرگ م
می گــذارد. همیشــه مــردم شــیوه های ارتباطــی را در بیانــات و در مســجد 
می شــنوند؛ امــا اگــر اجــرای این گونــه مبانــی رفتــاری را در رفتــار و 
کــردار امــام مســجد در برخــورد بــا اهالــی و بــه ویــژه در ارتبــاط بــا همســر و 

ــذارد. ــردم می گ ــر بیشــتری در م ــد، تأثی ــواده او ببینن خان

همسایهداری
مرتضی اسالمی

همان گونه که همســایگان مســجد در قبال 
مسجد وظایف و مسئولیت هایی دارند، مسجد 
نیــز در قبال آنــان مســئولیت دارد. به جهت 
اهمیت موضــوع و همچنین به دلیل اینکه نوع 
رفتار مســجد و مســجدی در ایجاد رابطه بین 
همسایگان مسجد و مسجد  تأثیر دارد، به وظایف 
مسجد در قبال همسایه پرداخته  می شود. پیامبر 
اسالم )صلی اهلل علیه وآله( می فرمایند: »ُحْرَمُة 
ه ؛1 احترام همسایه،  ّمِ

ُ
نساِن َكُحْرَمِة أ

ْ
اْلجاِر َعَلی ال

مانند احترام مادر بر انسان الزم است«. 
رفت وآمد با همسایه مسجد، احوال پرسی، یاری، 
عیادت، انفــاق و صدقه، رفع نیاز و همدردی، از 
وظایفی است که بر عهده همسایگان قرار داده 
شده است. نتیجه این گونه رفتارها با همسایگان 
مســجد، در ایجــاد تجمع های پرشــکوه در 

برنامه های مسجد مشاهده خواهد شد.
از طرف دیگر ایســتادن بیش از اندازه بعضی از 
جوانان و نمازگزاران بعد از برنامه های مســجد 
در خیابــان و جلوی مســجد، اجرای شــبانه 
برنامه هــای ختم در مســاجد، ایجاد مزاحمت 
از طریــق بلندگوها برای همســایه ها، نظافت 
نکردن محله بعد از برنامه های پذیرایی عمومی 
و مردمی و ...  آســایش و آرامش را از همسایه ها 
گرفته و با آزار رســاندن به آنها، زمینه ساز ایجاد 
کدورت  و درگیری های بعدی مي شود. حضرت 
امام موســي کاظم )علیه الســالم( در این باره 
ذى و لِکّنَ 

َ ْ
 األ

َ
می فرماید: »َلْيَس ُحْسُن الَجواِر َكّف

ْبُر َعلــی ااَلذى؛2 همسایه داری  ُحْســَن الَجواِر الّصَ
نیکو، آزار نرساندن نیست؛ بلکه همسایه داری 

نیکو، در صبر بر آزار همسایه است«. 
رعایت آداب اســالمي در برخورد با همســایه 
مســجد، حتی زمانی که حق با همسایه نیست 
و نمازگــزار از طرف همســایه مورد کم لطفی 
واقع می شود، و تحمل آزار او برای رضای خدا و 
برخورد مؤدبانه و نرم با او از طریق تذکر با لسان 
نرم، به این امید که این تذکر به اصالح وی کمک 
کند و موجب رنجش خاطر او نشــود، به ایجاد 

ارتباط او با مسجد کمک می کند.

پی نوشت
1. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج76، ص154.

2. همان، ج 78، ص320.
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مسجــد
طــــراز

زندگیبهسبکمسجد
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بررسینقشبانوانمسجدیدرسبکزندگیمسجدی

امیرعلی بانشی

  آرامش روانی در خانواده
زندگی فارغ از نگرانی، اضطراب و داشتن سالمت 
روحی یکی از آرزوهای دیرین انسان و از نیازهای 
اساسی بشر است. با وجود پیشرفت های علمی 
چشــمگیری که در زمینه های روان پزشــکی 
و روان درمانــی، برای آرامش انســان صورت 
گرفته، قرآن، منابع دینی و روان شناسان دینی، 

بهداشــت روان و آرامش قلــب آدمی را در گرو 
داشتن خانواده ای سالم و با ایمان می داند. پیوند 
جدی و عمیق بین خانواده ها و مسجد در تعالی 
و ارتقای دین باوری و التزام عملی شــهروندان 
جامعه  اسالمی به دین داری بسیار مؤثر بوده و از 
آن جا که زن در خانواده ها از جایگاه ویژه و تأثیر 
گذار قابل مالحظه ای برخوردار اســت در ایجاد 

آرامش و بهداشت روانی در بین اعضای خانواده 
تأثیرگذار است.

شــخصیت زن دارای عواطــف رقیق و قلب 
مهربــان و همچنین از جهت غریــزی دارای 
روحیه پرستاری و مهرورزی و صلح جویی است. 
بنابراین پرورش روحــی و رفتاری او با رویکرد 
دینی جهت تکریم و احترام به شــوهر، همدلی 
و همراهی با شوهر، تربیت دینی فرزند، قناعت 
پیشــگی و شــاکر بودن، پرهیز از عیب جویی، 
عفت و چشــم پوشــی از غیر، تدبیر و مدیریت 
امور خانه و ... می تواند تعدیل کننده رفتار مرد در 
بیرون و در خانه باشــد. ارتباط بانوان با مسجد و 
شرکت در مراسم های دینی، انجام برنامه های 
عاطفی مثل نماز خواندن در مسجد، دعاخواندن 
و حضور در برنامه های جمعی مســجد، نقش 
بسیار مؤثری در تأمین بهداشت روان آنان دارد. 
عالوه  بر آن که، مســجد در ایجاد راهکارهای 
صحیح رفتاری مربوط به بانوان مانند: حجاب، 
ازدواج، کار، روابط  اجتماعی مناسب و آراستگی 

اجتماعی نیز نقش دارد.

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی
روابــط زیاد و غیر ضروری در بعضی خانواده ها، 
وجــود روابط پر خطر جنســی، انواع و اقســام 
تفریحات و ســرگرمی ها، پوشــش و حجاب 
دختران و زنان، نوع لباس پوشــیدن پســران و 
مردان، خوردن و آشــامیدن و بسیاری دیگر از 
رفتارهایی هستند که از سبک زندگی غربی الگو 
گرفته شده است و از طریق رسانه ها برای نسل 
امروزی به ارمغان آورده شده است. این رفتارها 

در خانواده های مذهبی یا وجود ندارد و یا اینکه 
بسیار اندک دیده می شود.

اگر مســاجد جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا 
کنند و به  درستی آن را به خانواده ها تفهیم کنند، 
می توانند نقشی عظیم در ارتقای نظام اجتماعی 
ایفــا کنند. یکــی از مهم تریــن کارکردهای 
اجتماعی مســجد، ارتباط و تعامل خانواده ها با 
هم در محیط مسجد است. بسیاری از مشکالت 
ارتباطی خانواده ها را می توان با حضور در مسجد 
و اســتفاده از ظرفیت های کاربــردی آن برای 
اصالح ســبک زندگی خانواده ها، خنثی و رشد 
آن را کند کرد. مســجد می تواند نقشی مهمی 
در جهت اســتحکام خانواده ایفا کند و برای به 
وجود آمدن یک اندیشه  متعالی، تشکیل زندگی 
هدفمند و معادگرا، تقواپیشــگی و وارســتگی 
در روابط اعضــای خانواده با هــم، مراقبت از 
آســیب پذیری های فکری اعضــای خانواده، 
تالش برای اســتحکام روابط اعضاء و اعتالی 
منزلت و ارزشی حقیقی به خانواده، برنامه ریزی 
کند. با توجه  به مطالب ارائه شده، روشن شد که: 

  یک رابطه خوب
از عوامل مؤثــر در روابط زوجین، التزام و اعتقاد 
آنها به مســائل دینی است که در تحکیم روابط 
اعضای خانواده نیز تأثیر به سزایی دارد. جلوه های 
دینداری افــراد در مفاهیمی چون توحید و خدا 
پرستی، ایمان به رسالت انبیاء و امامت امامان و 
همچنین اعتقاد به قیامت و زندگی پس از مرگ، 
معنی پیدا می کند. با ایــن نگرش، نوع نگاه به 
زندگی نیز عوض می شــود و روابط هدف مند، 

متعالی و معنادار بین افراد به وجود می آید. 
خداوند در ســوره طه آیه 123 مي فرمایند: »هر 
کــس که از ذکر و یاد مــن روی گرداند زندگی 
او تنگ و سخت خواهد شــد«. هر انسانی ذاتًا 
و فطرتــاً به عبــادت و راز و نیاز کردن با خداوند 
نیاز دارد و این نیاز در مسجد به شکل کامل تر و 
بهتری انجام می شود. در فرهنگ اسالم، مسجد 
محلی برای عبادت و تقّرب  جستن به خداوند و 
یادآور بندگی در پیشگاه خداوند متعال است؛ »َاال 
أ ِفی ِبْيِتِهِ ُثــَمّ زاَرنی ِفی َبْيتی«،  ُطوَبــی ِلَعْبــٍد َتَوَضّ
خوشــا به حال بنده ای که در خانه خویش وضو 

بگیرد، آنگاه مرا در خانه ام زیارت کند.1 

پایان
هر چند که امور عبادی را در هر مکانی می توان 
انجام داد ولی حضور در مسجد و عبادت خداوند 
در مســجد برکات دیگری نیز به همراه دارد که 
در زندگی فردی و اجتماعی مورد اســتفاده قرار 
خواهد گرفت و نوعاً یک تشــخیص اجتماعی 
به مخاطبان خود می دهد. داشتن یک همسایه 
اهل مسجد، دوســت اهل مسجد، فامیل اهل 
مســجد و به طور کلی ارتباط با کسانی که اهل 
مســجد هســتند یک حس اعتماد رفتاری به 
انســان می دهد و به افــرادی که در یک محله 
دارای مســجد زندگی می کنند امنیت را هدیه 

خواهد کرد.

پی نوشت:
1.  وســائل الشــيعه، شــيخ حر عاملی، مؤسســه آل البيــت:، قم، 1409 

ق، ج 1، ص 381.

مسجد به عنوان اولین پایگاه دیني و کانون مهم ترین مسائل، برنامه ها و تصمیم گیري ها در جامعه اسالمي، نقش و جایگاه ویژه اي در 
شیوه زندگي خانواده ها دارد. خانواده ای که حاضر در مسجد باشد، با خانواده ای غیر مسجدی، تفاوت هایی دارد که این وجوه تمایز 
ویژگي هایي را درون آن به وجود مي آورد. مسجد، نوع نگاه این خانواده ها را نسبت به مسائل زندگي، مشکالت خانوادگی، مسائل 

اخالق و ... به دلیل ارتباطی که با مسجد دارند، تغییر می دهد.
سبک زندگي این خانواده ها تحت تأثیر رابطه با مسجد و کارکردهایی است که مسجد در جنبه های فردی و جمعی ایفا می کند. هر 
چند به مرور زمان برخي فعالیت ها و کارکردهاي مسجد تغییر کرده یا نقش آن در جوامع اسالمي به تدریج کم رنگ شده است. اما 

هنوز هم مساجد را به عنوان پایگاه عبادي،  کانون فعالیت هاي اجتماعي و اجتماعي شدن افراد، محل تربیت اخالقي و کانون استفاده 
از خرد جمعي می توان معرفی کرد.

محراب  پرونده مسجد

یکفضای
روحانی

مرتضی اسالمی

زندگی در دنیای پیشــرفته با رشــد قارچ گونه 
کارخانه هــا و مراکــز تولیــدی و صنعتی در 
کالن شهرها همراه شده است. این هم زیستی 
بــا تکنولوژی و ماشــین آالت در کنار افزایش 
اضطراب ها و تنش های حاصل از فشــار کاری 
کــه برای انســان به وجود آورده، باعث شــده 
است انســان ها با مشکالتی چون آلودگی هوا، 
آلودگی های صوتی و بصری، تخریب طبیعت و 
آلودگی محیطی شهری، دست و پنجه نرم کنند.
در گذشته آگاهی مردم از علوم و فنون معماری و 
طراحی بنا بسیار کم بود، با این حال در معماری 
اسالمی، بنای مســجد از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار بــوده و در طراحی آن، همة هنرها در 
خدمت مســجد بوده است؛ به گونه ای که سایر 
کشــورها نیز در ساخت مســاجد از اسلوب ها 
و هنر ایرانی اســتفاده می کردند. اســتفاده از 
کاشــی کاری ها، گچ بری ها و آینه کاری، هنر 
چوب و ... در مساجد رواج داشته است تا فضای 
ایمانی و آرامش بخشی را در اختیار مؤمنان قرار 

دهد.
اما در صد ســال اخیر، گسستگی در معماری و 
ناتوانی در درک مفاهیم سنت و مدرنیته، دامان 
معماری مســاجد را نیز گرفته است. با این حال 
امروزه نیز وجود رنگ و تأثیراتی که طیف های 
مختلف رنگی بر روح و روان انســان می گذارد، 
قســمت عمده ای از بار روانــی حاصل از کار و 
تــالش روزانــه را از بین می برد. با اســتفاده از 
اتدهای زیباشناسی در معماری مسجد، می توان 
یک فضای شاد و دلنشین را برای نمازگزاران و 
کسانی که به این مکان مراجعه می کنند، پدید 

آورد.
استفاده هنرمندانه از بعضی فضاهای مسجد که 
بدون استفاده مانده جهت ایجاد فضای سبزـ  به 
شکل طبیعی یا مصنوعیـ  توجه به جنس و رنگ 
و شکل پرده ای که در پنجره های مسجد نصب 
می شــود، در ایجاد یک فضای دلنشین و شاد 
بسیار مؤثر است. همچنین استفاده از هنرمندان 
در تولید و طراحی تابلو های مســجد و کیفیت 
رنگ و طــرح پرده هایی که بیــن خواهران و 
برادران نصب می شود، می تواند به بهبود فضای 

مسجد کمک کند.
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خانــــــــوادهپاتـــــــــــوقیبرای
به کوشش سعید فیاضی

تبیین رابطه مسجد و خانواده، آیا مسجد پاتوقی برای خانواده ها هست یا خیر؟ 
اگر پاسخ مثبت است، آیا با شأنیت مسجد تضاد ندارد؟ بررسی ویژگی ها و 
نیازهای الزم یک مسجد برای پذیرا بودن از همة اعضای خانواده، بازخوانی 
روایت »مسجد الَْمرأِة بَْیِتها«. اینها محورهای بحث ما است با کارشناسان در 

موضوع مسجد و خانوده:

 به عنــوان اولیــن کارشــناس خدمت صدای 
آشــنای این روزهای برنامه های تربیتی رادیو 
رفتیم؛ حجت االسالم و المسلمین محمدحسن 
سعیدی که مدیریت »مرکز مشاوره بیان« را هم 
عهده دار هستند. ایشان دغدغه های ما را چنین 

پاسخ گفت:
من می خواهــم موضــوع را از جنبه اجتماعی 
بررســی کنم که اتفاقاً تأثیرات جامعه شناختی 
مهمی دارد که مغفول مانده و آن، نقش اصالحی 
مســجد در روابط بین فردی است؛ همان نقش 
ریش سفیدی در جامعه. البته به شرط اینکه این 

امر در مساجد تدارک دیده شود.
باید این فرهنگ در میان مردم ایجاد شود و خود 
مسجدی ها سعی کنند که چهره ریش سفیدی 
و اصالح بین افراد را به مســاجد بدهند؛ چراکه 
مهم ترین کارکرد مســجد بعــد از عبادت خدا، 
اصالح ذات البین است که باید همة مساجد در 

این راستا تالش کنند.

مسجد، خانوده بزرگ
مســجد چیزی شبیه خانواده است و مشترکات 
یک منزل را در بر دارد. مشــترکات مســجد با 
خانواده این اســت که همان طور که خانواده در 
یک مکان اجتماع دارند، مسجد نیز یک مکان 
است برای جمع شدن انسان ها. با این تفاوت که 
در خانواده اعضای سببی و نسبی و خویشاوندان 
کنار یکدیگر می نشینند، ولی در مسجد اعضایی 
کنار هم می نشــینند که دیــن و عالیق دینی 
مشترک دارند و آماده برای انجام دادن مناسک 
و عبادات دینی هستند. به این ترتیب در مسجد 

نیز یک خانواده شکل می گیرد.
حــال ایــن خانواده بــزرگ باید سرپرســتی 
خانواده هــای کوچک تر را بپذیــرد؛ یعنی گاه 
اختالفاتــی درون خانه و خانــواده رخ می دهد. 
طبیعتاً رفع اختالف در محیط هایی که خود آنها 
هــم به نحوی دچار اختالف هســتند یا انگیزه 

کافی برای حل اختالف ندارند، میسر نیست. اما 
در مســجد کسانی گرد هم می آیند که به حکم 
خدا، موظف به اصالح امور هستند؛ زیرا در دین 
مقدس اســالم، آن چیزی که از عبادت مهم تر 
اســت، اصالح بین افراد است. به همین علت 
مسجد از هر حیث نقطه اطمینان بخشی برای 

رفع اختالف است. 

تقویت باورهای دینی در خانواده
نکته دیگر این است که در مسجد عملی انجام 
می گیرد که در هیــچ جای دیگر آن عمل با آن 
کیفیت انجام نمی گیرد و آن، ذکر خداوند است. 
این ذکر در درون مسجد و در میان اهالی خانواده 
مســجد، تقویت کننده اندیشــه و فکر انسان 
اســت. لذا انسانی که از مسجد به سوی خانواده 
خود حرکت می کند با یک انگیزه تقویت شده، 
نگاه غفلت زدا و بیدارشده به درون خانه می رود 
و می تواند این ویژگــی را در درون خانواده خود 
به کار گیــرد و موجب تحکیم روابط خانوادگی 
شود. اخیراً طی یک کار آماری و تحقیق میدانی 
از خانواده هایــی که در مســاجد حضور فعالی 
داشتند، این نتیجه به دست آمد که این خانواده ها 
حضور در مساجد و برنامه های مذهبی را موجب 
اســتحکام زندگی و تقویت باورهای دینی در 

افراد خانواده خود عنوان کرده اند.

مسجِد ختم
در یک تحقیق آماری در تهران از جوانان پرسیده 
شد: دالیل عدم حضور شما در مسجد چیست؟ 

بســیاری پاسخ  دادند که تنها خاطره  ما از 
مسجد، مراسم ختم عزیزانمان است! خب، 

ما شــادی هایمان را به جاهایــی مانند باغ ها 
و تاالرهــا می بریم و غم هایمان را به مســجد 
آورده ایم؛ به طوری که هرگاه در مساجد صدای 
قرآن به گوش می رســد، همه می پرســند: چه 
کسی فوت کرده اســت؟ این یعنی ما در نسل 
قبل تداعی های منفی ایجاد کرده ایم که نتیجة 
آن، گریزان شــدن جوانان و نوجوانان از مسجد 

شده  است.
 البته بپذیریم که خانواده هــا هم در این زمینه 
کم کاری می کنند. قدیم ترهــا ما خانوادگی با 
همســر و فرزند به مسجد می رفتیم؛ اما امروزه، 
حتــی در خانواده های مذهبی هــم پدر و مادر 
به تنهایی در مســاجد حاضر می شــوند و فقط 
پارک و سینما رفتن ما خانوادگی است. باید این 

رویکرد تغییر کند. 


دکتــر فیــاض داوودی فعــال فرهنگــی و 
دانش آموخته مدیریت اســتراتژیک فرهنگی، 
بحث را در دو ســرفصل دســته بندی می کند: 
اول، مباحث تئــوری و اهمیت موضوع و دیگر 

آسیب شناسی آنچه در عمل رخ می دهد:

ارتباط مسجد و خانواده
قرآن کریم پس از بیان چگونگی خلقت انسان 
به یک خانواده اشــاره می کنــد: حضرت آدم و 
همسرش. سخنی از مرد و زن نشده، بلکه از مرد 
و همســرش، یعنی یک خانواده حرف به میان 

مسـجد بایـد رابطـه خـود را بـا جوانانـی کـه ازدواج می کننـد، 
بـا کسـانی کـه بـه موفقیت هـای علمـی، اجتماعـی، هنـری و 
ورزشـی دسـت می یابنـد، صاحب همتانـی که کمک بـه دیگران 
را وجهـه همـت خـود می سـازند، بـا غم دیدگانی که غمگسـاری 
می جوینـد و حتـی بـا نوزادانـی کـه متولـد می شـوند، برقـرار و 

مسـتحکم کند.  محراب  پرونده مسجد
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دعوتبهبهشت
مدیریت پاتوق زنان در مسجد

نرگس روح پرور

شــرط اساســی موفقیت در کار فرهنگی، 
آشنایی با دنیای روان شناختی مخاطبان 

اســت؛ به خصوص وقتی قرار است 
مدیریت محتوایــی و فرهنگی 

گروهی از زنان را به عهده گرفت 
که قرار اســت در مسجد و در 
کنار هم گعده های دوستانه 
بگیرند. لذا برای شروِع یک 
ارتباط خوب باید دوستانه 
رفتار کــرد و خود را برای 
روبه رو شدن با رفتارهای 
عجیب و غریب برخی از 

مخاطبان آماده کرد.  
کار فرهنگــی و مدیریت 

پاتوق زنان در مسجد، باید 
توســط خود بانوان صورت 

بگیــرد. معمــواًل در هر محله 
خانم هایی هســتند که مقبولیت 

اجتماعی فراوانی دارند و نحوه رفتار و 
عملکــرد آنها در مردم محلهـ  به خصوص 

در زنانـ  بســیار تأثیرگذار اســت. تالش برای 
حضور این گروه از زنان در مسجد در زمان هایی 
که بانوان در مسجد حضور دارند، فرصتی است 
که می توان مدیریت گروه زنان را به آنان سپرد. 
در کنار ایــن گروه از زنان، در بیشــتر محله ها 
خانم هایــی هســتند که در مدارس مشــغول 
تعلیم و تربیت دانش آموزان هستند. استفاده از 
خانم های معلم به جهت مهارتی که در مدیریت 

کالس دارند، ضروری است.
نبایــد فراموش کرد که شــخص مدیر در این 
حلقه ها، فقط یک پیشــنهاددهنده اســت، نه 
تحمیل کننــده؛  پس با آمــوزش مهارت های 
الزم باید ســعی کرد جذابیت  ســخن و رفتار را 
در این افراد بــاال برد و به مخاطب حق انتخاب 
داد. اهمیت صداقت برای پاســخ به ســؤاالِت 
سخت مخاطبان و گرفتن فرصت از آنان را نباید 
فراموش کرد. بســیاری از صحبت هایی که در 
بین زنان انجام می شود، زنانه و خصوصی است؛ 
پس به هیچ وجه اسرار و حرف هایی را که در این 
بین زده می شود، نباید حتی به صورت شوخی یا 

کنایه! فاش کرد. همچنین نباید از ســر و وضع 
ظاهری آنان تعجب کرد و آنان را همان گونه که 
هستند، پذیرفت و به آنان مارک و برچسب های 

منفی نزد.
باید توجه داشــت که هدف از شکل گیری این 
اجتماع، تزریق فرهنگ دینی به جامعه اســت. 
ضمناً شکل گیری شــخصیت نیازمند فرصت 
است. پس نباید انتظار داشت که در زمان کوتاه 
اجرای یک برنامه فرهنگی، مخاطب ما دگرگون 
شود؛ بلکه باید به اندازه کافی به شخص فرصت 
تفکر، تغییر و تجربه را داد و در صورت امکان، به 

هر کدام وقت جداگانه اختصاص داد.
باید به یاد داشت که کار فرهنگی بسیار ظریف 
و با سختی های زیاد همراه است و هدف اصلی، 
کنترل مخاطب نیست؛  بلکه هدف تغذیه فکری 
درســت و تأثیرگذاری بر خلوت های او است. 

بنابراین الزم اســت پل ارتباطــی خود را قوی 
کرده و زمینه ارتباطات بعدی را فراهم آورد؛ 
لذا در اســتفاده از کلمات، باید حساس و 
خوش ســلیقه بود و به مخاطب خود 
در شکل گیری هویت دینی کمک 
کرد. فراموش نکنیم که هر کدام 
از این بانوان، می توانند در آینده 
نزدیک خانواده ای را به همراه 

خود به مسجد آورند.
اهمیــت ارتباط با مخاطب به 
خصــوص در کارهای 
فرهنگــی، بــه جهت 
هماهنگ کردن شخص 
و شناخت دقیق روحیات او 
می باشد. جهت ایجاد ارتباط 
مؤثر با این رابطین فرهنگی 
باید مهــارت خوب گوش دادن، 
مهارت توجه به عالئم غیر گفتاري 
چهره و شــخصیت هر فــرد، مهارت 
بیان مطالب به زبان ساده، مهارت کنترل 
احساســات را در خود پرورش داد. به طور کلی 
شیوه هایی جهت افزایش ارتباط با دیگران وجود 
دارد که می توان با به کارگیری آن ها تنش هاي 

ارتباطي خود با دیگران را کم کرد:
1.  همدلي و همدردي کردن با مخاطب

2.  صداقت و صراحت لهجه داشتن
3.  شنونده خوبي بودن

4.  پیــدا کــردن زمینه ها و نکات مشــترک با 
مخاطب

5.  بیان کردن احساسات
6.  تقویت نمودن عزت نفس در برخوردها

7.  شناسایی وضعیت روحي افراد
8.  احترام گذاشتن به احساسات طرف مقابل

9.  وقت و موقعیت شــناس بودن در شیوه های 
برخورد

10.  توانایی سکوت در مجادالت
11.  عدم افراط در موعظه

12.  مهارت مخالفت نمودن به شیوه مناسب و 
در زمان مناسب

13.  یکي بودن قول و عمل

نبایــد انتظــار داشــت کــه در زمــان کوتــاه اجــرای یــک برنامــه فرهنگــی، مخاطب 
مــا دگرگــون شــود؛ بلکــه بایــد بــه انــدازه کافــی بــه شــخص فرصــت تفکــر، تغییر 
و تجربــه را داد و در صــورت امــکان، بــه هــر کــدام وقــت جداگانــه اختصــاص داد.

ــاد  ــا ســختی های زی ــاد داشــت کــه کار فرهنگــی بســیار ظریــف و ب بایــد بــه ی
همــراه اســت و هــدف اصلــی، کنتــرل مخاطــب نیســت؛  بلکــه هدف تغذیــه فکری 

ــر خلوت هــای او اســت. درســت و تأثیرگــذاری ب

محراب  پرونده مسجد

آمــده تا این معنا تبیین گردد که از آغاز آفرینش 
خانواده مورد توجه بوده اســت. مسجد محلی 
است برای اجتماع مسلمانان و مؤمنان و خانواده 
نهادی است اجتماعی؛ لذا بین این دو نهاد مقدس 
ارتباطــی معنادار وجود دارد که هر کدام متأثر از 
دیگری است که البته نقش مسجد پررنگ تر و 
مؤثرتر است. پرداختن به خانواده اسالمی بدون 
توجه به رابطه آن با مســجد و بالعکس، تالشی 
بی ثمر یا حتی مضر اســت. صالح افراد جامعه 
که متشکل از مجموع خانواده ها است، مستلزم 
جاری و ساری کردن سبک زندگی ای است که 
گفتمانش از مسجد به جامعه تسری پیدا می کند.
برای مســاجد این ظرفیت تعریف شــده که از 
نوزادی تا کهن ســالی و حتی بعــد از مرگ، به 
مخاطبانش خدمات ارائــه دهد؛ چنان که مقام 

معظم رهبری )مد ظله العالی( می فرمایند: 
مســجد باید رابطه خود را با جوانانی که ازدواج 
می کنند، با کسانی که به موفقیت های علمی، 
اجتماعی، هنری و ورزشــی دســت می یابند، 
صاحب همتانی که کمــک به دیگران را وجهه 
همت خــود می ســازند، بــا غم دیدگانی که 
غمگساری می جویند و حتی با نوزادانی که متولد 

می شوند، برقرار و مستحکم کند. 
باید رابطه مسجد و خانواده احیا شود و گسترش 
یابد و مســتحکم گردد و بین این دو نهاد، یک 
تعامل ســازنده و پویا برقرار شود. در این زمینه 

روایاتی وارد شده است: 
1. از امام صادق )علیه الســالم( نقل شــده که 
ع و االجتهاد و اشــهدوا  فرموده اند: »عليکم بالور
الجنائــز و عــو دوا المرضــی و احضــروا مع قومکم 

مســاجدكم؛1 پارسایی ورزید و تالش کنید و در 
تشییع جنازه ها شرکت کنید و به عیادت بیماران 
بروید و همراه با اقوامتــان )خانواده هایتان( در 

مساجد حاضر شوید«. 
2. با اینکه بهترین مساجد برای زنان خانه هایشان 
اســت، چنان که امــام صادق )علیه الســالم( 
می فرمایند: »خیرمساجد نسائکم البیوت«،2 در 
بیانی نورانی از رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله 
و سلم( آمده است که فرموده اند: »اذا استاذنت 
امراه احدكم الی مســجد فال یمنعهــا؛3 هرگاه زن 
یکی از شــما اجازه خواست تا به مسجد رود، او 

را منع نکنید«. 

آنچه که هست
مسلّم می دانیم که یکی از پایگاه های اجتماعی 
که می تواند کانون خانواده را در برابر آسیب های 
اجتماعی مصون نگه  دارد، »مســجد« است. 
مســجد به عنــوان مرکز تربیتــی تأثیرگذار و 
ماندگار، پتانسیل و ظرفیت کامل و ویژه ای برای 

تک تک اعضای خانواده دارد. 
 حال شــما یک خانواده سنتی را تصور کنید که 
پدر و مادر، فرزند نوجوان و جوان دختر و پســر 
و احتمــااًل پدربزرگ و مادربــزرگ در کنار هم 
هســتند. این خانواده اگر بخواهند مسجد روند، 
آیا مســاجد برای تک تک اعضای این خانواده، 
برنامه دارد؟ آیا معماری ساختمان مسجد، برای 
ورود افراد مسن این خانواده به درستی طراحی 
شده است؟ آیا توانسته ایم زیبایی های ظاهری و 
باطنی مسجد را به نوجوان و جوان دختر و پسر، 

نشان دهیم؟
چه می شود که در کلیسا از تولد کودک تا مراسم 
ازدواج و حتی برنامه های پایش رشد جسمی و ... 
مدل هایی ایجاد شــده و مراسمی دیده شده، اما 
ما در مســجد مدلی برای این مراسم نداریم، اال 

مراسم ختم؟!

چه باید کرد

در اینجــا می خواهم حداقل هــای کاربردی و 
اجرایی و ملموس را به عنوان راهکار بیان کنم:

1. ایجاد مراکز مشاوره خانواده
ایجاد مراکز مشاوره خانواده از اهم موضوعاتی 
اســت که باید در مسجد شکل گیرد. با توجه به 
آســیب های اجتماعی و روان شــناختی که در 
جامعهـ  به ویژه در شــهرهاـ  داریم، نیاز هدایت 
آحاد جامعه در مشکالت روان شناختی با تکیه بر 

آموزش های دینی بسیار مبرهن است.

2. ایجاد مهدهای کودک 
مهدهای کودک باید در کنار مســاجد تشکیل 
شود تا وقتی پدر و مادری دارای فرزند نونهال و 
خردسال هستند و قصد حضور در نماز جماعت را 
دارند، با خیال آسوده بتوانند از برنامه های مسجد 

بهره مند شوند.

3. ایجاد جمع های بازنشستگان
در این موضوع باید بگویم ما داریم از آن ســمت 
بام می افتیم؛ یعنی آن قدر تکیه به حضور کودک 
و نوجوان و جوان کرده ایم که حضور و مفید بودن 
بزرگ ترهــا را فراموش کرده ایم! این همه افراد 
مسن که در مســاجد حضور دارند، آیا برنامه ای 
ویژه برای آنها دیده ایــم؟ همه اش می گوییم 
جوان. جالب آنکــه نمی توانیم جوانان را جذب 
کنیم و اینها هم دفع می شــوند! اهمیت جذب 
جوان را قبول دارم؛ امــا برنامه ریزی باید همة 

اقشار را در بر بگیرد. 
البته امروزه نیز نیازهای دیگری از جمله برگزاری 
کالس های آموزش رایانه و ورزش، از مطالبات 
جدی جامعه اســت و این به دلیــل اعتمادی 
است که جامعه به مســجد دارد. در بحث های 
جامعه شناسی، این اعتماد، سرمایه بزرگی است.

پی نوشت
1. كلينی، اصول كافی، ابتدای باب العشره.

2. شيخ صدوق، من ال یحضره الفقيه ج1، ص374.
3. صحيح بخاری، ج2، ص406. 

مســجد چیــزی شــبیه خانــواده اســت و مشــترکات یــک منــزل را در بــر دارد. مشــترکات 
ــاع  ــکان اجتم ــک م ــواده در ی ــه خان ــور ک ــه همان ط ــن اســت ک ــواده ای ــا خان مســجد ب
دارنــد، مســجد نیــز یــک مــکان اســت بــرای جمــع شــدن انســان ها. بــا ایــن تفــاوت کــه 
در خانــواده اعضــای ســببی و نســبی و خویشــاوندان کنــار یکدیگــر می نشــینند، ولــی در 
مســجد اعضایــی کنــار هــم می نشــینند کــه دیــن و عالیــق دینــی مشــترک دارنــد و آمــاده 
بــرای انجــام دادن مناســک و عبــادات دینــی هســتند. بــه ایــن ترتیــب در مســجد نیــز 

ــرد. ــواده شــکل می گی ــک خان ی
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احادیثـــــــــــــــــــــــی
برایهمــــــــــــــ﹦روزها

وایی معرفی یک نرم افزار ر
عیسی واحدی

در جامعة امروز به دلیل مشــغله ها و فرصت های کمــی که در اختیار مردم قرار دارد، 
در اختیار داشتن اطالعات در زمینه های مختلف و دسترسی آسان به آن، از نیازهای 
اساسی است. کتاب و کتاب خوانی  در جوامع توسعه یافته اهمیت خاصی یافته و سرانه 
مطالعه، میزان تولید و مصرف اطالعات و کاالهای فرهنگی، از شــاخصه های مهم 
توســعه یافتگی این جوامع است. با استفاده از امکاناتی مثل انواع گوشی ها و تبلت ها، 
زمان هایی را که معمواًل در مترو، اتوبوس، هواپیما و ... گذرانده می شــود، می توان به 

بهترین وجه ممکن مدیریت کرد و در موضوعات مختلف به مطالعه پرداخت. 
نشر فرهنگ و معارف اسالمی از موضوعاتی است که دغدغه بسیاری از برنامه نویسان 
خوش ذوق و متعهد عالم اسالم است که هر لحظه بر اساس نیازهای مسلمانان جهان، 

نرم افزار جدیدی را رونمایی می کنند.
با توجه به نقش اساسی احادیث پیشوایان معصوم در شناخت معارف اصیل اسالمی 
و دستورالعمل های نجات بخش و سعادت آفرین این دین آسمانی، مجموعه احادیث 
معصومین در قالب نرم افزار اندرویدی »مبین« که شــامل بیش از شــانزده هزار 
حدیث دسته بندی شده در بیش از سیصد موضوع مختلف است، توسط تیم راسخون 

تهیه شده و در اختیار اهل مطالعه قرار گرفته است.
این نرم افزار شامل احادیث دسته بندی شده موضوعی، چهل حدیث ها، حکمت های 
نهج البالغه، احادیث موضوعی ایام شمسی و احادیث موضوعی ایام قمری می شود.

این احادیث حاصل پنج سال تالش، گردآوری و دسته بندی آنها از منابع معتبر حدیثی 
است که قابلیت جستجو بر اســاس احادیث قدسی، احادیث موضوعی و هفده هزار 

حدیث بر اساس نام معصومینg را دارد.
این نرم افزار همچنین دارای امکاناتی از قبیل امکان ارسال برنامه، تنظیم اندازه فونت، 
جستجو در احادیث و ویجت برای احادیث است. با مراجعه به برنامه بازار در گوشی ها، 

می توان این برنامه را دانلود و از آن استفاده کرد.

شبستان
سی و شش سال مقاومت

پیروزی انقالب اسالمي ایران در سال 1357 یکي از 
مهم ترین رویدادهایي بود که در اواخر قرن گذشته 
به وقوع پیوســت. انقالبي که از طرفي مردمي و از 
طرف دیگر قائل به اداره جامعه بر اســاس احکام و 
قوانین اسالم بود. از جمله مهم ترین اصولی که در 
این انقالب مطرح شد، مبارزه همه جانبه و عزتمندانه 
با استکبار و مستکبر و حمایت از مظلومان سراسر 
دنیا بود؛ اصلی که مستکبران و سرمایه داران عالم 
را بر آن داشت تا به سرکردگی امریکا با تمام قوای 
مادی و معنوی خود به مقابله با این انقالب برخیزند و 
نهایتی هم برای این مبارزه قائل نباشند، جز نابودی 

این انقالب یا دست برداشتن مردم از اصول آن.
با نگاهی به فعالیت های موردی امریکا علیه انقالب 
اســالمی، می توان میزان همت و برنامه ریزی آنها 
جهت از بین بردن انقالب اســالمی را ســنجید. 
برخی از فعالیت های آنها در طول 36 سال گذشته 
به قرار زیر است. شــایان ذکر است که هر کدام از 
این اقدامات گاهی به تنهایی برای از بین بردن یک 

انقالب کفایت می کند.
1. تبدیل سفارت به النه جاسوسی ؛ 2. مصادره اموال 
ایــران ؛ 3. هجوم نظامی و واقعه طبس ؛ 4. کودتای 
نوژه ؛ 5. نشان دادن چراغ سبز به صدام برای حمله 
به ایران ؛ 6. حمایت تسلیحاتی و اطالعاتی از صدام 
در هشت سال جنگ تحمیلی ؛ 7. تأمین سالح های 
شــیمیایی عراق؛ 8. حمله به کشتی ها و سکوهای 
نفتی ایران ؛ 9. ساقط کردن هواپیمای مسافربری 
ایران . 10؛ حمایت از ســازمان منافقین؛ 11. وضع 
تحریم های ظالمانه علیه ایران ؛ 12. تهاجم فرهنگی 
و جنگ نرم علیه ملت ایران ؛ 13. ساخت فیلم های 
ضد ایرانی و ضد اسالمی ؛ 14. تهدید مستمر ملت 
ایران به حمله نظامی ؛ 15. حمایت از گروهک های 
تروریستی به ویژه در مرزهای ایران؛. 16. حمایت 
از هر گونه فتنه و اغتشــاش در سال های 88 و 78؛ 

17. ترور دانشمندان هسته ای ایران  و...

مسجــــد/ شمــــــــــاره181 /بهمــــــــن ماه1393

محراب  کتابخانه مسجد

مسجدنت
ارتباط مســتمر با مخاطب در حوزه های مختلف، در ارگان ها و 
سازمان های مختلف بسیار اهمیت دارد. ازاین رو برقراری ارتباط 
با نمازگزاران از طریق انواع رسانه ها و ابزار ارتباطی و شبکه های 

اجتماعی، باید مورد توجه مراکزی مثل مسجد قرار گیرد.
بسیاری از مســاجد از این گونه فعالیت ها غافل نبوده و در اولین 
اقدام، سایت هایی را برای تداوم ارتباط با مخاطبان خود طراحی 
کرده اند. با جستجو در اینترنت و مساجد گوشه و محل، می توان 
آدرس هایی را برای مســاجد مختلف تهران مشــاهده کرد که 
بســیاری از آنها غیر قابل اجرا و بعضــی از آنها نیز به روز و قابل 
مشاهده می باشند. این نشــانی شاید برای خیلی ها آشنا باشد و 
بارها برای اقامه نماز به آنجا رفته باشند: میدان بهارستان، خیابان 
مجاهدین اسالم، خیابان ایران، نبش کوچه شهید قادری مسجد 
سادات اخوی. از امتیازات مسجد سادات اخوی برنامه های بسیار 
به  روز و کاربردی و مورد نیاز افراد محله اســت. راه اندازی سایت 
مسجد یکی از فعالیت های به روز این مسجد است که مخاطبان 

آگاه را به خود جذب کرده است.
چهار ســال پیش در روز عید غدیر، بخش »مســجد نت« این 
مســجد به عنوان اولین کافی نت در مسجد راه اندازی شد. تمام 
خدمــات کامپیوتری مورد نیاز اعضای محل در مســجد نت به 
صورت سالم ارائه می شــود. در این کافی نت همة سیستم ها از 
طریق یک سیســتم مرکزی کنترل می شود و سایت های غیر 

اخالقی غیر قابل دسترسی و قفل است.
خانم هــا و طالب می توانند به راحتی در محیطی امن و ســالم 
کارهای تحصیلی و پژوهشــی خود را با هزینه کم انجام  دهند. 
این هزینه اندک که از مراجعان مسجد نت گرفته می شود، خرج 

هزینه های خود مسجد نت می شود. 
برای عضویت در فعالیت های این مسجد نظیر بسیج، حلقه شهید 
قادری، حلقه شــهید توسلی، حلقه شهید مهدی پور، کتابخانه و 

مجموعه ورزشی، می توان از طریق این سایت اقدام کرد.
با الگوگیری از تجربیات طراحان ســایت و همچنین مساجدی 
که دارای ســایت هستند، هر مسجدی می تواند صاحب سایت 

اختصاصی باشد؛ به امید آن روز.
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یکجوان
وچنـدمالک

شاخصـــه های جوان انقالبی 
K از دیدگاه رهبری فـــرزانه انقالب

علیرضا دهخوارقانی

پایان نوجوانی و آغاز مرحله جوانی، دورانی است که بسیاری از معضالتی که به دالیل مختلف و از 
جمله بلوغ برای فرد به وجود آمده بود، برطرف شــده و فرد توانسته تا حدودی به ثباتی نسبی برسد. 
جایگاه، نقش و هویت جوان تا حدودی برایش روشن شده و از این پس می رود تا وضعیت و موقعیت 
خود را مســتحکم تر و باثبات تر از گذشــته رقم بزند؛ هرچند ممکن است آثار مربوط به بحران های 
مراحل قبل هنوز وجود داشته باشد و جوان همچنان با مسائلی که  باید در دوره نوجوانی پیموده باشد، 

مانند سردرگمی هویت، روبه رو باشد.
در دین مبین اسالم نیز این دوران بسیار مهم و ارزشمند محسوب شده است. پیامبر اکرم )صلی اهلل 
علیه و آله(،  به ابوذر غفاری دستور می دهد تا این فرصت طالیی را غنیمت تلقی کرده و از آن کاماًل 

بهره برداری کند: »ای ابوذر، از جوانی خود پیش از فرا رسیدن دوران پیری کاماًل استفاده کن«.1
به هر حال جوانی آغاز می شود و فرد وارد دورانی می شود که هرچند پخته تر و تواناتر از مراحل قبلی 
است، هنوز با مشکالتی گریبان گیر است که با سرنوشت او در مراحل بعدی زندگی، ارتباط مستقیم 
دارند. فرد وقتی به دوران جوانی می رسد، با علم به اینکه به بهار عمر خود رسیده و توان و قدرت انجام 
دادن بســیاری از کارها را دارد، می خواهد بزرگ ترین و بهترین کارهایی را که در خاطرش داشته، 
انجام دهد و در اوج سربلندی باشد؛ اما هنوز خیلی از مسائل را نمی داند و بعضی امور را درک نکرده 
است. به همین علت شــاید در مسیر زندگی اش به انحراف کشانده شود و با مشکالت و خطرهای 

زیادی برخورد کند.
سؤالی که در این بین مطرح می شود این است که چه باید کرد؟ آنچه علم و دین توأمان جوان را به 
آن سوق می دهند، مراجعه به الگو و بهره مندی از تجربیات و مطالبی است که جوان  باید برای نیل 
به موفقیت، آنها را در صدر افکار و رفتار خود قرار دهد و به عبارتی هویت خود را باز شناسد و »هویت 

مجموعه نگرش ها، ویژگی ها و روحیات یک فرد است که وی را از دیگران متمایز می کند«.2 
ایــن ویژگی هــا و روحیــات و از همه مهم تر 
نگرش ها، در پس این ســؤال ساخته می شود 
که وی چــه اعتقاداتی دارد و چه اولویت هایی 
را برای خود تعریف کرده است. پس اولین قدم 
شناخت است؛ شناخت اینکه چه اعتقادی  باید 
برای وی در اولویت قرار گیرد؟ در چه کشوری 
زندگی می کند و چه اندیشــه ای بر حق است؟ 
مجموعه این ســؤاالت هویت وی را تشکیل 
می دهد. ســخن در این باب بسیار است؛ اما به 
طور مختصر می توان این گونه ســطور بعدی 
را رقم زد که جــوان امروز ما یک جوان ایرانی 
اســت که پیرو مذهبی اســت که با رشــادت 
امیرمؤمنان علی و کیاست امام حسن مجتبی 
و فداکاری امام حسین به وی رسیده است. 
او در برهــه ای زندگی می کند که ملتش پرچم 
انقالبی را در دســت دارد کــه می خواهد آن را 
بعــد از ظهور امام عصر )عجل اهلل تعالی فرجه 
الشــریف( به او بســپارد و پذیرش همین چند 
کالم و نگاهــی به آنچه پیرامــون در جریان 
است، ناخودآگاه به او این ایده را می بخشد که 

 باید بر روی جاده ای حرکت کند که رهبری این انقالب برایش مشخص نموده است. 
اما رهبری معظم انقالب اســالمی چــه نکاتی را برای یک جوان انقالبی مشــخص کرده و چه 
رهنمودهایی را در جهت تکامل او و حرکتش به ســمت این مقصد متعالی ترســیم  نموده اســت؟ 
تورقی در کالم ایشــان چندین نکته را به ما گوشزد می نماید. مهم ترین نکته پاسخ به سؤالی است 
که در موضوع این مقاله عنوان نموده اند. ایشان در پاسخ به این سؤال که: شما چه توقعی از ما دارید 
و جوانان دانشجوی مؤمن به اســالم و انقالب اسالمی، چه وظیفه ای دارند؟ این طور پاسخ دادند: 
»شــخصیت معنوی خود را ارتقا دهید و بکوشید که با ایمان خود بر مجموعه های پیرامون خود اثر 
مثبت بگذارید«.3 پس مهم ترین و اولین حرکت، ایجاد یک شخصیت درونی بر اساس معنویت در 

خود و اثر مثبت بر پیرامون خود بر مبنای ایمان منبعث از معنویت درونی است.
منش و روش دومی که در ادامه اولی است و رهبری معظم انقالب بر آن تأکید نموده اند، کار فرهنگی 
و امر به معروف و نهی از منکر اســت.4 ایشان فرموده اند: »چندی پیش گفتم: همه امر به معروف و 
نهی از منکر کنند. االن هم عرض می کنم: نهی از منکر کنید. این واجب است. این مسئولیت شرعی 

شما است. امروز مسئولیت انقالبی و سیاسی شما هم هست«.5 
در کنــار تقویت ایمان و تأثیر بر دیگران، آگاهی و افزایش ســطح تحلیل نیز از رهنمودهای مقام 
عظمــای والیت به جوانان انقالبی اســت. بدین منظور مطالعة تاریخ معاصــر ایران ضروری به 
نظر می رســد؛ امری که معظم له به جوانانی که علی اکبرg را شــناخته اند و الگوی خود را به جای 
شخصیت های خوش خط و خال، آن حضرت انتخاب کرده اند، توصیه نموده اند: »من همة دغدغه ام 
این اســت که جوان انقالبی امروز، نداند ما بعد از چه دورانی، امروز در ایران مشــغول چنین حرکت 
عظیمی هســتیم. تاریخچة این صدوپنجاه، دویست سال اخیر از دوران اواسط قاجار به این طرف؛ 
از دوران جنگ های ایران و روس به این طرف را بخوانید و ببینید چه حوادثی بر این کشــور گذشته 

است«.6
در کنــار مطالعه رویدادهــای این چنینی،  باید 
ســطح تحلیل را نیز باال برد. رهبری انقالب بر 
این موضوع نیز تأکید نموده اند. توصیه ایشان در 
این خصوص حاوی دو مشــخصة جالب است؛ 
اول اینکه بسیار دقیق عنصر اصلی تحلیل را در 
آن گوشزد کرده اند که تحلیل همة ابعاد باشد و 
دیگر آنکه تأکید ایشــان بر واقعی بودن تحلیل 
است. ایشــان در پیامی شفاهی به تشکل های 

دانشجویی انقالبی فرموده اند:
»نظام سلطه را با تمام ابعاد و الیه هایش بشناسید 
و اهداف و راهبردهای واقعی آن را تحلیل کنید و 
برای رویارویی با آن، تمام ظرفیت های خودتان 
را بــه کار گیرید و در این مســیر به وعده های 

خداوند اطمینان داشته باشید«.7
در پایان گفتنی است که ذکر نکات بسیاری که 
در کالم معظم له به وفور موجود است، از حوصله 
این تحلیل خارج است و انگیزه مخاطب محترم 
را می طلبد تا با بررســی آن، به راه روشــنی که 
برای نیل به کمال نیاز دارد، دسترسی پیدا کند.

شبستان  گفتمان انقالب اسالمی

زمانــی کــه آدمی پــای به عرصه هســتی 
می گــذارد، برهه های مختلفــی از زندگی را  
پشت سر می گذارد؛ کودکی، نوجوانی، جوانی، 
میان سالی و سرانجام کهن سالی. این مراحل 
پشت ســر هم می آیند و می روند تا در نهایت 
مأموریت انسان در این گیتی به سر آید و لقای 
الهی را دریابــد. به حق مهم ترین برهه  زندگی 
انسان که موفقیت در آن، موفقیت در زندگی را 

تضمین می کند، دوران جوانی است.
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مروریبریکتولد

فســاد در نظــام جمهــوری اســالمی اژدهــای هفــت ســری اســت کــه هــر یــک از 
ســرهای آن را قطــع کننــد، ممکــن اســت از جایــی دیگــر ســر بــاز کنــد. نکتــة 
مهــم ظرفیــت بــاالی نظــام در مقابلــه و مبــارزه بــا هــر گونــه فســاد در ســاختار 
درونــی و اراده مســوالن عالــی نظــام اســت کــه ایــن عــزم جــدی، خــود یکــی از 

دســتاورد بــزرگ انقــالب اســالمی ایــران اســت.

در گفتگو با آیت الّله کعبی پیرامون انقالب اسالمی 
به کوشش مرتضی ناصحی

سی و شش سال اگرچه برای انقالب اسالمی عمری طوالنی  نیست ولی با وجود توطئه هایی 
که علیه این انقالب صورت گرفت و در عین حال نظام به حرکت خود ادامه داد نشان از وجود 

ریشه های عمیق این حرکت دارد. ایستادگی در مقابل این دشمنی ها از قدرت و انسجام درونی 
جمهوری اسالمی خبر می دهد. انقالبی که در مقام نظر با تکیه بر معارف اسالمی از پشتوانه باالیی 
برخوردا بود و در مقام عمل نیز نشان داد که حکومت مردم بر مردم با تکیه بر دین در زمان غیبت 
معصوم)ع( امکان پذیر است. در رابطه با برخی از فراز و نشیب های انقالب با آیت اهلل کعبی عضو 

مجلس خبرگان رهبری و کارشناس در فقه حکومتی به گفتگو نشسته ایم.

1. با توجه به اینکه در آســتانه سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی هستیم، به نظر جنابعالی بعد از 
گذشت بیش از سه دهه از عمر انقالب، جایگاه 
نظام نزد مــردم ایران چگونه اســت و نظام 
اسالمی ایران تاکنون چه دستاوردهایی داشته 

است؟
انقــالب اســالمی در دوران معاصر نقطه آغاز 
تجدید حیات اســالم محســوب می شود که 
ســنگ بنای یک تمدن جدید اسالمی بر پایه 
آموزه هــای اســالم ناب محمــدی و مکتب 
اهل بیت )علیهم الســالم( را بنیــان نهاد. این 
انقــالب از جنس انقالب های تمدنی اســت؛ 
ولی از نوع انقالب های سیاســی و اقتصادی یا 
دیگر انقالب ها نیست که در یک مقطع زمانی 
و مکانی آغاز شده و پس از طی دوره ای به پایان 
می رســند. بلکه نقطه آغازی است که در دهة 
چهارم ُعمر آن، بر پایه فلســفه سیاسی اسالم، 
یعنی »مردم ســاالری دینی«، توانسته است 
علی رغم توطئه های متعــدد خارجی و داخلی 
استقامت کرده و بر پایه این مکتب دستاوردهای 

عظیمی داشته باشد.
دستاورد جمهوری اسالمی را که بر پایه اندیشه 
والیــت مطلقه فقیه بوده اســت، باید به لحاظ 
تئوری و عملی بیان کرد. مهم ترین دســتاورد 
تئوریــک انقالب را می تــوان »نهادینه کردن 
مردم ســاالری دینــی بر مبنــای ارزش های 
اسالمی«، »استقالل و خوداتّکایی«، »خیزش 
نهضت علمی« و حرکت به سمت شکل گیری 
یک تمدن جدید اســالمی دانست که با تمامی 
دســتاوردهای جهان بعد از قرون وسطی قابل 

مقایسه است. 
مهم ترین دســتاورد عملی انقالب اسالمی را 
باید »اســتحکام انقالب در مقابل توطئه های 
داخلی و خارجی« با شــعار نه شرقی نه غربی، 
جمهوری اسالمی دانســت که در دهة چهارم 
عمر خود همچنان اســتوار و مقــاوم در مقابل 

قدرت های مدعی جهان ایســتاده اســت. در 
حقیقت یک بلــوک منطقه ای بــه محوریت 
ایران اسالمی تشکیل شــده است؛ به گونه ای 
که در دهة اول انقالب فروپاشــی بلوک شرق 
و در دهــة چهارم آن به گوش رســیدن صدای 
شکست لیبرال دموکراســی را به دنبال داشته 
اســت. از مهم ترین توطئه های شکست خورده 
بلوک غرب، لشکرکشی های آمریکا در منطقه 
و طراحی اســالمی بدلی، خشن و بی منطق به 
نام القاعده و داعش برای به فرسایش کشاندن 
گفتمان انقالب اسالمی و مقاومت اسالمی در 
منطقه است که همگان به شکست استکبار در 

این زمینه اذعان دارند. 
»قــدرت بازدارندگی دفاعــی نظام جمهوری 
اســالمی با دانش بومی« دیگر دستاورد مهم 
انقالب است که باعث شده امروزه ایران قدرت 
اول منطقه محســوب شــود؛ به گونه ای که در 
مقایسه با دوره های گذشته و نظام ستم شاهِی 
وابســته به آمریکا، به هیچ وجه قابل مقایســه 

نیست.
انقالب اســالمی بر پایه والیــت الهی و نفی 
والیت طاغوت در جهان بر پایه دشمن ستیزی 
و قلمداد کردن آمریکا به عنوان شــیطان بزرگ 
و ضــرورت از بین رفتن رژیم صهیونیســتی 
بــا محوریت آزادســازی قدس و فلســطین، 
وحدت، تقریب مذاهب اسالمی و ساخت امت 
اسالمی در عرصه بین الملل، گفتمان جدیدی 
را در ســطح روابط بین الملل ایجاد کرده است. 
این گفتمــان امروزه به عنوان گفتمان مقاومت 
اسالمی قدرت نمایی کرده و در واقع قدرت نرم 
در عرصه بین الملل را تشکیل می دهد. استحکام 
ایدئولوژیک نظام با محوریت اندیشه اسالمی، 
مقبولیت مردمی و نهادینه شــدن انتخابات در 
نظام، کارآمدی نظام اسالمی و حرکت به سمت 
وحدت و بیداری کشــورهای اسالمی، از دیگر 

دستاوردهای انقالب قلمداد می شود.
مردم نظام را به عنوان یک نظام الهی و مردمی 
و متکی به رأی ملت پذیرفته اند که ســاخت و 
شکل گیری آن توسط مردم، اما با مبنایی الهی 
بوده اســت؛ لذا مردم همواره از نظام خود دفاع 
کرده و همیشــه در صحنه هستند. برای نمونه 
می توان به حضور آگاهانــه و پرتعداد مردم در 
حماســه 9 دی اشــاره کرد که اجتماع انقالب 
اســالمی در برابر توطئه براندازی نرم انقالب 
اسالمی را رقم زد و همواره این انقالب، با حضور 

مردم در صحنه بیمه شده است.

2. با توجه به مشکالت متعدد داخلی و خارجی 
از مشکالت اقتصادی گرفته تا مشکالت سیاسی 
و به خصوص فســاد در بسیاری از بخش های 
دولتــی و غیر دولتی که هــر از گاهی برخی 
از این فســادها از اطالعــات طبقاتی خارج 
می شــوند و به اطالع عموم می رسد، آیا فکر 
می کنید انقالب به اهدافــی که به دنبال آن 

بود، دست یافت؟
یک انقالب به وسعت و بزرگی انقالب اسالمی 
ایران با توجه به خاســتگاه تمدن ســازِی آن، 
نمی تواند خالی از آسیب و مشکالت این چنینی 
باشد و رخ دادن این گونه اتفاقات اجتناب ناپذیر 
است. اما هنر انقالب اسالمی، شناسایی این نوع 
آســیب ها و ارائه راهکارهای عملی برای رفع و 
دفع آنها اســت. یکی از مهم ترین اهداف اصلی 
نظام جمهوری اســالمی، مبارزه با فساد داخلی 
در بخش های مختلف بوده اســت. امام راحل و 
رهبر معظم انقالب همواره با بیانیه ها، تأکیدات 
و پیگیری های ویژه، مبارزه با فســاد را به شکل 
عملی از مســئوالن مطالبه  کــرده و می کنند. 
مبارزه با فساد و قانون ارتقای نظام اداری برای 
مبارزه با فساد که فراقوه ای تصویب شده، نشان 
از عــزم جدی و عملی رهبر انقالب برای مبارزه 
با فساد دارد. به گونه ای که هر نوع فساد در نظام 

جمهوری اســالمی به عنوان یک ضد ارزش 
مطرح اســت. اما از طرف دیگر فســاد در نظام 
جمهوری اسالمی اژدهای هفت سری است که 
هر یک از سرهای آن را قطع کنند، ممکن است از 
جایی دیگر سر باز کند. نکتة مهم ظرفیت باالی 
نظام در مقابله و مبارزه با هر گونه فساد در ساختار 
درونی و اراده مسوالن عالی نظام است که این 
عزم جدی، خود یکی از دستاورد بزرگ انقالب 

اسالمی ایران است.
تفاوت فســاد در جمهوری اســالمی با نظام 
طاغوتی شاهنشاهی در این است که کل نظام 
شاهنشاهی فاسد بود و تمامی سازوکارهای آن 
در فســاد ریشه داشــت. اما جمهوری اسالمی 
ایران و مدیریت عالی نظام بر پایه قانون اساسِی 
مترّقی اســت و مدیران ارشد در نظام جمهوری 
اسالمی، عالوه بر تعهد و تخصص، از سالمت 
باالیی برخوردار هستند. اگر در سطح الیه های 
مدیریتی در جمهوری اسالمی مراتبی از فساد 
شناسایی می شود، برای مسئوالن عالی کشور 
قابل تحمل نیســت و اراده جدی برای مبارزه با 

آن وجود دارد.
 جمهوری اســالمی برای رســیدن به جامعة 
اسالمِی نمونه و حکومت اسالمی که برای دیگر 
ملت ها الگو باشد، کارهای زیادی باید انجام دهد 
و هنوز تا آن نقطه فاصله دارد. منتها رســیدن به 
این آرمان مراحلی دارد که تا امروز نظام اسالمی 

ایران آنها را به خوبی طی کرده است.
مرحله اول شــکل گیری و پیــروزی انقالب 
اسالمی و مرحله دوم استقرار نظام اسالمی است. 
بعد از استقرار آن، شکل دهی دولت اسالمی بر 
پایه مردم ســاالری است. مرحلة چهارم تحقق 
جامعة اسالمی و مرحلة پنجم ساخت و استقرار 
تمدن جدید اسالمی اســت. باید توجه داشت 
امروز انقالب اسالمی در مرحلة چهارم و گذار از 
این مرحله برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی 

شبستان  گفتمان انقالب اسالمی
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رســـــــــــــانه
بستـــــــــــــــــریبرای
انقــــالبپـــــــــــــــویا
چگـــــــونگی پرداخــــــــــــت به مسئلــــــــــه انقالب اســــــــــالمی
 جهــــت ارتقای علمــــــــــی و آگاهی نسل جـــــــوان توسط  رسانـــــــه

مرضیه عیوضی

اســتعدادها و توانایی های بالقوه ای که در جوانان نهفته است، در دسترس ترین، 
مناسب ترین و آماده ترین زمینه براي طراحي و ایجاد هر تغییر و تحولی در عرصه 
اجتماع اســت. اگر تاریخ انقالب هایی را که در دنیا به عنوان نمونه و پیچ تاریخی 
مطرح شده اند، ورق بزنیم، خواهیم دید این قشر از جامعه چرخ دنده های تمامی این 
انقالب ها و تحوالت پیرامونی آن را از ایستایی خارج کرده و به آن سرعت بخشیده 
است. مؤید این ادعا، تحقیقات علمی مورخان و جامعه شناسان دربارة رویداد های 

اجتماعی و سیاسی ملل مختلف و از جمله جریانات حاکم بر ایران در سده گذشته 
اســت. بخش انبوهي از بازیگران و نقش آفرینان حوادث مختلف، امکانات و 

انرژي هاي بسیاري، مصروف هدایت این بخش از جامعه به سمت اهداف 
معّین و مد نظر هدایت گران شــده است )فارغ از اینکه این اهداف مثبت و 

منفي یا ارزشي و ضدارزشي بود ه  است(. 
از ویژگی های مهم جوانان این است که به طور معمول ارزش هاي معنوی 
در میان آنان بیش از بزرگ ســاالن مورد پذیرش قرار می گیرد و چه بسا 
این تفاوت ارزشــي میان جوانان و بزرگ ساالن، ناشي از تفاوت تجربه و 

جامعه پذیری آنان باشد. 
دین مبین اســالم به جوانان و لزوم پرورش این قشر و دقت در تربیت آنان، 

توجهي خاص مبذول داشته است. پیامبر خاتم، حضرت محمد مصطفی در 
این خصوص فرموده اند: »هر کس در جوانی اش بیاموزد، آموخته اش مانند نقش 
بر سنگ است و هر کس در بزرگ سالی بیاموزد، آموخته اش مانند نوشتن بر روی 
آب است«.1 امروزه پاسداري از خون شهیدان و ابالغ پیام انقالب اسالمي به همت 
جوانان غیرتمند و آزاده متکي اســت. عبور از ســال هاي سخت جهاد و مقاومت، 
الگوي کامل و سنت مطلوبي اســت که جوانان را به آیندة درخشان و امیدبخش 

دلگرم مي سازد.
امــا چگونه می توان این الگو را به جوان ارائه نمود یا در لشــکر شــکوفه های باغ 

انقالب اسالمی، بهار را سلطان ساخت؟2 پاسخ به این پرسش بالطبع به 
عناصر اجتماعی، نهادها و شبه نهادهای ارگانیک مانند رسانه های 
جمعی وابسته است. در این مقالهـ  بنا به  حوصله خواننده محترم 
و حجم مطلبـ  به ذکر چند و چون این امر در خصوص رسانه ها 

می پردازیم.

شبستان  گفتمان انقالب اسالمی

 جمهــوری اســالمی بــرای رســیدن بــه جامعــه اســالمِی نمونــه و حکومــت اســالمی کــه 
بــرای دیگــر ملت هــا الگــو باشــد، کارهــای زیــادی بایــد انجــام دهــد و هنــوز تــا آن نقطــه 
فاصلــه دارد. منتهــا رســیدن بــه ایــن آرمــان مراحلــی دارد کــه تــا امــروز نظــام اســالمی 

ایــران آنهــا را بــه خوبــی طــی کــرده اســت.

قرار دارد. به این معنی که همچنان به قله تمدن 
اسالمی نرسیده اســت. مقام معظم رهبری در 
تعبیر زیبایی، از وضعیت کنونی به »پیچ تمدنی« 
یاد کردند. در نتیجه برای رســیدن به این آرمان 

باید از این پیچ به سالمت گذر کرد.

3. چه تالش هایی نیاز اســت تــا جمهوری 
اســالمی در عمل و نظر با هم منطبق شود؟ آیا 
اساســاً این تطبیق امکان پذیر است؟ در واقع 
قوانین و ســاختار های درونــی نظام چقدر 
ظرفیت اجرایی شدن در سطح جامعه را دارد؟

نظام جمهوری اسالمی که به لحاظ تئوریک بر 
پایه نظریه والیت مطلقه فقیه شکل گرفته، قطعًا 
در عمل نیز قابل تطبیق است و امروز با اجرایی 
شدن مردم ســاالری دینی، شاهد این تطبیق 
هستیم که در ســطح بین الملل به عنوان یک 

مدل و نسخه جدید مدیریت مطرح می شود.
 دســتاوردهای عمده  انقالب اســالمی مانند 
استقالل و آزادی، اقتدار و عزت ملی و شکل دهی 
زیرساخت های تمدن جدید اسالمی، به معنی 
کارآمدی نظام اســت. منتها کارآمدی را باید با 
توجه به موانع و توطئه های مختلف در کنار ابزار، 
امکانات و وضعیت داخلی و بین المللی مالحظه 
کرد و بایــد تصریح کرد کــه در مجموع نظام 

جمهوری اسالمی، نظامی موفق بوده است.
بــرای تطبیق کامــل تئــوری و عملی نظام 
جمهوری اســالمی، باید چند کار پایه ای انجام 
شــود. در مرحلة اول تداوم انقالب فرهنگی، در 
قدم دوم اقتصاد مقاومتی، در قدم ســوم تداوم 
خیزش علمی، در قدم چهارم تحول ساختاری 
نظام در قالب ســاختارهای اداری، در قدم پنج 
تربیت مدیران ارشد، الیق، متهعد و متخصص، 
در قدم ششم تدوین سیاست های امت اسالمی 
و در قدم هفتــم ترویج مبانی انقالب و تحکیم 
روابط مــردم و نظام برای تحقق رضایت مندی 
عمومی در ســطح باال، باید صورت پذیرد. البته 
برای تطبیق و نیل به آرمان های اصلی، باید همة 

مراحل به درستی طی شوند.
 

4. ســؤالی که گاهی در بیــن عموم مطرح 
می شود این است: »شاید االن دیگر اکثریت 
به این نظام عالقه  نداشــته باشــند«. آیا نباید 
رفراندوم برگذار کرد و نظــر اکثریت را در 
مورد اصل نظام یا شــیوه های دیگر بررســی 

کرد؟
این مســئله توهمی بیش نیســت که از سوی 
دشــمنان القا می شــود. مردم با شــرکت در 
انتخابات، به شکل ضمنی به جمهوری اسالمی 
رأی داده و تجدیــد میثاقی بــا آرمان های امام 
و شــهدا انجام می دهند. در کشــور جمهوری 
اسالمی ایران به طور تقریبی طی این 34 سال، 
سالی یک انتخابات برگزار شده و عالوه بر اینها، 
حضور پرشــور و خروش مردم در مناسبت های 
مهم، مثل 22 بهمن، روز قدس و 9 دی، نشان از 
مردمی بودن نظام اسالمی دارد که نشان دهنده 
تــوان مردمی بســیار باالی نظــام جمهوری 
اسالمی ایران است. یکی از پشتوانه های اقتدار 

نظام، اقتدار مردمی آن است.

5. جایگاه انقالب اسالمی ایران بین دولت ها 
و کشورهای منطقه چگونه است؟ آیا ایران در 
این سال ها توانسته محبوبیت خود را در این 

کشورها افزایش دهد؟ 
انقالب اسالمی ایران در سطح پنج قاره جهان 
به طور کلی مطرح شده است و به استثنای چند 
کشــور آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس 
خبیث که بلوک اســتکبار را تشکیل می دهند، 
در میان ســایر کشــورها جایگاه مناسبی دارد. 
به گونه ای که کشــورهای اسالمی و ملت های 
مســتضعف، جذب گفتمان انقالب اســالمی 
شــده و حتی صدای انقالب اسالمی و صدای 
ضد اســتکباری در حیات خلوت آمریکا، یعنی 
آمریــکای جنوبی به گوش می رســد؛ چراکه 
مخاطــب گفتمان انقالب اســالمی، ملت ها 
هستند، نه دولت ها. حرکت بیدرای اسالمی در 

منطقه نشانه صدور ارزش های متعالی انقالب 
اسالمی بر پایه هویت اسالمی، استکبارستیزی 

و فراگیری گفتمان وحدت اسالمی است.

6. انقالب چقدر توانست کارآمدی خود را در 
عرصه های مختلف به دیگران نشان دهد؟

دربارة میــزان کارآمدی نظــام باید کارآمدی 
انقــالب اســالمی در عرصه هــای مختلف 
بین المللی تبیین و بررسی کامل شود؛ زیرا امروز 
به طور کامل در ســطح بین الملل این گفتمان 
مطرح شــده اســت. امروزه »دین« در عرصه 
روابط بین الملل حرف اصلــی را می زند و هیچ 
سیاستمداری در جهان نمی تواند نقش دین را در 
عرصه روابط بین  الملل نادیده بگیرد که این امر، 
از تأثیرگذاری مناسب انقالب اسالمی حکایت 

دارد.

7. نظــام جمهوری اســالمی در تصمیم  های 
بین المللی تابع منافع و مصالح خویش اســت 
یا به اصول اسالمی پایبند است؟ آیا مثاًل توجه 
به مسئلة مســتضعفین فقط در مورد فلسطین 
مطرح است یا جمهوری اسالمی در قبال سایر 
مســتضعفان و مظلومان عالمـ  در هر کجا که 

باشندـ  احساس مسئولیت می کند؟
باید توجه داشت که پایبندی به اصول اسالمی، 
منافع ملی را نیز تأمیــن می کند و به هیچ وجه 
در تعارض با منافع ملی نیست. فلسطین عمق 
استراتژیک انقالب اسالمی را تشکیل می دهد. 
همچنین در سایه پیش بُرد گفتمان بین المللی 
انقــالب اســالمی، منافع ملی ایــران به نحو 

شایسته ای نیز تأمین شده است.
قرار گرفتن فلسطین در عمق استراتژیک نظام 
اسالمی به این معنی است که بلوک مستضعفین 
در مقابل مســتکبرین بر پایه گفتمان انقالب 
اسالمی شکل گرفته است؛ بنابراین یک انسان 
مســتضعفـ  در هر کجای جهان باشدـ  تحت 
لوای گفتمان انقالب اســالمی قــرار خواهد 

گرفت.
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جـــریان شناســی10
شبستان  گفتمان انقالب اسالمی

 رسانه های جمعی 
رسانه های جمعی که از آن به رسانه های گروهی نیز یاد می شود، در فرآیندی 
که ارتباطات در آن شکل می گیرد و اطالعات در درون جامعه جابه جا می گردد، 
سهیم هستند. عالوه بر این یارای آن را دارند تا با کارکردهای نهفته و بالقوه 
خویش در عرصه های مختلف سیاســی، فرهنگی و اقتصادی، به موازات 
تحوالت عمیق در نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دگرگونی باورها 
و ارزش های مســلّم جامعه، کارساز بوده و همچون دانشگاهی عمومی در 
جهت شکوفایی و اعتالی فرهنگ جامعه به فعالیت بپردازند و جامعه را به 

سمت و سوی مطلوب هدایت کنند.

سینما
ســینما در دوران حکومت رژیم شاهنشاهی وارد کشور شد و به علت منشأ 
غربی این پدیده و همچنین  سیاست های رژیم پهلوی، با پیروی و تقلید از 
حال و هوای فیلم های غربی ســامان یافــت. البته نمی توان به طور کامل 
تمامی تقصیرها را به گردن دســت اندرکاران فیلم های سینمایی انداخت؛ 
زیرا ایشــان به طور کلی از به کارگیری شیوه هایی که رنگ و بوی سیاسی 
دهد، برحذر بودند و نمی توانستند فیلمی را بسازند که نام و نشانی از سنت یا 
نقد به مدرنیته باشد. تنها چیزی که می ماند، موضوعات مبهم و کلی، مانند 
به نیکی یاد نمودن از مردی و جوانمردی و بزرگ نمایی الوات ها و جایگزین 
نمودن ایشــان به جای پهلوانان واقعی است. صدالبته هرجا که قافیه تنگ 

می آمد، برای خوشایند حکام تلنگری هم به دین زده می شد.
اما ســینما در دوران حاضر می تواند به جهت وجود بســتر مناســب منشأ 
فعالیت های بسیار ارزنده ای شود و از میان این فعالیت ها، شور و شعوری که 
در دل جوانان انقالبی ما در دهه پنجاه وجود داشــت، به داشته های جوانان 

نسل جدید اضافه شود.

 مطبوعات
با پیروزی انقالب اســالمی و دگرگونی معیارها، ارزش های اسالمی، در 
رسانه های گروهی حاکم شد و فرهنگ ضدارزش حاکم بر آن، کنار گذاشته 
شد. در این بین مطبوعات نیز به عنوان عضوی از رسانه های جمعی، عهده دار 
بخشی از رسالت سنگین و خطیر معرفی و تبلیغ ارزش های اسالمی شدند. 
در مقدمة قانون اساسی جمهوری اسالمی راجع به رسانه های گروهی کشور 
آمده است: »وســایل ارتباط جمعی بایستی از جهت روند تکاملی انقالب 
اســالمی در خدمت اشاعة فرهنگ اســالمی قرار گیرد و در این زمینه از 
برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های 

تخریبی و ضداسالمی جداً پرهیز کند«.3
بنابراین و با این توصیف، رسانه های گروهی اعم از سینما، مطبوعات، کتاب 
و دیگر رسانه های گروهی،  باید درصدد برنامه ریزی در خصوص نیل جوانان 
جامعه به همگرایی با اندیشه ها و آمال انقالب باشند. این مهم از منظر جامعه 
و همچنین انقالب، یک نیاز بسیار حیاتی تلقی می شود؛ اما از منظر رسالت 
رســانه هاـ  به خصوص رســانه های جمعیـ  یک وظیفه است که  باید در 

اولویت قرار گیرد.

پی نوشت
َم َو ُهَو َكبيــٌر كاَن ِبَمنِزَلِة 

َ
َم فی َشــباِبِه كاَن ِبَمنِزَلِة الَوشــِم ِفــی الَحَجِر َو َمن َتَعّل

َ
1. قــال رســول اهّلل: »َمن َتَعّل

الِکتاِب َعلی َوجِه الماِء«؛ راوندی، نوادر، ص18. 
2. سيف فرغانی در مصرعی در یک قصيده می گوید: كه سلطان بهار است و لشکر شکوفه.

3. قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی، ص260. 

افولاخبـــــــاریگـــــــــــــــــــــــریواحیایاجتهـاد
سینا فیاض

از آنجا که غایت اصلی جریان اخباری گــری احیای اخبار اهل بیت بود، با 
نگارش مجموعه های حدیثی مفصلی همچون وافی، بحاراالنوار، وسایل 
و برهان، این مهم به انجام رســید. پس از آن نوبت به شــرح و تفسیر اخبار 
و اســتفاده از آنها در مسیر فقاهت می رسید؛ اما چون اخباریان تالش جدید 
در مســیر فقاهت نداشــتند، به تدریج رو به افول نهادنــد. البته افراط ها و 
تندروی های جریان اخباری و خروج آنها از دایره انصاف و عقالنیت بر افول 

آنها شتاب بخشید. 
از جمله شخصیت های مهمی که در تعدیل اخباری گری و تضعیف آن نقش 
مهمی داشت، شیخ یوسف بحرانی بود. شیخ یوسف که در ابتدا از اخباریون 
متعصــب و جّدی بود، پس از هجرت به ایران و اقامت در شــهر قزوین، به 
مباحثه با شیخ محمد برغانی پرداخت و در آن مباحثات نتوانست پاسخی به 
اشکاالت اصولیون بدهد؛ لذا به اعتدال رو آورد. این ماجرا به مذاق اخباریون 
قزویــن خوش نیامد؛ ازاین رو آنان به خانه برغانی حمله کردند و چون او را 
نیافتند، خانه و کتاب خانه اش را به آتش کشیدند. بحرانی از این اتفاق بسیار 
ســرخورده شــد و از آنجا قهر کرد و به کربال رفت و کرسی درس خود را در 

آنجا برقرار کرد.
شــیخ یوسف در کربال به نگارش کتاب مفّصل فقهی خود حدائق الناظره 
پرداخــت تا آنکه موال محمدباقر وحید بهبهانــی )متوفی 1206ق( که در 
اصفهان از محضر ســید صدرالدین قمی1 تلمذ کرده بود نیز از بهبهان به 
کربال رفت و بحث های اصولی خود را آغاز کرد و در آنجا عالوه بر پاســخ 
دادن به اشــکاالت اخباریان بر روش اصولی، به تشکیک در روش و مبانی 
اخباری گری پرداخت. وحید بهبهانی با قّوت و قدرت علمی توانســت در 
کربال وجاهت علمی بیابد و آشــکارا به نقــد و تخطئه اخباران پرداخت؛ به 
نحوی که نماز خواندن پشت سر شیخ یوسف بحرانی را جایز نمی دانست. 
اما شیخ یوسف روشی آرام در پیش گرفته بود و نماز گزاردن پشت سر وحید 
را صحیح می دانست. انعطاف علمی و عملی بحرانی در برابر وحید بهبهانی 

نقش مهمی در رونق درس و بحث وحید داشت.2 
محبوبیت وحید به حدی رسید که در هنگام وفات شیخ یوسف بحرانی، در 

جلوی همة علما و بزرگان و مردم کربال بر پیکر شیخ یوسف نماز اقامه کرد. 
با رحلت شیخ یوسف، بازار اختالفات اخباری و اصولی تمام نشد. میرزا محمد 
اخبــاری از اخباریان افراطی، پرچم این اختالفات را حفظ کرد و با تدریس 
و تألیف فراوان برای اســتواری اخباری گری کوشید و حتی از دربار عثمانی 
و قاجار کمک طلبیــد. او ماجراجویی های فراوانی را در عراق و ایران برای 
مقابله با مجتهدان به راه انداخت و توهین و افترا را از حد گذراند و با بدترین 
الفاظ و نســبت ها از وحید بهبهانی، شیخ جعفر کاشف الغطا و دیگر بزرگان 

یاد می کرد.
اما به هر حال پس از شــیخ یوسف، اخباری گری دیگر نتوانست آن سلطه 
دیرینــه خــود را باز یابد و نهضــت علمی و اصولی را کــه وحید بهبهانی 
)متوفی1206ق( آغاز کرده بود، شــاگردانش در حوزه های مختلف عراق 
و ایران گســترش دادند. سه نسل از شــاگردان مکتب وحید در این مهم 

نقش آفرینی کردند:
نســل اول عبارت بودند از: سید مهدی بحرالعلوم )متوفی1212ق(، شیخ 
جعفر کاشــف الغطا )متوفی1227(، سید علی طباطبایی )صاحب ریاض(
)1231ق(، میرزا ابوالقاسم قمی )1231ق(، مال محمدمهدی نراقی، شیخ 

اسداهلل تستری )متوفی1234ق(.
نسل دوم عبارتند از: شیخ محمد تقی بن عبدالرحیم )متوفی1248ق(، شریف 
العلمای مازندرانی)متوفی 1245(، سید محسن اعرجی )متوفی1227ق(، 
مال احمد نراقی )متوفی 1245(، سید محمدباقر شفتی، سید محمد مجاهد، 

سید محمدمهدی طباطبایی.
نسل ســوم عبارتند از: شــیخ مرتضی انصاری، شیخ محمد حسن نجفی 
)متوفی 1266(، شیخ موسی کاشف الغطا، سید ابراهیم قزوینی، سید محمد 

شفیع جاپلقی )1280ق( و ... .

پی نوشت
1. ســيد صدرالدیــن قمی)متوفــی، بيــن 1150 -  1160ق( جامع معقول و منقــول و از معدود اصوليونی بود كه 
در دوره ســلطه اخباریون نزد آقا جمال خوانســاری و مال ميرزا شــيروانی تلمذ كرده بود و بر وافيه فاضل تونی 

ح نگاشت. شر
2. علی دوانی، وحيد بهبهانی، ص145.

مرکزطوفـــــــــان
بررســـــــــی کوتاه درباره نقـــــش و جایگاه مساجـــــــــد 

در پیروزی انقالب اسالمی
با نگاهی به روند رو به رشــد نهضت اسالمی ایران از نقطة آغاز آن، خرداد 
سال 1342، تا 22 بهمن 1357، سال پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
به رهبری حضرت امام خمینی )ره(، به روشــنی درمی یابیم که مســاجد 
کانون های اصلی و هسته های اولیه این حرکت اصیل، الهی و حیات بخش 
در تاریــخ معاصر ایران بوده اند. تمام مراحل شــکل گیری نهضت اعّم از 
سازماندهی، تشکیل جلسات مخفی شبانه و هدایت مردم به سوی پیشبرد 
اهداف انقالبی، در بســتر مسجد تحقق یافت و این مکان مقدس، همواره 
جایگاه و خاستگاه تشــکیل اجتماعات مردمی و راهپیمایی های میلیونی 

بوده است. 
در این نوشتار سعی شده است به منظور تشریح و تبیین بیشتر نقش مساجد 
در شــکل گیری و پیروزی انقالب اســالمی ایران، این موضوعـ  البته به 

اختصار و اجمالـ  بررسی و واکاوی شود.
مسجد یکی از عوامل مؤثر و مهم در ایجاد و شکل گیری نهضت اسالمی و 
زمینه ساز گسترش، تعمیق و تثبیت آن بوده و در شکل دهی مبارزه علیه ظلم 
و استبداد نظام شاهنشاهی، تأثیر مهمی داشته است. با نگاهی موشکافانه 
و دقیق به ســه دهه انقالب شــکوهمند اسالمی و به خصوص، پایداری و 
دفاع مقدس و جانانه در طول هشت سال جنگ تحمیلی، درخواهیم یافت 
که مســجد همواره در رأس این هرم دفاعی قرار داشته است. پس از آن نیز 
در برابر هجمه فرهنگی غرب که به اشــکال و انحاء مختلفی چون تهاجم، 
شــبیخون و ناتوی فرهنگی انجام می گیرد، نقش مسجد به عنوان مرکز 
فرماندهی در قرارگاه دینی و فرهنگی قابل انکار نیســت و در عرصه های 
مختلف دفاع و صیانت از اســالم ناب محمدی و فرهنگ و اعتقادات دینی 

مردمان این مرزو بوم، جایگاهی بسیار رفیع و بی بدیل داشته و دارد. 

شبستان  گفتمان انقالب اسالمی
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اولین جرقه های انقالب در سال 1340 و 1341، 
با سخنرانی امام خمینی در مسجد اعظم و مدرسه 
فیضیه قم زده شــد و این کانون ها بستر اصلی 
این حرکت را فراهم آوردند. یکی از شــیوه های 
مبارزاتی که در آن از مسجد کمک گرفته شد و 
نوعی مبارزه منفی نیز با رژیم محسوب می شد، 
برای اولین بار توســط حضرت امام خمینی در 
ســال 1341 در اعتراض به انقالب سفید ارائه 
گردید. در این شــیوه مبارزه، مساجد به صورت 
همگانی به تعطیلی و سکوت دعوت شدند و درد 
غربت مساجد و دستگیری علما موجب تحریک 
بیشتر احساسات مذهبی شــد و کم کم زمینه 

انقالبی فراگیر را فراهم ساخت.
با توجه به اینکه مساجد عموماً محل اجتماع انبوه 
نمازگزاران و مؤمنان در ماه مبارک رمضان است، 
هنگامی که مردم با تعطیلی آنها مواجه شــدند، 
کنجکاوانه در پی کشــف علت آن برآمدند و با 
فهمیدن علت آن، بیش از پیش، از اهداف ننگین 
شــاه در برگزاری این رفراندم و دالیل مخالفت 
علما و روحانیان و مراجع با آن آگاه شــدند. این 
جریان نیز به خوبی نقش حســاس این پایگاه 
عبادیـ  سیاسی را در پیشبرد اهداف انقالبی و 

گسترش نهضت اسالمی نشان می دهد.
مسجد در ایجاد حرکت و جنبش و نیز آگاه سازی 
مردم مســلمان ایــران از ظلم وســتم رژیم 
شاهنشاهی نقش تأثیرگذار و عمیقی ایفا نمود. 
عالوه بر این، هسته های اولیه مبارزات مسلحانه 
را نیز شکل دهی و سازماندهی کرد که می توان 
به عمده ترین تشکل و گروه مذهبی، سیاسی و 
نظامی اشاره نمود که در یکی از مساجد جنوب 

تهران شکل گرفت. تشکیل هیئت های مؤتلفه 
اسالمی به وسیله برخی از متدینین و متعهدین 
مذهبــی که در اولین حرکت خود حســن علی 
منصور، نخست وزیر رژیم شــاه را ترور کردند، 
»جمعیت ســّری اصالح حوزه«، »ســازمان 
مجاهدین انقالب اسالمی«، »المنصورون« و 
ده ها تشــکل سیاسی، مذهبی و نظامی، نتیجه 
آگاه ســازی، اطالع رســانی و هدایت صحیح 
شاگردان امام امت و روحانیت هوشیار در مساجد 

و جلسات مذهبی و نهادهای دینی بود. 
مســاجد در کنار بسترســازی جهــت ایجاد 
حرکت های انقالبی، در دیگر زمینه ها نیز بسیار 
فعال ظاهر شدند و با بسیج امکانات و نیروهای 
مردمی، ســعی در رفع نیازها و کمک رسانی در 
مواقع نیاز به نیازمندان و آسیب دیدگان داشتند. 
کمک رســانی به مردم در جریان وقوع بالیای 
طبیعی، همچون زلزله بوئین زهرا، زلزله ســال 
1347 در جنوب خراسان و زلزله طبس در سال 
1357، نمونه های خوبی برای این موضوع است. 
مردم با همکاری امامــان جماعات و متولیان 
مســاجد، به ســرعت به کمک آسیب دیدگان 
شتافتند. این حرکت مردمی خوشایند رژیم شاه 
نبود؛ زیرا نوعی احساس ناتوانی رژیم را در برخورد 
با مشکالت در اذهان مردم تداعی می کرد. این 
کمک ها نه تنها گوشه ای از نوع دوستی و همت 
بلند، غیرت و وجود حس تعاون و همدردی را در 
اذهــان زنده می کرد، بلکه به نوعی، زمینه های 
وحدت و همبستگی و تعهد مذهبی را نیز در آنان 
به وجود می آورد و بیش از پیش به مساجد، نقش 

محوری و ایجاد وفاق می بخشید.

با اوج گیری انقالب اسالمی در اواخر عمر رژیم 
شاه، مساجد این امکان را برای انقالبیون فراهم 
می آوردند که تحت هر شرایطی و در هر موقعیتی، 
مســائل مربوط به حرکت اسالمی را زنده نگه 
داشته و تداوم ببخشند. مساجد انقالبی و فعال 
کشــور در ســال 1357 به محض شنیدن پیام 
حضرت امام، مبنی بر اینکه ملت مسلمان ایران 
امسال عید ندارد و با توجه به اینکه حضرت امام از 
مردم خواستند که در مراکز عمومی مثل مساجد 
بزرگ اجتماعات عظیم برپا کنند، در مســاجد 
گرد آمدند. یکــی از مهم ترین عوامل پیروزی 
انقالب اسالمی ایران، حرکت بسیار منسجم و 
تأثیرگذاری بود که به صورت پیوسته و سلسله وار 
در مساجد شهرهای مختلف به صورت مراسم 
بزرگداشت و ترحیم در قالب مراسم هفتم، چهلم 
و ســالگردها برگزار می شد. این امر زمینه های 
وقوع انقالب شکوهمند اسالمی ایران را فراهم 
نمود که عمدتاً در مساجد شکل می گرفت. رژیم 
شاه خطری را که از ناحیه مساجد برای حکومت 
به وجود می آمد، احساس می کرد. به همین علت 
مهم ترین راه کنترل قیام مردمی را، تحت کنترل 
درآوردن مساجد می دید. رژیم در برخورد با این 
مرکز قیام خیز، پا را از کنترل و مراقبت فراتر نهاد 
و در اقدامی شدیدتر برای مقابله با نفوذ مساجد، 
درهای برخی از مساجد را بست. این عمل نشانه 
اوج ضعف و ناتوانــی حکومت در مقابل قدرت 
ایمان مردم و مبارزات اسالمی بود؛ زیرا هرگاه از 
سوی دین و مسجد ضربات شدیدتری دریافت 

می کرد، شدت عمل بیشتری نشان می داد.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که علی رغم 
تمام سخت گیری های رژیم پهلوی در خصوص 
مســجد، هیچ یک از این ترفندها نتوانست به 
آنها این امکان را بدهد تا بتوانند نقش و کارکرد 
سیاســی مســجد را از بین ببرند و مانع تداوم و 
اســتمرار این جنبش و حرکــت انقالبی مردم 
مسلمان ایران گردند. بلکه با رشد بینش سیاسی 
و مذهبی مردم و اوج نهضت، مسجد جایگاه ویژه 
مبارزاتی خــود را بازیافت؛ به گونه ای که مرکز 
تجمع مردم و مرکز پخش اعالمیه و اخبار مربوط 
به نهضت، مرکز سازماندهی یا تسلیح نیروهای 
مردمی، مرکــز آموزش کادرهــای انقالبی و 
مدرسه فرهنگی و جایگاه مردمی برای انقالب 
باقی ماند که یکی از ویژگی های انقالب ایران 

محسوب می شود.
 برگرفته از سایت شبستان
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ــام  ــخنرانی ام ــا س ــال 13٤٠ و 13٤1، ب ــالب در س ــای انق ــن جرقه ه اولی
خمینــی در مســجد اعظــم و مدرســه فیضیــه قــم زده شــد و ایــن کانون هــا بســتر 
اصلــی ایــن حرکــت را فراهــم آوردنــد. یکــی از شــیوه های مبارزاتــی کــه در 
آن از مســجد کمــک گرفتــه شــد و نوعــی مبــارزه منفــی نیــز بــا رژیــم محســوب 
می شــد، بــرای اولیــن بــار توســط حضــرت امــام خمینــی در ســال 13٤1 در 

اعتــراض بــه انقــالب ســفید ارائــه گردیــد. 

اولویـــــــت
فرهنـــــــگ
بـــــــــــــــر
سیاســـــت

هانیه علی اصغری

فرهنگ در شمار واژگانی است که معمواًل 
در هیچ فرهنگ و دائره المعارفی برای آن 
تعریف مشخص و ثابتی ذکر نشده است. 
از این متفکر تا آن متفکر تعریف فرهنگ 
تفاوت می کند و هر کس بر اساس ساختار 
اندیشة خود به توصیف این واژه می پردازد. 
در این نوشــتار قصد نداریــم به تعریف 
فرهنگ بپردازیم؛ اما می توانیم شــناخت 
مظاهــر فرهنگ همچــون دانش، هنر، 
اخالق و ظرایف تمدنی را واضح و مسلّم 
فرض کنیم. پیشرفت، توقف یا پس رفت 
ســطح فرهنگی یک جامعــه به عوامل 
مختلفی وابسته است؛ از اقتصاد و آموزش 
گرفتــه تا ورزش و رســانه کــه در میان 
آنها سیاســت از جایگاه مهمی برخوردار 
است. بسیاری از اهالی فرهنگ معتقدند 
تصمیم گیری ها و ساختارهای سیاسی، 
تأثیــرات تعیین کننده ای بــر فرهنگ 
می گذارنــد؛ ازاین رو معمــواًل هرگونه 
تغییری در فرهنگ را در تغییرات مربوط به 

عرصه سیاست جستجو می کنند. 
در ایــن مجال ضمن نیم نگاهی به برخی 
از اصول قانون اساسی کشورمان، اولویت 

فرهنگ بر سیاست را بررسی می کنیم و با 
واکاوی رابطه متقابل فرهنگ و سیاست، 
به چند و چون اولویت فرهنگ بر سیاست 
می پردازیم. فقط در ســه یــا چهار اصل 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از 
واژه فرهنگ استفاده شده است؛ اما اصول 
بســیاری مانند علم، ادب، تربیت، دانش 
و معرفت هســتند که در آنها از مفاهیم و 
واژگانی استفاده شده است که در تعریف 
فرهنگ به کار می روند. مثاًل در اصل دوم 
قانون اساســی آمده اســت: »جمهوری 
اســالمی نظامی اســت بر پایه ایمان به 
1. خــدای یکتا و اختصــاص حاکمیت و 
تشــریع به او و لزوم تسلیم در برابرامر او؛ 
2. وحی الهــی و نقش بنیادی آن در بیان 
قوانین؛ 3. معاد و نقش سازنده آن در تداوم 
انقالب اسالمی؛ 4. عدل خدا در خلقت و 
تشریع؛ 5. امامت و رهبری مستمر و نقش 
اساســی آن در تداوم انقالب اسالمی؛ 6. 
کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم 
با مســئولیت او در برابر خدا که از راه الف( 
اجتهاد مســتمر فقهای جامع الشرایط بر 
اساس کتاب و ســنت معصومین )سالم 

اهلل علیهم(؛ ب( اســتفاده از علوم و فنون 
و تجارب پیشــرفته بشــری و تالش در 
پیشبرد آنها؛ ج( نفی هرگونه ستمگری و 
ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری؛ 
قسط، عدل، استقالل سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و همبســتگی ملی را 

تأمین می کند«.
روشن اســت که تقریباً تمامی مفاهیم به 
کار رفتــه در این اصل، هریک به گونه ای 
با فرهنگ گره خورده است. تکیه بر اصول 
دین اسالم و کرامت ذاتی آدمی پایه هایی 
از جمهوری اســالمی هســتند که تمامًا 
دینی اند؛ اما نباید فراموش کنیم که دین 
خود یک مؤلفه فرهنگی اســت. ازاین رو 
به نظر می رسد در قانون اساسی ما، تقریبًا 
فرهنگ زیربنا و اســاس مسائل سیاسی 
اقتصادی و اجتماعی تلقی شــده است و 
اهمیت بیشتری در قیاس با سایر موارد دارد. 
تأثیرات عمیق و ریشه ای فرهنگ، در امور 
مهم یک کشور و حتی در جزئیات زندگی 
روزمره نیز دیده می شود. سّکان پیشرفت 
در سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی هر 
جامعه ای، نخست در دست فرهیختگانی 
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اســت که ادب و اخــالق را توأمان با علم 
و مهــارت در جان خود پــرورش داده اند؛ 
انســان های توانمندی که در بحران های 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگ 

اولویت نخست آنها است. 
از منظر قانون اساســی، این مســئله که 
فرهنگ از کدام سرچشمه به شریان های 
حیاتی اش مانند علم، ادب، معرفت و دانش 
روان می شود، بیش از خود فرهنگ اهمیت 
دارد. به ســبب همین اهمیت است که بر 

منابع اسالمی تکیه شده است.
بســیاری از جوامع درصــدد آن بودند که 
فرهنگ کشورهای توسعه یافته را در مسائل 
اقتصادی یا سیاسی سرلوحة خود قرار دهند 
و یک فرهنگ کاماًل تقلیدی داشته باشند. 
البته برخی کشــورها به سبب قرار گرفتن 
در مســیر توســعه و نزدیک نشان دادن 
خود به کشورهای پیشرفته، سعی کردند 
فقط بخش هایی از فرهنگ کشــورهای 
توســعه یافته را گرته برداری کنند. قانون 
اساســی ایران با آوردن کلمة استقالل در 
کنار فرهنگ، اهمیت مبنایی این موضوع 
را متذکر می شود. تدوین کنندگان قانون 
اساسی با نگاهی واقع بینانه، دغدغه های 
اســالمیـ  ایرانی نسبت به فرهنگ را به 
نســل های آینده خود منتقل کردند. شاید 
بتوان تصــور کرد که یک سیاســتمدار 
یا یــک اقتصاددان با مطالعــه تفکرات و 
نظریات دیگر صاحب نظران جهان در باب 
مسائل جاری امروز، بتواند برای پیشرفت 
کشــورش الگوی آن کشــورها را به طور 
کامل در کشور خود اجرا کند؛ اما 
در گسترة فرهنگ چنین امکانی 
وجود ندارد؛ بلکه فقط 
می تــوان از برخــی 
فرهنگی  مؤلفه های 
ـ آن هــم با 
ت  حظا مال

خاصیـ  بهره برد. به این دلیل اســت که 
در اصل پیش گفته، استفاده از علوم و فنون 
پیشرفته بشری نیز در کنار موارد دیگر آمده 

است. 
در اصل سوم قانون اساسی، شانزده وظیفه 
برای دولت جمهوری اســالمی ایران ذکر 
شده که به نظر می رسد برای نیل به اهداف 
برشــمرده در اصل دوم است. برای مثال 
»ایجاد محیط مســاعد برای رشد فضائل 
اخالقی بر اســاس ایمان، تقوا و مبارزه با 
کلیه مظاهر فســاد و تباهی« یکی از این 
وظایف اســت. این اولین وظیفه ای است 
که در اصل ســوم آمده و روشن است که به 
طور مستقیم به مسئلة فرهنگ و ریشه های 
آن اشــاره می کند. رشــد فضایل اخالقی 
در بین افراد جامعــه برمبنای ایمان و تقوا 
رابطه ای متقابل با روحیه مبارزه علیه فساد 
دارد. خانواده، نهادهای اجتماعی، کشورها 
و جوامــع، در پرتو فضایل اخالقی به تعالی 

می رسند. 
وظیفه دوم اصل ســوم »باال بردن سطح 
آگاهی هــای عمومی در همــة زمینه ها با 
استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های 
گروهی و وســایل دیگر« است. به همین 
ترتیب نیز سایر وظایفی که در این اصل آمده، 
مســتقیم یا غیرمستقیم با فرهنگ مرتبط 
است. این ارتباط از ذهنیت تدوین کنندگان 
قانون اساســی پرده برمی دارد. از نظر آنها 
ـ چنان کــه ذهنیت عمومی مــردم نیز در 
آن سال ها به درستی همین بودـ  فرهنگ 
زیربنای سیاســت اســت. به همین دلیل 
پس از انقالب اسالمی، جلوه های بیرونی 
انقالب در قالب هنر، ادبیات، آموزش و سایر 

برون دادهای فرهنگی رخ نمود. 
بی راه نیست بگوییم که شاید مهم ترین گام 
را در جهت افزایش فرهنگ جامعه یکایک 
افراد آن جامعه برمی دارند. مهم نیست که 
یک فرد چه نقشی را در جامعه ایفا می کند 
و به چه حرفه ای اشــتغال دارد؛ کافی است 

قصد کند تا نیکوتر از گذشــته اش باشد. در 
این صورت، به عنوان یک فرد، تأثیر بسیار 
بزرگــی بر فرهنگ جامعــه اش دارد. این 
نیکوتر شدن شــاید در ادامه تحصیل، در 
کنار گذاشتن هزینه ای برای خرید کتاب، 
در تربیــت بهتر فرزنــد، در خوش رفتاری 
با زیردســتان یا در اشاعه عقالنیت در بین 
اطرافیان و دوســتان باشد. به نظر می رسد 
فقط در عرصه فرهنگ است که نیازی به 
قدرت و کرسی خاصی نیست؛ بلکه داشتن 
نگــرش فرهنگی و ترجیــح مؤلفه های 
فرهنگی اســت کــه قدرت و کرســی را 
به درســتی برمی ســازد و بــدان کارکرد 
مثبت و ثمربخش می دهــد. هنوز جدال 
صاحب نظران در باب تأثیر بیشتر حکومت 
بر مردم یا مردم بــر حکومت به نتیجه ای 
تردیدناپذیر نرســیده است؛ اما آنچه قابل 
تردید نیســت، تأثیر ســازنده فرهنگ و 
مؤلفه های فرهنگی بــر هر دو نهاد دولت 

و ملت است.
چنانچــه در پی پایــداری تأثیــر مثبت 
آموزه های اســالمی بر نســل های آینده 
هســتیم واگر می خواهیم نهاد سیاســت 
همواره با فرهنگ اسالمی و نگرش های 
اخالقی همسو باشــد، نیازمندیم تا در هر 
موقعیت و به هر بهانه ای، پایه های سیاست 
را بــر مؤلفه های فرهنگــی بنیان نهیم و 
استواری این بنیان گذاری را بسنجیم و از آن 
اطمینان یابیم. انقالب فرهنگی در انقالب 
اســالمی شــاید با این قصد و نیت شکل 
گرفت و امروز همچنان باید از اســتواری 

فرهنــگ و پس از آن اســتواری 
سیاســت بر فرهنــگ حمایت 

کنیم و اهمیت و اولویت 
فرهنگ بر سیاســت را 

مد نظر قرار دهیم.  

قرمزهاییکسبز
علی صادقی سرشت

روابــط اجتماعی یکی از نیازهای روانی الزم در 
مسیر رشد روحی انسان ها است. دوستی ها، یکی 
از مستحکم ترین و اثرگذارترین این روابط است. 
در این میان، یکی از دغدغه های مهم والدین در 
مسئله دوست یابی فرزندان خود، دوست شدن 
آنها با کودکان یا نوجوانان بد است که می تواند 
زمینه انحراف اجتماعی، اخالقی، عاطفی و حتی 
گاه مشکالت حقوقی را در فرزندان ما تولید کند. 
اینجا اســت که دوستی  که نماد سبزی و خّرمی 
اســت، تبدیل به قرمزی هایی برخاسته از انواع 

انحرافات می شود.
اهمیت توجه والدین به دوســتی های فرزندان 
خود از آن رو است که دوستان بر روحیه و اخالق 
فرزندان شــان تأثیر می گذارند و در درازمدت، 
مجموع دوســتی های آنها می تواند پایه های 
روابط بزرگ ســالی، عالئق مربوط به انتخاب 
شــغل، انتخاب شــریک زندگی و حتی نحوة 

تربیت فرزندان را در آنها رقم زند. 
دوستان بد، دوستانی هستند که ارزش هایشان با 
آنچه والدین یک کودک یا نوجوان قبول دارند، 
متفاوت اســت و رابطة با آنها زمینه ای جدی و 
قوی برای تغییر ارزش های فرزندان را به دنبال 

دارد. در این گونه موارد چه باید کرد؟
1. نخســت نگرانی و عصبانیت خود را کنترل 
کنیــد. عصبانیت مانع تصمیم گیری درســت 
اســت. قبل از هــر اقدامی از خود بپرســید چه 
چیزی ســبب شــکل گرفتن این دوستی شده 
اســت؟ قلم و کاغذی بردارید و پاسخ این سؤال 
را که دغدغة مهم شما اســت، در آن بنویسید. 
طالق، تغییر محل زندگی، تغییر مدرسه، تغییر 

کالس، درگیری و طرد شدن از سوی دوستان 
خوب گذشته، نداشتن دوست یا دوستان خوب، 

می تواند از جمله این عوامل باشد. 
2. در ادامه به این سؤال پاسخ دهید: چه شباهتی 
در تربیت فرزند شما و آن دوست بد وجود داشته 
که سبب این رابطه شده است؟ شباهت ها علت 
دوستی ها است. تأیید این مطلب، روایاتی است 
کــه بیان می فرمایند برای شــناختن یک فرد، 

می توان به دوستان او نگاه کرد.
3. عدم مهارت در دوســت یابی یــا قلدر بودن 
فرزند شما می تواند یکی از عوامل دوستی های 
نادرســت او باشد. اگر مشــکل از اینجا است، با 
آموزش مهارت های دوســت یابی و نیز بررسی 
عوامل شــکل گیری روحیه قلدری در او و رفع 

آنها، بخشی از زمینه مشکل را رفع کنید. 
در آمــوزش مهارت های دوســت یابی یکی از 
اقدامات الزم، آموزش استفاده از مهارت »نه« 
گفتن اســت. او باید بداند که چگونه با استفاده 
از این مهارت می تواند رابطه خود را با دوســت 
بد قطع کند. مثاًل بگویــد: »االن وقت ندارم و 
باید برای انجام کاری ســریع به خانه بگردم«؛ 

»مجبورم به خانه بروم«؛ ... 
تذکــر: والدینی که منافع شــخصی، اســاس 
دوستی های آنها با دیگران را تشکیل می دهد، 
نمی توانند فرزندانی تربیــت کنند که به اصل 
نفع متقابل پایبند باشــند؛ والدینی که پشت سر 
دیگران غیبــت و بدگویی می کنند، نمی توانند 
اصل وفاداری در دوســتی را بــه فرزندان خود 
بیاموزند؛ والدینی که هنگام اشتباهات از دیگران 
عذرخواهی نمی کنند، نمی توانند التزام به اصل 

عذرخواهی را که یکی از ملزومات دوستی است، 
به فرزندان خود بیاموزند؛ والدینی که... 

4. از فرزند خود دربارة نحوة شــروع و شــکل 
گرفتن این ارتباط و اینکه چه چیز سبب می شود 
تا آنهــا این مقدار زمان با هم باشــند و راجع به 
عالقه مندی های مشــترک آنها بپرســید. از 
سویی بســیار محترمانه و در فضائی دوستانه، 
چارچوب هایی را که برای دوســتی آنها از قبل 
ترسیم کرده اید، یادآور شوید و بررسی کنید که 
آیا این ارتباط ها بر اســاس آن چارجوب ها بوده 

است یا خیر.
5. بــه او بگویید: »یک دوســت خوب هیچ گاه 
دوســت خود را به خطر نمی اندازد!« در فضائی 
صمیمانه توضیح دهید که چگونه دوســتان بد 

می توانند دوستان خود را به خطر بیندازند.
6. دوستی های جدید و فعالیت های هیجانی و 
سرگرمی را جایگزین دوست بد کنید. البته برای 
دوســتی با کســی او را مجبور نکنید؛ اما زمینه 
دوســتی او را با ایجاد یــک ارتباطات به ظاهر 
تصادفی، ولی در واقع از قبل برنامه ریزی شده، 

فراهم کنید.
7. به او بفهمانید مهم آن است که او حفظ شود، 
نه اینکه دوست بدش از قطع این ارتباط ناراحت 

و دلزده شود.
8. شــبکه ارتباطی خود را با فرزند خود محکم 
کنید. اگر رابطة شما با او فاقد صمیمیت، محبت، 
احترام، جذابیت، تبسم و نگاه محبت آمیز باشد، 
چه بسا او به هر قیمتی که شده، خود را در معرض 
دوســتی هایی قرار دهد که این موارد را در آن به 

دست آورد.
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گره گره تار ســیمیِن ِمهر در پود زرین اخالق، تابلویی شگفت آور خلق کرد 
به نام »محمد«s. از همین رو اســت  که روز تولــد این اخالقی ترین و 
ِمهرَورزترین فرد روی زمین را نامیده اند به نام »روز اخالق و مهرورزی«. 

تمام زندگی اهل بیتپر است از مهر و اخالق که دو هستة ارتباط سالم با 
دیگران به شمار می رود. یکی از بسترهایی که برقراری ارتباط بر پایة مهر و 

اخالق در آن ضروری است، بستری است به نام »خانواده«.
با توجه به اختصار این متــن، صرفاً نکاتی در باب اخالق و مهرورزی الزم 
در بستر خانوادهـ  آن هم فقط در فضای ارتباط کالمی همسران با همدیگر 

ـ بیان می شود.

 ُگل  بگو! ُگل بشنو!
خــواب، خواب می آورد؛ پول، پول می آورد؛ دانش، دانش می آورد؛ ... و البته 
ُگل گفتن، ُگل شــنیدن به دنبال می آورد. آری! مهرورزی نیز مهرورزی به 
دنبال می آورد و ارتباط از روی اخالق با همســر نیز عکس العمل اخالقی او 

را در پی دارد.
امام علیg می فرمایند: »کسی که بداخالق باشد، اهل و عیالش از او متنفر 
می شــوند«.1 دوری گزیدن روحی و روانی اطرافیان، عکس العمل طبیعی 
رفتارهای ناشی از بداخالقی است. شایان ذکر است که هسته اخالق، احترام 
اســت. احترام یعنی رعایت حرمت دیگران. در رعایت حرمت دیگران در 
فضای ارتباطی با آنها، اولین بخشی که باید اصالح شود، ظاهر ارتباط است 
که به آن ادب در گفتار می گوییم. اولین شرط ارتباط کالمی، مؤدبانه سخن 

گفتن است. گاهی زوجین تحت عنوان »صمیمیت« برخی از آداب سخن 
گفتن را رعایت نمی کنند. صمیمیت الزمه یک ارتباط عاطفی است؛ اما عدم 
رعایت ادب، کم کم این صمیمیت را به ســمت عدم رعایت حرمت همسر 
می کشاند و در نتیجه زوجین به جای به هم نزدیک شدن، از هم دور و دورتر 

می شوند. 

با طعِم میِل همسر
یکی از شــروط مهرورزی، رعایت میل همســر اســت. برای  گفت وگو 
موضوعاتی را انتخاب کنید که برای همســرتان جالب است و از صحبت 
کردن دربارة  چیزهایی که می دانید ممکن است به بحث های ناراحت کننده 

و غیرمطلوب همسرتان بکشد، حتماً اجتناب کنید. 

نوش به جای نیش
امام زین العابدینg می فرمایند: »گفتار نیک، دارایی را افزون می ســازد، 
روزی را فراوان می کند، مرگ را به تأخیر می اندازد، ]شــخص را[ محبوب 
خانواده می کند و ]او را[ وارد بهشــت می  ســازد«.2 در سخنان ائمه به 
آفت های احتمالی در روابط کالمی اشــاره شده است؛ از جمله آنکه پیامبر 
اکرم )صلی  اهلل  علیه  و آله  و ســلم( می فرمایند: »عیب جو، ســرزنش گر و 

مجادله گر نباش!«.3
عیب جو همیشــه دنبال دیدن نیمه خالی لیوان اســت. عیب جو به معنای 
»ســبحان  اهلل« توجه ندارد. »سبحان  اهلل« یعنی فقط و فقط خدا است که 
پاک و منزه از نقص و اشتباه است و البته اهل بیت عصمت و طهارت و نیز 
عده بسیار اندکی که به مرزهای عصمت نزدیک شده اند. اما سایر افراد روی 
زمین، دارای نقص هســتند و دچار اشتباه می باشند. بنابراین نباید عیب جو 
بود؛ بلکه باید به عیوب خود پرداخت و در مورد همسر عیب پوش بود؛ چراکه 

4.» ْنُتْم ِلباٌس َلُهّنَ
َ
»ُهّنَ ِلباٌس َلُکْم َو أ

در سرزنش تحقیر نهفته است و مجادله نیز جز دوری و کینه چیزی به دنبال 
نخواهد داشت. توصیه اولیای دین برای رفع این مشکل آن است که مجادله 

را ترک کنید؛ حتی اگر حق با شما باشد.5

با گناه گرم نشوید!
زوجیــن مهروز و اخالق مدار به رعایت حدود الهی در هنگام گفت وگوی با 
هم توجه دارند. آنها از غیبت، مســخره کردن دیگران و افشای راز دیگران 
برای گرم کردن روابط خود استفاده نمی کنند. رابطه ای که با گناه گرم شود، 
با آتش جهنم ختم به شر خواهد شد! تابلویی در خانه نصب کنید که هر چند 
وقت یک بار در آن روایاتی اخالقی و تربیتی از رسول خدا )صلی  اهلل  علیه  و 
آله  و ســلم( و اهل بیتدرباره گناهان زبانی نصب کنید و به آنها در طول 
روز توجه داشــته باشید. برای مثال پیامبر اکرم )صلی  اهلل  علیه  و آله  و سلم( 
می فرمایند: »کســی که درباره مؤمنی کوچک ترین بدگویی کند، خداوند 
بوی بهشــت را بر او حرام می فرماید، حال آنکه بوی بهشت از مسیر پانصد 
سال راه به مشام می رسد!«.6 همچنین امام علیg می فرمایند: »از غیبت 
کردن بپرهیز؛ زیرا خدا و مردم را دشمن تو می کند و اَجرت را از بین می برد«.7 
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ماشینکمتر،زندگیبهتر
به بهانه 28 بهمن؛ روز هوای پاک

محمد درودگری

آخرین برگ سفرنامة باران این است
که زمین چرکین است.

شفیعی کدکنی

روز هوای پاک، روز همایش و ســتایش از پاکی 
هوا نیست. بیست و هشتم بهمن، روز بزرگداشت 
و تجلیل از مقام شــامخ مناطق خوش آب و هوا 
نیست، روز... نیست و نیست و اگر روزی با چنین 
مناسبتی وجود خارجی داشته باشد، روز محاکمه 
است، روز دادخواهی ا ست، روزی است که باید 
وجدان ها، قاضیان محکمة جهان باشند و انسان 
را کشان کشــان به دادگاه نعمات الهی بیاورند و 
حق »هوای پاک« را از او بستانند. انسان به زمین 
و آسمان ظلم کرده و این امانت ها و نشانه های 

الهی را آلوده کرده است.
خواننده این سطور، چه بسا در خوانش سطرهای 
آغازین این نوشــتار همچــون نگارنده به این 
فکر کند کــه دادگاه و شــاکی و متهم نیازمند 
دلیل و شــاهد است. نمی شــود که بدون دلیل 
محکمه پسند، کسی را متهم و او را مجازات کرد. 

قطع به یقین که چنین است. همین جا می توان از 
قاضی محترم این دادگاه تقاضا کرد این محکمه 
را در فضای باز، مثــاًل در یکی از میادین کالن 
شــهرها برگزار کند یا اولین خبری که از رادیو و 
تلویزیون پخش می شود، برای عموم حاضران 
در جلســه پخش گردد تا بی نیاز از شاهد و دلیل 
باشیم که هر روز خدا می بینیم و می شنویم که: 

»امروز هم هوا آلوده است«.
اما مشــکل کجا است؟ کلید حل معما در دست 
نهادهای حکومتی اســت یا مردم؟ ما باید کمتر 
از وســیله شــخصی اســتفاده کنیم و وسایل 
گرامایشی کارآمدتری به خانه هایمان بیاوریم 
یا مســئوالن باید فکری برای آالینده های هوا 
بکنند و ماشین های فرسوده را از چرخه مصرف 
خارج کنند و کارخانه ها را از شهرها اخراج؟ کدام 
متهمیم، کدام مظلوم؟ هر کدام چه ســهمی در 
آلوده کردن زمین و آسمان داریم؟ برای جبران 
خسارتی که به طبیعت زده ایم، چه باید بکنیم و 

چه نباید بکنیم؟
البته که باید هر کســی هر کاری از دســتش 
برمی آید، دریغ نکند و هــر کاری که می تواند، 
کمکی به نفس خستة شهرها باشد، انجام دهد 
و این لکة اتهام را از دامن انســان پاک کند که 
اگر فردا روزی نسل های بعدی، از ساکنان این 
سال های زمین بپرسند: چه گونه زندگی کردید 
که جایی را برای زیســتن باقی نگذاشــته اید؟ 
چــه کرده اید با امانت الهی که راهی برای نفس 
کشیدن باقی نگذاشــته اید با این همه کارخانه 
و بخاری و ماشــین و چه و چه؟ پاســخی برای 

پرسش های آنان داشته باشیم.
گالیه بسیار است. در همین جای این دادخواهی 
و مرثیه خوانی نقطه ای می گذارم و به یادآوری 
چند نکته واضح اشــاره می کنم. باشد که از فردا 
روز، طبیعت ذره ای کمتر آسیب ببیند و هر کدام 

گامی برای التیام این زخم برداریم. 

راهکارهای مبارزه با آلودگی هوا
یکم: پانزدهم اسفند روز درخت کاری است. چند 
هفتة باقی مانده تا آن روز، فرصت مناسبی است 
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که مقدمات کاشــت درخت در آن روز را فراهم 
آوریم. اگر در خانه حیاط داریم، به فکر باشــیم 
به قدر ظرفیت آن و متناســب با آب و هوای آن 
منطقه درخت میــوه ای در حیاط خانه بکاریم. 
اگر در خانه درخت داریم یا حیاطی در کنار خانه 
نداریم، با پیاده روی نزدیک محل سکونت، چشم 
بچرخانیم که کجا می شود درختی افزود؛ برای 
همان جا درختی تدارک ببنیم. از حداکثر ظرفیت 
موجود در اطرافمان برای سبز بودن بهره ببریم. 
زحمتی زیــادی ندارد. درخت کنــار جوی آب 
کاشتن، یک جمعه، یک بیل و یک یا علی گفتن 

می خواهد.
دوم: هدف از ساخت محصوالت نظام تکنولوژی 
مدرن، آسایش بشر اســت. برای آسایش بشر 
ماشین اختراع شده اســت. انسان برای آسوده 
زیســتن نفت، گاز و گازوئیل را از اعماق زمین 
استخراج می کند، برای راحت تر زیستن هر روز 
کشف تازه ای اتفاق می افتد؛ ولی وقتی نگاهی به 
ثمرة این محصوالت و ابزارها در سراسر جهان 
می اندازیم، نه تنها ما را به آن هدف نرســاندند، 
چه بسا زندگی را  سخت تر هم کرده اند. یکی از 
امور ضروری »ایست دادن« به دوندگان مسابقة 
مدرن سازی است. »ماشین کمتر زندگی بهتر«. 
مردم به قدر ضرورت از وسایلی استفاده کنند که 

تخریب کننده محیط زیست است.
سوم: بارها و بارها شاهد بوده ام مردم در مراسم ها 
و جلســات منتهی به انتخابات، از مسئوالن و 
نمایندگان خود، مطالبه امکانات می کنند. یکبار 
هم بیاییم بگوییم این کارخانه را در شــهرمان 
نمی خواهیم، دودزاها را نمی خواهیم. این اتوبانی 
که قرار است از وسط جنگل بگذرد، نمی خواهیم! 
به جای آن، از کسانی که نمایندگی خود را به آنان 
می دهیم، هوای پاک مطالبه کنیم، باغ و پارک و 
درخت مطالبه کنیم و از مسئوالن امر بپرسیم: در 
دورة تصدی خود مقدمات کاشت چند درخت را 

فراهم آورده اند. 

صفبیاراییـــــــــــــــــــــدرندان!رهبــــــــــــردلآمـــــــــــده
نگاهی به شاعرانگی حضرت روح  اللـه

محمد جعفرآبادی

روح اهلل، فرزند مصطفی در بیستم جمادی الثانی 
1320 ه.ق در شــهر خمین، در خانواده ای اهل 
علم و فضیلت دیده به جهان گشود. در کودکی 
پدر ایشــان به دســت جباران زمان به شهادت 
رسید. چنان که تاریخ نگاران از زندگی ایشان نقل 
کرده انــد، مقدمات علوم حوزوی را نزد عالمانی 
همچون میرزا محمود )افتخار العلماء( میرزا رضا 
نجفی خمینی، شیخ علی محمد بروجردی، شیخ 
محمد گلپایگانی، آقا عباس اراکی و سید مرتضی 
پســندیده، فرا گرفت. در سال 1298 ه.ش عازم 
حوزه علمیه اراک شــد و پس از هجرت مرحوم 
آیت اهلل العظمی حائری یزدی در ســال 1300 
ه.ش به حوزه علمیه قم، ایشان نیز به شهر علم و 

فقاهت هجرت کرد. 
اســتاد علِم بالغت و فصاحــت حضرت امام، 
مرحوم آقا میــرزا محمدعلی ادیب تهرانی بود. 
ایشــان در دوره تحصیلی خود در قم، از محضر 
عالمان بسیاری بهره بردند و از حدکثر عمر خود 
در کســب علم و دانش در حوزه های مختلف، 
از جمله فقه، اصول، اخالق، عرفان، تفســیر و 
فلســفه، اســتفاده کردند و در هر کدام از آنها به 
جایگاهی درخور توجه دســت یافتند. تحوالت 
جامعه و مســئولیت اجتماعیـ  سیاســی که 
ایشان بر عهدة خود احساس می کردند، در کنار 
تحصیل علم و تقوا در عالی ترین سطوح، ایشان 
را به وادی سیاســت و اجتماع کشاند و به مبارزه 

علیه ظلم و اسالم زدایی واداشت.
تاریخ نیم قرن گذشــته ایران، پیوند ناگسستی 
و جاودانــی با زندگی آن پیــر خردمند دارد که 
در این باره کتاب های بســیار نوشــته شــده و 
تحلیل های مختلفی ارائه گردیده است. یکی از 
ابعاد شخصیت ایشان و آثار باقی مانده از حضرت 
امام، اشعاری است که ما در دست داریم. در این 
یادداشــت که در ادامه بررسی شعر نزد عالمان 
شیعه است، می خواهیم نگاه مختصری بیندازیم 
به شــعرهایی که از حضرت ایشــان برای ما به 
یادگار مانده و تکمیل کننده شناخت ما از ابعداد 
وجودی و علم و فضیلت آن یار سفر کرده است.

ایشــان در طول مدت عمر خود مشغول جهاد و 
تالش بی وقفه بودند، اما سال های آخر عمرشان 
این جهــاد ابعاد دیگــری یافت؛ زیرا کشــور 
دســتخوش انقالب و جنگ و اختالفات داخلی 

بود. ایشان در یک رباعی حس و حال آن سال ها 
را این گونه به تصویر می کشــند: »جمهوری ما 
نشانگر اسالم است / افکار پلید فتنه جویان خام 
است / ملت به ره خویش جلو می تازد / صدام به 

دست خویش در صد دام است«.
نگاهی اجمالی به دیوان اشعار ایشان، نشانگر این 
است که این مرد بزرگ و تاریخ ساز، روح لطیف 
و سرشار از زیبایی شناسی و معنوی داشت. برای 

نمونه به این غزل زیبا بنگرید: 
»لب دوست«

گرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما      
غم نباشد، چو بود مهر تو اندر دل ما

حاصل کوْن و مکان، جمله ز عکس رخ تو است     
پس همین بس که همه کْون و مکاْن حاصل ما

جمله اسرار نهان است دروِن لب دوست     
لب گشا! پرده برانداز از این مشکل ما

یا بکش یــا بَِرهان زین قفس تنگ، مرا     
یا برون ساز ز دل، ایـــــن هــوس باطل ما

الیق طْوف حریم تو نبودیم اگر     
از چـه رو پس ز مــــحبت بسرشتی ِگل ما؟


شعر نزد عالمان فارســی زبان، زبان حکمت و 
معرفت بوده است و ایشــان همواره برای بیان 
معارف واال و دســت نیافتنی، از زبان شعر بهره 
برده  و در سروده های خود به معارف بلند عرفانی 
و معرفتی اشــاره کرده اند. نمونه این نوع نگاه را 

می توان در این غزل از حضرت امام دید:


هست و نیست
عالم اندر ذکر تو در شور و غوغا، هست و نیست      

باده از دست تـو اندر جام صهبا، هست و نیست
نور رخسار تو در دل ها، فروزان شد نشد      

عشق رویت در دل هر پیر و برنا، هست و نیست
بلبل اندر شــاخ گل مدح تو را خوانـــد و نخواند      
بوی عطر موی تو در دشــت و صحرا، هست و 

نیست
درد دل از روی زردم پیش او، گفــــت و نگفت      
پــاره پــــاره جـــــامه صبر و شکیبا، هست 

و نیست
جـاِن من در راه آن دلبر فدا گشت و نـــگشت      
جـــان خــــــوباْن برخِی خاک دالرا، هست 

و نیست

کـــاروان عشق در رؤیای او، رفت و نـرفت
جان صدها کاروان در این تمنا، هست و نیست


زبان امام در شعر، زبان سخت و پیچیده نیست. فاخر و هنرمندانه است 
و خواص پســند؛ اما زیبا و روان و عامه فهم نیز است و این ارزش کار 
ایشان را دوچندان می کند. همان طور که شعر برای ایشان زبان علم و 
معرفت است، آیینه زندگی هم است و وقتی می خواهند با همسر حاج 
احمد آقا که بانوی فرهیخته ای هستند، صحبت کنند، آن را در قالب 
شعر می آورند. برای نمونه، در قطعه زیر سرکار خانم فاطمه طباطبایی 

)عروس حضرت امام( را  از روی صمیمت »فاطی« خطاب کردند:


دخترم
فاطی، از فاطمه خواهد سخنی          

بین، چه می خواهد از مثل منی؟
آنکه جبریل، پیـام آور او است          
عـارف منــــزلتش داوِر او است

کیست در جمع رسل، جز احمد          
کـاتب وحی وی از سوی احد؟

دخترم، دست بـدار از دل من         
عشق مـــن جوی در آب و ِگل من


امام خمینی )رحمه اهلل علیه( دست توانایی 
در شــعر داشــتند و در قالب های مختلف 
شــعری، همچون غزل، رباعی، قصیده، 
مّسمط، ترکیب بند و قطعه های پراکنده 
طبع آزمایی کرده اند. در برخی شــعرها 
هم از زبان طنز بهــره برده اند که یکی 
از صناعات دشوار در ادب پارسی است. 


در پایــان، یک رباعــی از آن امام 

خوبی ها:
خورشید جهان

بیدار شو ای یار، از این خواب گران      
بنگر رخ دوست را به هر ذّره عیان
تا خوابی، در خودّی خود پنهانی        
خورشــید جهان بَُود ز چشم تو 

نهان


تمام شعرها و شاهدها از کتاب 
»دیوان امام«، چاپ سی ام، انتخاب 

شده است.

چهارم: در سال های نه چندان دور، جمعیت غالب 
کشورمان روستانشین بودند. فکر می کنم به قدر 
کفایت شهری شده باشیم و دیگر زندگی در این 
هوای آلوده مایه فخر و مباهات نباشد. شکر خدا 
بازگشت به روستا و داشتن خانه و کاشانه و قوم و 
خویش در روستا، ارزش دوباره خود را پیدا کرده 
است. خود و دیگران را به زندگی دور از آالینده ها 
ســفارش کنیم. از هر فرصتی برای سرسبزی 
و حفظ بافت طبیعی محل زندگی و روســتای 

اجدادی خود استفاده کنیم.

سخن پایانی 
هر کدام از ما در هر جایگاه و موقعیتی که هستیم، 
رفتار خود را بررســی کنیم. ببینیم چه کار باید 
بکنیم و چه کار نبایــد بکنیم. آب و هوای پاک 
سرمایه، دارایی و ِملک همة انسان ها و ما است. 
ضایع کردن آن لطمه زدن به خودمان اســت. 
فضای سبز و محیط سالم، هم ارزش مادی محل 
زندگــی ما را باال می برد و هــم طول عمر ما را 
افزایش می دهد. استفاده از نعمت الهی و دانستن 
قدر آن، شــکر آن نعمت محســوب می شود و 
هرکاری که در تخریب آن انجام دهیم، کفران 

نعمت است. 
آغاز سخن با قطعه شعری از شاعر بزرگ روزگار 
ما، شــفیعی کدکنی بود. حسن ختام این نوشتار 

هم سروده دیگری باشد از ایشان.
باید از رود گذشت.

باید از رودـ  اگرچه گل  آلودـ  گذشت.
بال افشانِی آن جفت کبوتر را

در افق می بینی؟
که چنان باالبال

دشت ها را با ابر آشتی دادند؟
راستی آیا

می توان رفت و نماند
راستی آیا

می توان شعری در مدِح شقایق خواند؟

شبستان  ادبیات و هنر
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جعبهایکهمیخواستجادوکند!
نگاهی به عملکرد صدا و سیما در ایام دهه فجر

سید روح اهلل دعائی

شــاید اولین تصمیم تلویزیون برای ساخت و 
پخش سریال های مناســبتی، به سال 1372 
برگــردد. در آن زمان ســریال هایی برای ماه 
رمضان ساخته شد و بعدها در مناسبت های دیگر 
نیز سریال ها و برنامه هایی در نوروز، محّرم و دهه 

فجر تولید شد. 
موضوع این ســریال ها با توجه به حال و هوای 
زمان شــاه و دوران مبارزات شکل گرفته بود. با 
این حال، درون مایــه و موضوع اصلی برخی از 
آنها عشقی بود که در آن دوران شکل گرفته بود 
و در طول سریال، فضاهای دوران ستم شاهی را 
نشان می داد. در واقع قسمت عمدة این سریال ها  
دربارة داســتان ها و شــخصیت پردازی های 
عاشــقانه کاراکتر ها بود. البته نمی شود به این 
شــیوه خیلی ســخت گرفت؛ زیرا برای ایجاد 
فضای جذاب و نشاندن مخاطب پای پیام اصلی 
ســریال، راحت ترین شیوه، اســتفاده از پیچ و 

خم های عاشقی در ارتباط بین کاراکتر ها است.
در زمینه سریال ســازی کارهایی مانند »شب 
چراغ« در ســال 81، »چه کســی به سرهنگ 
شــلیک کرد« و »فرار بزرگ« در سال 84، »تا 
صبح« در ســال 85، »یک مشت پر عقاب« در 
ســال 86، »پریدخت« در ســال 87، »ارمغان 
تاریکی« در سال 89، »لبه آتش« و »ششمین 
نفر« در ســال 90 و »پروانه« در سال 91 تولید 

شد. 
یکی از نهاد های مهمی که رســالت پیام رسانی 
و بازگویی فضای رژیم ستم شــاهی را به عهده 
دارد، صدا و سیما است. صدا و سیمای جمهوری 
اســالمی  طبق فرمایش حضرت امــام )ره(، 
دانشگاهی اســت که موظف است نسل های 
بعدی انقــالب را با تاریخ ایران اســالمی و با 

اتفاقاتی آشنا سازد که در دوران رژیم پهلوی بر 
این مردم و کشور رفته است.

به عقیده نگارنده، دوران طالیی دهه شــصت 
با پخش مجموعه های جذابی همچون »چاغ 
و الغر« برای نوجوانان آن روز ها بســیار جذاب 
بود. برنامه ترکیبيـ  تولیدي »بچه هاي دیروز«، 
یادآور خاطــرات ویژه برنامه هــاي دهه  فجر 
ســال هاي 60 تا 67 و مجري آن، خانم ها گیتي 
خامنه و الهه رضایي است. این برنامه با یادآوری 
خاطرات دهه فجر سال 60، در آیتم هاي متنوع 
و جذابي تهیه شــده اســت. همچنین پخش 
ســرودهای انقالبی همچون »ایران، ایران«، 
»همه جا کفر و دروغ« و »بوي گل سوســن و 
یاســمن« در ایام دهة فجر، حس نوستالوژیک 
آغاز انقالب و ســرودهای جــذاب انقالبی آن 
دوران را تداعی می کند. در ایام دهه فجر لوگوی 
شبکه های مختلف سیما متناســب با این ایام 

تغییر می کند.
شــیوه ها و قالب  های مختلفی برای بازگویی 
تاریخ ستم شاهی وجود دارد. ساخت مستندها، 
ســریال ها، تله فیلم، میزگرد تاریخ شــفاهی و 
مصاحبه بــا مبــارزان آن دوران، از جمله این 
روش ها اســت. پخش مجموعه ده قســمتي 
سراج با موضوع مقایسه انقالب اسالمي ایران با 
انقالب هاي بزرگ جهان از جمله انقالب کبیر 
فرانسه و همچنین علت تداوم انقالب ایران به 
رغم شکســت انقالب هاي همزمــان با آن، از 

مجموعه های در خور تقدیر بود.
در این مســیر، مهم آن است که تاریخ آن زمان 
در نگاهی بیطرفانه و بدور از نگاه های جناحی، 
بررســی شــود؛ چه اینکه افراد مختلفی که در 
شکل گیری انقالب پرشــکوه اسالمی نقش 

اساســی داشتند، بنا به دالیلیـ  که در این مقال 
نمی گنجدـ  حذف یا بسیار کمرنگ می شود. 

توجه به این نکته ضروری است که در مستندها 
باید به اتقان مطلب و نه تاریخ سازی توجه داشت. 
سال ها است که به مناســبت سال روز انقالب 
شکوهمند اسالمی، شبکه هایی مانند من و تو، 
مستند هایی بسیار خوش ساخت را با اهداف پلید 
خود به نمایش می گذارند که برای مقابله با آنها 
نباید فقط به حذف فیزیکی این شبکه ها بسنده 
کرد. بلکه باید به پاسخگویی متقن و همچنین 
اســتفاده از ظرفیت های هنری و بهره گیری از 

ساختارهای جذاب پرداخت.
چنــدی اســت کــه در بخش هــای خبری، 
مســتندهایی کوتاه در قالب گزارش خبری از 
پیشرفت های کشــور و روند توسعه کشور پس 
از انقالب اســالمی  نشان داده می شود که یک 
اطالع رسانی نســبتاً کامل است. بدین صورت 
که با بررسی امکانات شهرها و زیرساخت های 
صنعتی کشــور در رژیم پهلوی، ســرعت روند 
پیشرفت و توسعه کشــور و تغییرات فوق العاده 

آن در سالیان پس از جنگ نشان داده می شود.
از این نکته نیز نباید گذشت که در این برنامه های 
مستند، چگونگی تأثیر انقالب اسالمی ایران بر 
منطقه و معادالت سیاسی جهان بررسی می شود 
که نکته ارزشــمندی است. به طور مثال شبکه 
کوثر در ویــژه برنامه اي با عنوان »فجر الثوره« 
به بررسي تأثیر انقالب اسالمي بر سایر کشورها 

پرداخت.
البته در طول ســال های گذشــته صداوسیما 

کارهای بسیار ارزشمندی را نشان داده است.
تلویزیون در ســال های گذشــته عــالوه بر 
پخش فیلم هایی با موضوع انقالب اســالمی و 

سریال های مناسبتی، ُجنگ های شبانه ای را نیز 
در این زمینه برگزار کرده است.

در بخش های خبری، صداوسیما هر سال پس از 
برگزاری شکوهمند راهپیمایی 22 بهمن، سیل 
جمعیت شهرهای مختلف را نشان می دهد که 
برای از بین بردن شــائبه های پیش آمده متأثر 
از القائات شــبکه های خارجی در هر سال، سال 
وقوع راهپیمایی را در کنار اســم آن شــهر درج 

می شود که اقدام الزمی  می نمود.
در بهمن ماه هر ســال به مناسبت نزدیکی ایام 
دهه فجر، جشــنواره هایی مانند جشنواره فیلم 
فجــر و تئاتر فجر برگزار می شــود که در طول 
سالیان مختلف و البته با سیاست های متفاوت 
به آن پرداخته شــده اســت. گاهی در برخی از 
سال ها، جشنواره فیلم فجر با دو سه ساعت تأخیر 

به صورت کنترل شــده و گاهی به صورت زنده 
و با النگ شــات )نمای دور( از حضور بازیگران 
زن نشــان داده می شــد. در برهه ای پخش و 
اطالع رسانی از جشنواره فجر اعتراض یکی از 
مراجــع معظم تقلید را نیز برانگیخت. چه خوب 
است روالی متحد و البته با رعایت موازین شرعی 
در قبال اطالع رسانی از این مراسم در نظر گرفته 
شود. در سال های اخیر برنامه هفت شبکه سه، 
هرشب در دهه فجر، گزارشی از این مراسم و نقد 
فیلم های اکران شده در هر روز را در برنامه خود 
مطرح می کند که به نوبه خود کار جدیدی است.

در سال 91 مستندی ساخته و پخش شد با عنوان 
»راز ها و دروغ ها« که در آن گفتگوهایی با سران 
رژیم گذشته در اروپا و امریکا صورت گرفت که 

یک کار نو و تازه بود.

در ســال های اخیر تلویزیون تصاویر آرشیوی 
جدیدی را در زمینه مســائل منتهی به انقالب 
اســالمی ایران و همچنین تصاویر جدیدی از 
بازگشت امام از پاریس نشان داد که نشان دادن 
دوباره مصاحبه با خلبان پرواز امام، از نکات جالب 
و ارزشمند آن بود. البته نقش شبکه مستند را در 

این وقایع نگاری نو نباید نادیده گرفت.
ســخن پایانی اینکه آنچه از صداوسیما نمایش 
داده شد، نشان داد که مسئلة انقالب شکوهمند 
اسالمی جای کار بسیار دارد و ضروری است در 
آغاز دهة چهارم پیروزی انقالب اسالمی، نکات 
بســیاری بازگو شود تا نسل های آینده با حقایق 

بیشتری آشنا شوند.

شبستان  فرهنگ و جامعه
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مدیر یکی از تاالرهای عروســی مجلل تهران 
که در برگزاری عروسی ها سنگ تمام می گذارد، 
تصمیم گرفت به افرادی که جشــن عروسی 
خود را در تاالر او برگزار کنند، در اولین ســالگرد 
ازدواج شــان، هدا یایی به رســم یادبود دهد. او 
می گفت: معمواًل بعد از یک سال، فقط یک سوم 

زوج ها برای دریافت هدیة خود می  آیند!
یکی از احتماالت منطقــی برای عدم مراجعه 
زوج ها جهــت گرفتن این هدایــا را با مراجعه 
بــه دادگاه های خانــواده می تــوان دریافت. 
طالق هایی که در همان ســال نخســت ازدواج روی می دهــد، یکی از این 

احتمال های منطقی است!
کتابی که در این شــماره معرفی می شــود، برای کسانی است که می خواهند 
خاطرة اولین  چایی را که در جلســه خواســتگاری از دســت همسر خود میل 

کرده اند، برای همیشه زنده نگه دارند؛ نه فقط یک سال! 
کتاب چــای اول نوشته حجت االسالم دکتر عبداالحد اسالمی که انتشارات 
مؤسسه امام خمینی آن را در سال 1393 چاپ کرده، به ارائه دانستنی های 
الزم پیش از خواستگاری پرداخته است؛ دانستنی هایی که دانستنش، زمینه ای 
است برای انتقال دانش مقدماتی برای داشتن یک زندگی خوب و شیرین. این 
کتاب بیشــتر مناسب مخاطبانی است که نزدیک ازدواج هستند یا افرادی که 
می خواهند با کسب این اطالعات به بستگان خود در این زمینه یاری رسانند. 

این اثر 105 صفحه ای در شــش فصل تدوین شده است. در فصل نخست به 

مطالبی دربارة زمان نیاز به ازدواج پرداخته شده است. سایر مباحث مطرح در این 
فصل عبارتند از: اهداف، انگیزه ها، آثار و فواید ازدواج، مالک های همسر گزینی، 
مراحل پیش از آشنایی و خواستگاری، رابطه پدر و مادر با بحث خواستگاری، اثر 

خشنودی والدین در فرایند ازدواج و سخنی با والدین در این باره. 
مباحث اختصاص یافته به فصل دوم که عنوان آن »آشــنایی« است، عبارتند 
از: جســت وجو و شناسایی ابتدایی، جایگاه عشــق در ازدواج، انواع عاشقان، 

دوستی های پیش از ازدواج و مشکالت دوستی های پیش از ازدواج.
فصل سوم شامل مطالبی در مورد مراسم خواستگاری است؛ مطالبی همچون 
علت انجام خواستگاری از سوی مرد، محل خواستگاری، لباس خواستگاری، 
پذیرایی از خواستگاران، آغاز سخن، صداقت در پاسخ به پرسش ها، نامزدی و 

نکات مهمی دربارة خواستگاری. 
فصل چهارم به جلسات آشنایی دختر و پسر اختصاص دارد؛ اینکه گفت وگوی 
مســتقیم پسر و دختر در مراسم خواســتگاری چه فوایدی دارد و چگونه باید 
صورت گیرد، محتوای جلسة آشنایی باید دربارة چه مطالبی باشد و پرسش ها 

در این جلسه چگونه باید باشد. 
در فصل پنجم به نحوة انجام تحقیقات الزم برای یافتن اطالعات الزم در مورد 
خواستگاران اشاره شده است. ویژگی های فردی که از او مشاوره گرفته می شود 
و نیز جایگاه استخاره و انواع آن، آزمایش های پزشکی و نحوة جمع بندی برای 

ارائه نظر نهایی، از دیگر مطالبی است که در این فصل آورده شده است. 
فصل آخر این کتاب نیز به قرارها و تعهدهای جلســه خواســتگاری از قبیل 
مهریه، جهزیه و شیربها اختصاص یافته است. در پایان نیز برخی از آسیب ها و 

هشدارهای الزم و مربوط به جلسه خواستگاری بیان شده است.
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