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اقتصاد   مقاومتی؛ اقد  ام و عمل
حضرت آیت اهلل خامنه ای د  ر پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، س��ال ۱۳۹۵ را سال »اقتصاد   مقاومتی؛ اقد  ام و 

عمل« نامگذاری کرد  ند  .
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است.

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
یا مقلّب القلوب و األبصار. یا مد  بّر اللّیل و الّنهار. یا محّول الحول و األحوال. حّول حالنا الی احسن الحال.

الّسالم علی الّصد  ّیقة الّطاهرة، فاطمة المرضّیه، بنت رسول اهلل، صلّی اهلل علیه و آله. و الّسالم علی ولّی اهلل األعظم، 
ارواحنا فد  اه و عّجل اهلل فرجه.

عید   نوروز را به همه ی خانواد  ه های ایرانی و افراد   ایرانی د  ر هر نقطه ی عالم تبریک عرض میکنم. عید  تان مبارک 
باشد   هم میهنان عزیز. بخصوص به خانواد  ه های عزیز شهید  ان، به جانبازان عزیز، به خانواد  ه های محترم آنها، و به همه ی 
ایثارگران تبریک عرض میکنم و یاد   شهید  ان بزرگوارمان و یاد   امام عزیزمان را گرامی مید  ارم.سالی که شروع شد   -سال 
۹۵- هم د  ر آغاز و هم د  ر پایان، متبرک به نام مبارک حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( است. هم اوِل این سال منطبق بر 
والد  ت آن بزرگوار با ماه های قمری است، هم آخر این سال. بنابراین امید  واریم که ان شاءاهلل سال ۹۵ به برکت حضرت 
زهرا سال مبارکی باشد   برای ملت ایران، و از معنویات آن بزرگوار و از راهنمائی های آن بزرگوار و از زند  گی آن بزرگوار 

د  رس بگیریم و بهره مند   شویم.
سالی که تمام شد   -سال ۹۴- مثل همه ی س��الهای د  یگر، آمیزه ای از شیرینیها و تلخیها و فرازها و فرود  ها بود  ؛ 
طبیعت زند  گی همین است؛ از تلخی حاد  ثه ی منا تا شیرینی راهپیمائی ۲۲ بهمن و انتخابات هفتم اسفند  ؛ د  ر تجربه ی 
برجام، از امید  هائی که برانگیخت، تا نگرانیهائی که د  ر کنار آن هست؛ همه ی اینها جزو حواد  ث سال بود  ، و همه ی 

سالها همین جور است.
سالها و ایام عمر انسان، مشتمل بر فرصت هائی است و مشتمل بر تهد  ید  هائی است. هنر ما باید   این باشد   که از 
فرصتها استفاد  ه کنیم و تهد  ید  ها را هم تبد  یل به فرصت کنیم. س��ال ۹۵ پیش روی ما است. د  ر این سال هم مانند   
همیشه، فرصتها و تهد  ید  هائی وجود   د  ارد  . همه باید   تالش کنند   تا بتوانیم از فرصتهای این سال به معنای حقیقی کلمه 

استفاد  ه کنیم و کشور از اول تا آخِر این سال تفاوتهای محسوسی پید  ا کند  .
امید  هائی وجود   د  ارد   برای سال ۹۵. انسان به مجموعه ی اوضاع که نگاه میکند  ، امید  هائی را مشاهد  ه میکند  . البته 
برای تحقق این امید  ها باید   تالش کرد  ، باید   کار شبانه روزی کرد   و باید   بی وقفه سعی و کوشش کرد  . اصل قضیه این 
است که ملت ایران باید   بتواند   کاری بکند   که خود   را د  ر مقابل تهد  ید  های د  شمنان و د  شمنیهای آنها، از آسیب پذیری 

خارج کند  . ما باید   کاری کنیم که د  ر مقابل تهد  ید   د  شمنان، آسیب پذیر نباشیم. آسیب پذیری را به صفر برسانیم.
به گمان من مسئله ی اقتصاد   د  ر اولویت اول است. یعنی وقتی انسان نگاه میکند  ، د  ر میان مسائل اولویت د  ار، از 
همه فوری تر و نزد  یکتر، مسئله ی اقتصاد   است. اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم د  ولت و مسئوالن گوناگون، بتوانند   د  ر 
مسئله ی اقتصاد   کارهای د  رست و بجا و متقن را انجام د  هند  ، امید   این هست که د  ر مسائل د  یگر، مثل مسائل اجتماعی، 

مثل آسیبهای اجتماعی، مثل مسائل اخالقی، مثل مسائل فرهنگی هم تأثیرگذار باشند  .
د  ر مسئله ی اقتصاد  ، آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله ی تولید   د  اخلی است؛ مسئله ی ایجاد   اشتغال و 
رفع بیکاری است؛ مسئله ی تحرک و رونق اقتصاد  ی و مقابله ی با رکود   است؛ اینها مسائل مبتالبه مرد  م است؛ اینها 
چیزهائی است که مرد  م آنها را حس میکنند   و مطالبه میکنند  ؛ و آمارها و اظهارات خود   مسئولین هم نشان مید  هد   که 

این مطالبات مرد  م و این خواسته های مرد  م بجا و به مورد   است.
اگر ما بخواهیم مشکل رکود   را حل کنیم، مشکل تولید   د  اخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله ی بیکاری را حل 
کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، عالج همه ی اینها د  ر مجموعه ی مقاومت اقتصاد  ی و اقتصاد   مقاومتی گنجاند  ه 
شد  ه است. اقتصاد   مقاومتی شامل همه ی اینها است. میشود   با اقتصاد   مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ میشود   به جنگ 
رکود   رفت؛ میشود   گرانی را مهار کرد  ؛ میشود   د  ر مقابل تهد  ید  های د  شمنان ایستاد  گی کرد  ؛ میشود   فرصتهای بسیاری 
را برای کشور ایجاد   کرد   و از فرصتها استفاد  ه کرد  ؛ شرطش این است که برای اقتصاد   مقاومتی کار و تالش انجام بگیرد  .

گزارشی که براد  ران ما د  ر د  ولت به من د  اد  ند  ، نشان مید  هد   که کارهای وسیعی کرد  ه اند  ؛ منتها این کارها کارهای مقد  ماتی است؛ 
کارهائی است د  ر زمینه ی بخشنامه ها و د  ستورها به د  ستگاههای مختلف؛ اینها کارهای مقد  ماتی است؛ اما آنچه که الزم است اد  امه 
پید  ا کند  ، عبارت است از اقد  ام کرد  ن و عمل کرد  ن و روی زمین، محصول کار را به مرد  م نشان د  اد  ن؛ این آن چیزی است که وظیفه ی 
ما است؛ که من ان شاءاهلل د  ر سخنرانی شرحش را به آحاد   ملت عزیزمان عرض خواهم کرد  .بنابراین آنچه که من به عنوان شعارِ امسال 
انتخاب می کنم، عبارت است از »اقتصاد   مقاومتی؛ اقد  ام و عمل«. این، راه و جاد  ه ی مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به 
آن احتیاج د  اریم. البته توقع ند  اریم که این اقد  ام و عمل، د  ر ظرف یک  سال همه ی مشکالت را حل کند  ؛ اما مطمئنیم که اگر چنانچه 
اقد  ام و عمل به صورت برنامه ریزی شد  ه و د  رست انجام بگیرد  ، ما د  ر پایان این سال آثار و نشانه های آن را مشاهد  ه خواهیم کرد  . از 
همه ی کسانی که د  ر این راه تالش کرد  ند   و تالش میکنند  ، تشکر میکنم.بار د  یگر به ملت عزیزمان سالم و تبریک عرض می کنم و 

صلوات خد  ا را بر محمد   و آل محمد   و بر حضرت بقیة اهلل اعظم )سالم اهلل علیه و ارواحنا فد  اه( مسئلت میکنم.
والّسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

پیام نوروزی رهبر معظم انقالب اسالمی
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نامگذاری س��ال ۹۵ به عنوان »مس��جد   و بانوان« 
با هد  ف ی��ک حرکت هد  فمند   و منس��جم فکری، 
فرهنگی و اجتماعی اس��ت،که ب��ه د  ور از افراط و 
تفریط ها ب��ا نگاهی متعالی و د  ین��ی که ترجمان 
آن د  ر منظومه اند  یش��ه امام و رهبر فرزانه انقالب 
است، به این موضوع مهم بپرد  ازد  . طبیعی است که 
این نام گذاری، ما را با انبوهی از سواالت، ابهام ها، 
نقد  ها، انتظارات و توقعات مواجه خواهد   ساخت؛ اما 
به هرحال این تصحیح نگاه و تقویت اقد  ام و عمل 
د  ر فراهم س��ازی حضور کریمانه این قشر مکرم و 
موثر،باید   ازنقطه ای آغاز می ش��د  .که امسال، این 

نقطه ی عزیمت و آغاز می تواند   باشد  .
ما د  ر سالهای گذش��ته از نام گذاری ها از خانواد  ه 
شروع کرد  یم و با کود   ک و نوجوان و جوانان اد  امه 
د  اد  یم. حق این بود   که این نامگذاری پس از س��ال 
مسجد   و خانواد  ه به نام بانوان باشد  ، اما و به خاطر 
فراهم ش��د  ن برخی زیرس��اخت ها نی��از به زمان 
د  اشتیم. اولویت موضوع زنان و بانوان به این خاطر 
است که رکن اصلی خانواد  ه زن و ماد  ر است. د  شمن 
هم با د  رک اهمیت این موضوع برای انهد  ام جامعه 
اس��المی، نهاد   مقد  س خانواد  ه را مورد   هد  ف قرار 
د  اد  ه است. نقطه اصلی هد  ف هم د  ور کرد  ن د  ختران 
و زنان جامعه اس��المی از فرهنگ د  ینی و س��بک 
زند  گی اس��المی اس��ت و خد  ا می د  اند   که تشکل 
های د  ینی مثل هیات های مذهبی، جلسات فاخر 
بانوان و د  ر راس آن مساجد  ، د  ر مقابله با این تهاجم 
و تقویت تربیت د  ینی و انقالب��ی چقد  ر می توانند   

موثر باشند  .
تقویت حضور کریمانه بانوان د  ر مساجد   به عنوان 
یکی از کانونی ترین نقاط تقویت تربیت د  ینی، د  ر 
واقع تقویت س��نگر مقابله با تهاجم د  شمن است. 
البته نگاه ما از این هم فراتر باید   باشد  ؛ د  ر نقطه ی 
مطلوب از مس��جد   تراز اسالمی، مس��جد  ، کانون 

 حجت االسالم و المسلمین
 حاج علی اکبری:

نامگذاری سال 
95با هد  ف 
یک حرکت 
هد  فمند   و 
منسجم فکری 
فرهنگی و 
اجتامعی است

واقعیت این اس�ت ک�ه ما با وضعیت مطلوب ب�رای حضور و 
مش�ارکت بانوان د  ر مس�جد  فاصله زیاد  ی د  اری�م. به برکت 
انقالب اسالمی و آموزه های امام و رهبر معظم انقالب، بانوان 
د  ر فعالیت های د  ینی، فرهنگی و اجتماعی حضور فعال و د  ر 
موارد   زیاد  ی موثرتر از مرد  ان د  اشته اند  . االن هم د  ر بسیاری 
از مس�اجد   می بینیم، هرجا امام جماعت خوش فکر و امناء 
همراهی هس�تند  ، این حضور و مش�ارکت بسیار چشمگیر 
است. اما علیرغم تحوالت خوبی که به برکت انقالب اسالمی، 
د  ر این حوزه شد  ه است، مع االسف تا نقطه ی مطلوب فاصله 
ی زی�اد  ی د  اریم. ای�ن فاصله هم تا حد   زی�اد  ی معلول نگاه 
غیراصیلی اس�ت که معموال تابع سلیقه هاست تا برخاسته 

از متن د  ین و سیره ی اولیاء الهی.

شعار
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تهاجم به فرهنگ د  ش��من و نش��ر آن به جامعه 
است.

این نام گذاری د  ر حقیقت پاسخی است به یک 
انتظار و توقع نهفته و ناگفته د  ر میان قشر عظیم 
بانوان متد  ین و مومن جامعه اسالمی که معموال 
هم حضور کمی ش��ان د  ر مساجد   بیشتر است و 
آنجا که زمینه ای وجود   د  ارد  ، این حضور کیفی تر 

و موثرتر هم هست.
البته توقع ند  اریم که همین امسال همه ی اتفاقات 
خوب بیفت��د  . اما به نظ��رم باید   گام ه��ای اولیه 
محکم و قوی برد  اشته ش��ود   و به حضور، نقش و 
مشارکت بانوان د  ر مساجد   توجه بایسته و اقد  امات 
شایسته انجام ش��ود  . طبعا مقد  ورات و کمبود  ها 
و د  ش��واری های این حرکت و اقد  ام را به حسب 
اقتضائات هرمنطقه و ش��هر می د  انیم که د  ر این 

امر بهترین کسانی که 
کمک کار ما می توانند   

باشند  ، امامان عزیز 
جماعات، نخبگان 

 ، مس��جد  ی

امنای محترم، تش��کل های تالشگر مسجد  ی و 
بویژه خود   بانوان هستند  .

برای این کار باید   با یک تالش فکری، فرهنگی، 
اجتماعی، مرکب از اند  یش��ه و عمل به ش��کل 
هد  فمند   و منسجم باید   حرکت کنیم. از نیازهای 
اولیه ی حض��ور کریمانه بانوان د  رمس��جد   که 
معموال سخت افزاری است، تا تقویت مشارکت 

ایشان د  ر برنامه های فرهنگی و اجتماعی.
باید   تالش کنیم د  ر س��الی که سرش��ار از عطر 
والد  ت بانوی بانوان عالم اس��ت، با برنامه ریزی 
د  قیق و جلب توج��ه نگاه های اند  یش��مند  انه و 
نخبگانی و جذب همه ی ظرفیت های ممکن و به 
کارگیری مشارکت نهاد  ها و د  ستگاه های مرتبط، 
کار را به نح��وی مد  یریت کنیم ک��ه  د  ر همین 
گام های اولیه، این تغیی��ر و ارتقاء مبارک برای 
بانوان مومن مسجد  ی و خانواد  ه های مسجد  ی، 
احساس شد  ه و منجر به اتفاقات خجسته ای برای 
حضور کریمانه و مشارکت فعال زنان و بانوان د  ر 

مساجد   شود  . 
ان شاء اهلل
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با امضای تفاهم نامه بین مرکز رس��ید  گی به امور 
مس��اجد   و معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم، اولین د  وره 

تخصصی تبلیغ افتتاح شد  .
حجت االس��الم و المس��لمین حاج علی اکبری، 
رئیس مرکز رسید  گی به امور مساجد   د  ر این نشست  
گفت: کار اصلی و اساسی برای مرکز رسید  گی به امور 
مس��اجد   مباحث آموزش��ی اس��ت. باالخص آموزش 
همراه با خد  مت از وظایف و فعالیت های ما به ش��مار 
می آید  . ما به فضل الهی نگاهم��ان به مقوله آموزش، 

راهبرد  ی است.
رئیس مرکز رسید  گی به امور مساجد   افزود  : جریان 
حوزه علمیه از آغاز تا انجام قرین کار علمی، مطالعاتی 
و پژوهشی اس��ت؛ هم به اعتبار د  انش های مرتبط با 
طلبگی و هم به اعتبار ذات رسالتی که بر عهد  ه ما است 

د  ر هر زمان باید   به فکر آموختن باشیم.
وی گفت: ما د  ر آغازین روزه��ای فعالیت خود   د  ر 
این مرکز چند   هد  ف را مد  نظر د  اش��تیم. اولین هد  ف 

ما توانمند  س��ازی ائمه جماعات بود  ، چ��را که آنها به 
عنوان محور اصلی رشد   و تعالی مساجد   باید   از مهارت 
و توانمند  ی الزم برخورد  ار ش��وند   و د  ر این راستا چند   
محور اساسی که اصلی ترین آن آموزش بود   مورد   توجه 

قرار گرفت.
حجت االس��الم علی اکبری اد  امه د  اد  : د  شمنان از 
ناحیه انقالب صد  مات اساسی خورد  ه اند  . مقام معظم 
رهبری د  ر د  ید  اری ک��ه با اعضای مجل��س خبرگان 
د  اشتند   به س��ه اولویت اساسی اش��اره کرد   که شامل 
اقتصاد   مقاومتی، نهضت علمی، حیات و هویت فرهنگی 
است که باید   د  ر عرصه تبلیغ نیز ما این سه اصل را مورد   

توجه قرار بد  هیم.
رئیس مرکز رسید  گی به امور مساجد   ضمن اشاره به 
اینکه این مرکز د  ر عرصه آموزش می توانست به سراغ 
مراکز د  انشگاهی برود   ولی با توجه به ظرفیت بیکران 
آموزش��ی حوزه د  ر عرصه تبلیغ ترجی��ح د  اد   از حوزه 
علمیه اس��تفاد  ه کند  ، افزود  : اگر الزم باش��د   د  ر عرصه 

تخصصی به سراغ د  انشگاه ها می رویم، اما د  ر رابطه با 
عناوینی که د  ر خود   حوزه وجود   د  ارد   نیازی نیست که 

برای تد  ریس به سراغ سایر مراکز علمی برویم. 
حجت االس��الم و المس��لمین حاج علی اکبری با 
اشاره به اینکه اصلی ترین کار آموزش د  ر مسجد   صورت 
می گیرد  ، گفت: معرفت، اخالق و معنویت د  ر مسجد   
رش��د   پید  ا می کند  . پس ما باید   کارکرد  های آموزشی 
مس��اجد   را احیاء کنیم تا جان، فکر و روح مخاطب را 

تحت تأثیر قرار بد  هیم.
حجت االسالم و المس��لمین محمد   حسین نبوی، 
معاون تبلیغ حوزه علمیه قم نیز د  ر این مراسم گفت: ما 
د  ر زمانه ای زند  گی می کنیم که د  انش های بشری رشد   
بسیار زیاد  ی یافته است و  جامعه از نظر علمی نسبت به 

گذشته د  ر حال رشد   است.
وی بیان کرد  : امروز د  ر زمانی زند  گی می کنیم که 
حتی د  ر د  ورافتاد  ه ترین نقاط هم د  انشجویان رشته های 
برتر حضور د  ارند   و این مقوله د  ر ته��ران ظهور و بروز 

 د  ر مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز رسید  گی
به امور مساجد   و معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم؛

 نگاه کاربرد  ی د  ر آموزش 
امئه جامعات حاکم است

د  ومین همایش خاد  مان بهش��ت ۱۹ بهمن ماه 
با س��خنرانی حجت االسالم و المس��لمین قرائتی، 
رئیس ستاد   اقامه نماز د  ر مصلی نماز جمعه شهرری 

برگزار شد  .
د  ر این همایش، که با حضور بیش از د  و هزار نفر 
از خاد  مین مساجد   استان تهران برگزار شد  ، حجت 
االسالم قرائتی با اشاره به اینکه خاد  م مسجد  ، خاد  م 
نماز و مرد  م است، گفت: حضور مومنین د  ر مسجد   
برای عباد  ت است، بنابراین باید   د  ِر مسجد   همیشه 
بر روی مرد  م باز باش��د   و  این امکان باید   از س��وی 

خاد  مین فراهم شود  .
وی بر لزوم فرهنگسازی خد  مت به مسجد   تاکید   
کرد   و افزود  : ماد  ر حضرت مری��م )س( نذر کرد   که 
فرزند  ش خاد  م مسجد   باشد  ، ما نیز باید   کاری کنیم 
که مرد  م نذر کنند   تا خاد  م مسجد   شوند  . تنها مورد  ی 
که قرآن کریم به آن تاکید   کرد  ه است، نذر خاد  می 
مس��جد   اس��ت. وی بر لزوم خد  مت تم��ام وقت د  ر 
مسجد   تاکید   کرد   و خطاب به خاد  مان مسجد   گفت: 
د  رست اس��ت که حقوق ش��ما از کارمند  ان و سایر 
اقشار پایین تر است اما ارزش کار شما بسیار باالست. 
حجت االسالم و المسلمین  قرائتی با اشاره به نقش 

بسیار مهم خاد  م مسجد   د  ر جذب و طرد   مرد  م بویژه 
کود  کان و نوجوانان بیان کرد  : خاد  م مسجد   با برخورد   
خوب می تواند  ، زمینه جذب بسیاری به مسجد   شود   
و از طرفی با یک برخورد   نامناسب و تند   موجب طرد   
بسیاری از مس��جد   شود  . الزم اس��ت برای خاد  می 
مساجد  ، د  وره آموزشی برگزار شود   و خاد  م مسجد   

باید   بتواند   قرآن را به خوبی قرائت کند  .
حجت االسالم قرائتی د  ر بخش د  یگر از سخنانش 
خاطرنشان کرد  : قرآن تاکید   کرد  ه است انسانی که 
کمال د  ارد   باید   اذان بگوید   و کس��ی بهتر از گویند  ه 

اذان نیست. 
وی اظهار کرد  : پیش نمازهایی که پیر هس��تند   
و روحانیون و ائمه جماعاتی که د  ر اثر کهولت سن 
نمی توانند   با آنها ارتب��اط برقرار کنند   از طلبه های 
جوان د  ر این زمینه کمک بگیرند  . همچنین خاد  مان 
کهنسال مس��اجد   باید   از خاد  مان جوان برای امور 
مسجد   کمک بگیرند  .وی بر لزوم فرهنگسازی خاد  م 
افتخاری تاکید   کرد   و گفت: همانگونه که امام رضا 
)ع( خاد  م افتخاری د  ارد  ، خانه خد  ا که ارزشش باالتر 
است هم باید   خاد  م افتخاری د  اشته باشد   و باید   د  ر 
این زمینه تبلیغ کنیم، برای انجام چنین برنامه های 

 حجت االسالم 
قرائتی د  ر د  ومین همایش 
»خاد  مین بهشت«:

 خاد  م افتخاری 
مساجد   را فرهنگ 
سازی کنیم

خبر
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آیت اهلل حبیبی: اگر عالمان د  ینی 
 نبود  ند   استعد  اد  های انسان ها

از قوه به فعل نمی رسید  
شانزد  همین همایش ستارگان محراب ) تجلیل از مفاخر ائمه 

جماعات استان تهران(۲٧ بهمن د  ر مسجد   لرزاد  ه برگزار شد  .
  د  راین همایش آیت اهلل حبیبی، استاد   اخالق حوزه با اشاره به 
ویژگی های اخالقی مرحوم میرزا علی فلس��فی بیان کرد  : ایشان 
اصال هوای نفس را بو نکرد  ه بود   و شخصیتی بسیار متواضع بود  ند   که 
زند  گی، گفت وگو و نشست و برخاست شان برای همه  ما د  رس بود  . 
مرحوم فلسفی همواره د  رصد  د   کمک و د  ستگیری از مرد  م نیازمند   
بود  ند   و همیشه کارهای شخصی شان را خود  شان انجام می د  اد  ند  .

وی  با اشاره به بعد   علمی شخصیت آیت اهلل علی فلسفی اظهار 
کرد  : ایشان د  ر بعد   علمی بسیار د  قیق بود  ند   و اطالعات  بسیار د  ر 
حوزه های مختلف د  اش��تند   اما وقتی از ایشان برای ایراد   سخن و 
منبر د  عوت می ش��د  ، قبول نمی کرد  ند   و می گفتند   که من برای 

تد  ریس آمد  ه ام و شخصیت منبری نیستم.
وی اد  امه د  اد  : من د  ر طول مد  ت ارتباطم با ایشان حتی یک عمل 
مکروه از ایشان ند  ید  م و ایشان د  ر پرورش صحیح جوانان همواره 
تالش بسیاری د  اشتند  . وی با اشاره به خد  مات مرحوم میرزا علی 
فلسفی د  رمسجد   لرزاد  ه گفت: ایشان د  ر این مسجد   خد  مات بسیار 
ارزشمند  ی انجام د  اد  ند  . زمانی که د  ر تهران حضور د  اشتند   تد  ریس 

د  رس فقه و د  رس خارج  را انجام می د  اد  ند  .
 آیت اهلل حبیبی گفت: شخصیت ایشان د  ر حد   یک مرجع بود   
و به همین د  لیل آیت اهلل خویی بعد   از مرگ آیت اهلل میالنی از وی 
خواس��تند   که به مش��هد   برود  . وی معتقد   بود   که افراد  ی همانند   

خود  ش وظیفه د  ارند   که اسرار د  ین را به مرد  م منتقل کنند  .
 این اس��تاد   حوزه خاطر نشان کرد  : امام حس��ن عسکری)ع( 
فرمود  ند  :  اگر علما نبود  ند  ، چیزی از مکتب ما باقی نمی ماند  . آیت 
اهلل فلسفی هم به این موضوع اعتقاد   د  اشت که علم یک ارث معنوی 
است و برای هد  ایت انسان ها آمد  ه است.وی با اشاره به اینکه اگر 
عالمان د  ینی نبود  ند   استعد  اد  های انسان ها از بالقوه به بالفعل نمی 
رسید  ، گفت: علما برای اینکه انسان ها به استعد  اد  های خود   برسند   

نقش بسیار زیاد  ی د  اشتند  .
بنابراین گ��زارش، د  ر ابتد  ای این مراس��م، حجت االس��الم و 
المسلمین تاجیک ، امام جماعت مسجد   لرزاد  ه د  ر سخنان کوتاهی 

به فضیلت برگزاری چنین مجالسی پرد  اخت. 
د  ر پایان این همای��ش یکی از ذاکرین اهل بی��ت)ع( به نوحه 
خوانی پرد  اخت و از  یاد  بود  ، مرحوم میزرا علی فس��لفی رونمایی 

به عمل آمد  .
سلسله نشست های س��تارگان محراب با هد  ف گرامی د  اشت 
مفاخر ائمه جماعات تهران تاکنون به یاد  مان بزرگانی همچون آیت 
اهلل برهان، آیت اهلل شیخ محمد   حسین زاهد  ، آیت اهلل شاه آباد  ی، 
آیت اهلل مهد  وی کنی، آیت اهلل خوانساری، آیت اهلل خوشوقت، آیت 
اهلل ش��یخ مرتضی زاهد  ، آیت اهلل حد  ید  ی، آیت اهلل فیروز آباد  ی و 
آیت اهلل ایروانی و آیت اهلل انواری و مالعلی کنی، آیت اهلل محمد   تقی 
آملی، آیت اهلل سید   محمد  رضا علوی تهرانی، آیت اهلل شیخ محمود   

تحریری پرد  اخته که با استقبال خوبی مواجه شد  ه اند  .

شانزد  همین همایش ستارگان محراب برگزار شد  

بیشتری د  ارد  . پس تراز علمی نسبت به گذشته باالتر رفته و اگر روحانیت 
به همان نسبت رشد   علمی ند  اشته باشد   د  ر این جامعه نمی توانند   تاثیر 

د  اشته باشند  .
حجت االسالم و المسلمین نبوی اد  امه د  اد  : روحانیون اگر با منبع وحی 
که قرآن اس��ت ارتباط بگیرند  ، منبرهایش��ان تکراری نشد  ه و به راحتی 
می توانند   بیماران خود   را د  رمان کنند  .  وی اد  امه د  اد  : مبلغ باید   حد  اقل یک 
د  وره تفس��یر قرآن را بگذارند   د  ر غیر این صورت نمی تواند   مبلغ موفقی 

باشد   و برای مرد  م آموزش د  هد  .
حجت االسالم نوری، معاون آموزش مرکز رسید  گی به امور مساجد   هم 
د  ر آغاز این مراسم گفت: ما چهار طرح آموزشی را د  ر مرکز مد  نظر د  اریم 
که یکی از آنها رشته تبلیغ بود   و از آغاز فعالیت خود   د  ر معاونت، به این امر 
پرد  اخته ایم. برای سطح د  و تبلیغ، ٨٦ نفر از ائمه جماعات متقاضی بود  ند   
که از این میان ۵٨ نفر د  ر آزمون کتبی شرکت کرد  ند   و د  ر کل ٨٦ نفر د  ر 
سطح د  و و ۳۲ نفر د  ر سطح سه د  ر رش��ته تبلیغ کار خود   را آغاز خواهند   

کرد  .
د  ر پایان این مراس��م تفاهم نامه همکاری بین مرکز رسید  گی به امور 

مساجد   و معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم به امضا رسید  .

د  یر شد  ه است ولی باید   فرهنگسازی صورت گیرد  . خد  ا کسی را 
که د  وست د  ارد  ، خاد  م مسجد   می کند   و همه باید   مسجد   را تمیز 

کنند  .
ححجت االس��الم و المس��لمین قرائتی برگ��زاری د  وره های 
آموزشی برای روحانیون، ائمه جماعات، خاد  مان مساجد   را یکی از 

اقد  اماتی د  انست که باید   مورد   توجه قرار گیرد  .
بنا براین گ��زارش، د  ر ابتد  ای این همایش حجت االس��الم و 
المسلمین حمید   آقایی، معاون هماهنگی مرکز رسید  گی به امور 
مساجد   با اشاره به اینکه تطهیر خانه خد  ا افتخاری است که انبیای 
الهی این افتخار را د  اشتند  ، گفت: شما خاد  مان مساجد   میراث د  ار 

انبیای الهی هستید  .
معاون هماهنگی مرکز همچنین ضمن تشکر ویژه از زحمات 
بی د  ریغ خاد  مین  مساجد   استان تهران، مواجهه کریمانه خاد  مین 
با نمازگزاران را از ذخایر الهی د  انست و گفت: کسی که د  ر مسجد   
قد  م بگذارد   باید   به او خد  مت کرد  . وی گفت: سال ۱۳۹۵ به عنوان 
سال »مس��جد   و بانوان« نامگذاری شد  ه اس��ت که د  ر این زمینه 
مرکز رسید  گی به امور مساجد   برنامه های ویژه ای را د  ر نظر گرفته 
اس��ت. د  ر پایان این همایش از ۳٧ نفر از خاد  مین مسجد   تجلیل 
به عمل آمد  .اولین همایش خاد  مین بهشت اسفند  ماه سال ۱۳۹۴ 
با حضور بیش از د  و هزار نفر از خاد  مین مساجد   استان تهران د  ر 

محل مصلی امام خمینی)ره( تهران برگزار شد  .
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برگزاری انتخاباتی گرم و پرش��ور د  ر ای��ران برای 
ملت ه��ای آزاد  یخ��واه، الهام بخ��ش و س��تود  نی و 
برای مخالفان، د  رد  ناک اس��ت. همی��ن فرآیند  هاي 
مرد  م س��االرانه و د  موکراتیک اس��ت که امروز ایران را 
به بزرگ ترین د  موکراسي منطقه تبد  یل کرد  ه است، 
به گونه ای که حت��ي رهبر انقالب پی��ش از برگزاري 
انتخابات از مخالفان نظام نیز د  ع��وت مي کنند   تا د  ر 
انتخابات حاضر شوند   و سهم خود   را از نظام مرد  م ساالر 
بگیرند  . نگاهي به حجم مطلوب مشارکت د  ر انتخابات 
هفتم اسفند   که آن را جزو انتخابات تاریخي ایران کرد  ، 
بیانگر این واقعیت اس��ت که مرد  م ایران د  عوت رهبر 
انقالب را براي مشارکت د  ر انتخابات لبیک گفته اند   تا د  ر 
آشفته بازار ناامني د  ر خاورمیانه، نظام و حکومت را براي 
تأمین امنیت کشور بیش از هر زمان د  یگر ترغیب کنند  .

 این د  ر حالي است که وجود   چنین پشتوانه مرد  مي 
براي نظام جمهوري اس��المي نیز فکر د  شمنان براي 
هرگونه تعرض و تجاوز به س��احت کش��ور را آشفته 
مي سازد   و این د  رست همان نقطه و خواسته اي است 
که رهبر انقالب را بر آن مي د  ارد   تا د  ر اقد  امي غیرمعمول 
د  ر سطح د  نیا از مخالفان د  اخلي نظام نیز د  عوت کنند   تا 
د  ر پاي صند  وق هاي رأي  حاضر شوند  .  حال تمامي این 
نماد  ها و شاخص هاست که باعث مي شود   نگاه حزبي و 
جریاني را از انتخابات هفتم اسفند   د  ور کنیم و فراتر از 
پیروزي حزبي و جریاني به چنین انتخاباتي بیند  یشیم.

عالوه بر این آنچه از رفتار انتخابات��ی د  ر این د  وره 
می توان نتیجه گرفت اینکه برخالف انتخابات س��ال 
٨٨ آرای مرد  م به رأی خوب و بد   تقسیم نشد   و قانون 
د  ر محضر آنان فصل الخطاب ب��ود   و همه به رأی مرد  م 
احترام گذاش��تند  . فارغ از هرگونه س��لیقه  سیاسی، 
واکنش اخالقی، چه از ناحیه منتخبان و چه از ناحیه 
کسانی که از راه یابی به مجلس بازماند  ند  ، د  ر قبال این 
شکست قابل تحسین بود   و می توان با قاطعیت آرامش 
فعلی پس  از انتخابات را مد  ی��ون منش و اخالق همه 
نامزد  ها د  انست که البته جز این هم انتظاری نمی رفت. 
بی شک این عامل به خود  ی خود   می تواند   به مثابه نقطه 
عطفی د  ر نمایش بلوغ سیاسی مرد  م، د  ر تاریخ سیاسی 

کشورمان ثبت شود  .
از س��ویی، غرب به ویژه آمریکا ک��ه روی برجام و 
پسا برجام بیش ازحد   حس��اب بازکرد  ه بود  ، هم اینک 
خوب فهمید  ه ک��ه د  ر مقابله با رهب��ری معظم ایران 
اسالمی د  ر بازی د  و قطبی س��ازی های کاذب به کلی 
قافیه را باخته اس��ت. نظام اس��المي با برخورد  اري از 
چنین پشتوانه مرد  مي، با سرعت مسیر پیشرفت و قرار 
گرفتن بر قله هاي عزت و افتخار را مي تواند   طي کند  . 
مسیري که طي ۳٧ سال گذشته پیمود  ه شد   و نتیجه 
آن پیش��رفت هاي گوناگ��ون د  ر حوزه هاي مختلف و 
تبد  یل شد  ن جمهوري اس��المي به قد  رت اول منطقه 
راهبرد  ي غرب آسیا شد  ؛ به برکت همین پشتوانه هاي 

مرد  مي بود   و بر همین اس��اس با تکیه بر همین مرد  م 
همیشه د  رصحنه و خالق حماسه هاي ماند  گار و زیبا، 
جمهوري اسالمي مي تواند   با شتاب بخشید  ن به سرعت 
پیشرفت هاي خود   و ساختن ایران، تبد  یل به یک قد  رت 

مؤثر و تعیین کنند  ه بین المللي شود  .
مرد  م با حضوری معناد  ار بار د  یگ��ر با رهبر معظم 
انقالب اسالمی بیعت کرد  ند   و به نظام جمهوری اسالمی 
ایران آری گفتند  . مسئوالن، به ویژه منتخبان ملت با هر 
گرایش و عقید  ه ای به این نکته واقف باشند  ؛ این حضور 
باشکوه بار سنگینی برای آنان ایجاد   کرد  ه است که شاید   
به این زود  ی ها و به این ساد  گی ها نتوانند   از عهد  ه آن 
برآیند  . برای پاسخگویی به این همه مشارکت و حضور 
مرد  م، نمایند  گان منتخب مجلس شورای اسالمی باید   
اولویت های مهم جامعه را د  ر نظ��ر بگیرند   و از تمامی 
ظرفیت های مجلس د  ر ابعاد   قانون گ��ذاری و نظارت 
استفاد  ه کنند   و از چالش های جناحی به جد  ّ پرهیزکرد  ه 
و به نابسامانی ها و تبعیض های جامعه توجه کنند   و برای 

برطرف کرد  ن محرومیت ها قد  م برد  ارند  .
 اد  اره مناسب، صحیح، روزآمد   و مد  برانه یک کشور، 
موجب می شود   که اموری مانند   شکوفایی استعد  اد  ها، 
رفاه اقتصاد  ی، امنیت اجتماعی و ثبات سیاس��ی آن 
جامعه، به خوبی تحقق یابد  . امروز، د  یگرکسی نیست که 
معتقد   باشد   با هرج ومرج و بی نظمی د  ر سطوح مختلف 
یک جامعه، می توان به موفقیت مد  یریتی د  ست یافت و 
نیازهای اساسی مرد  م را برآورد  ه کرد  ؛ زیرا انتظار مرد  م از 
نمایند  گان مجلس شورای اسالمی مضاف بر پاسد  اری 
از د  ین، تحقق اهد  اف انقالب اسالمی، حرکت د  ر خط 

والیت و ایستاد  گی د  ر برابر د  شمن، این است که:
به حل مش��کالت روزمره ش��ان، از طریق تصویب 

قوانین راهگشا، کمک کنند  ؛
د  رراه رشد   کشور د  رزمینه های گوناگون، گام های 

مفید   و سازند  ه برد  ارند  ؛
لوازم عزت و بزرگ��ی آنان د  ر تعام��الت جهانی را 

فراهم آورند  .
د  ر غیر این صورت، بد  بینی و سرخورد  گی به سراغ 
مرد  م � که از سرمایه های اصلی کشور هستند   � خواهد   
آمد   و د  ر د  وره های بعد  ی انتخابات، از مش��ارکت آنان 
کاسته خواهد   شد  ؛ امری که اکنون د  ر کشورهای غربی، 
به روشنی د  ید  ه می شود  . رهبر معظم انقالب د  راین باره 
فرمود  ند  : »نماین��د  گان مجلس، باید   به مس��ئولیت 

انتخابات د  همین د  وره مجلس شوراي اسالمي و پنجمین د  وره خبرگان رهبري با تمام فراز و نشیب هایش 
به پایان رس�ید   و ملت بزرگ ایران اس�المی، بار د  یگر با د  رک هوشمند  انه از اوضاع د  اخلی، منطقه ای و 
بین المللی، با تمام وجود   د  ل د  رگرو عزت و س�ربلند  ی ایران س�رافراز نهاد  ند   و به فراخوان رهبر معظم 
انقالب لبیک گفتند  . این حماسه بزرگ که مرد  م آگاه، غیرتمند   و وفاد  ار به آرمان ها و ارزش های انقالب 
اس�المی خلق کرد  ند   د  ر تاریخ ایران اسالمی ماند  گار خواهد   شد  .مرد  م د  ر روز 7 اسفند   نشان د  اد  ند   که 
مي توانند   آزاد  انه از مس�یر صند  وق رأی بر سرنوش�ت خود   تأثیر بگذارند  . موضوعي که د  ر کش�ورهاي 
منطقه یک آرزوي بزرگ اس�ت و بس�یاري از مرد  م مس�لمان خاورمیانه ایام خود   را د  ر این رؤیا سپري 
مي کنند   که روزي همانند   مرد  م مسلمان ایران بتوانند   از طریق مسیرهاي قانونی و د  مکراتیک و فارغ از 

تهد  ید  ات امنیتي و د  خالت د  یگر کشورها، سرنوشت خود   را تعیین کنند  .

پیام ها و د  ستاورد  های 
 انتخابات 
باشکوه 7 اسفند  

سیاست
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نمایند  گی، به چشم امتحان الهی نگاه کنند   و مطمئن 
باش��ند   که س��عاد  ت و فالح آنان و جامعه اسالمی، د  ر 
برآمد  ن از عهد  ة این امتحان بزرگ اس��ت.« الحمد  اهلل 
مش��ارکت حد  اکثری که از اهد  اف حیاتی و راهبرد  ی 
نظام است با این س��طح از مش��ارکت تحقق یافت و 
به نوعی »ظرفیت سازی امنیتی« و ایجاد   بازد  ارند  گی 
نرم ایجاد   شد  . با عملیاتی ش��د  ن مشارکت ازاین پس 
س��ناریوهای تهد  ید  های خارجی خنثی خواهد   شد  ؛ 
به گونه ای که ش��اخص های مش��روعیت افزایی ارتقا 
می یابد   و قد  رت مان��ور د  یپلماتیک متولی��ان امر د  ر 

رایزنی های راهبرد  ی افزایش می یابد  .
 نگاهي به حجم باالي مشارکت د  ر انتخابات هفتم 
اسفند   که آن را جزو انتخابات تاریخي ایران کرد  ، بیانگر 
این واقعیت اس��ت که مرد  م ایران د  عوت رهبر انقالب 
را براي مشارکت د  ر انتخابات لبیک گفته اند   و فارغ از 
جناح بند  ي هاي سیاسي رأی خود   را به صند  وق اقتد  ار 
نظام جمهوري اس��المي اند  اخته اند   تا د  ر آشفته بازار 
ناامني د  ر خاورمیانه، نظام و حکوم��ت را براي تأمین 

امنیت کشور بیش از هر زمان د  یگر ترغیب کنند  .
 این د  ر حالي است که وجود   چنین پشتوانه مرد  مي 
براي نظام جمهوري اس��المي نیز فکر د  شمنان براي 
هرگونه تعرض و تجاوز به س��احت کش��ور را آشفته 
مي سازد  . این د  رست همان نقطه و خواسته اي است که 
رهبر انقالب را بر آن مي د  ارد   تا د  ر اقد  امي غیرمعمول 
د  ر سطح د  نیا از مخالفان د  اخلي نظام نیز د  عوت کنند   تا 
د  ر پاي صند  وق هاي رأي  حاضر شوند  .  حال تمامي این 
نماد  ها و شاخص هاست که باعث مي شود   نگاه حزبي و 
جریاني را از انتخابات هفتم اسفند   د  ور کنیم و فراتر از 
پیروزي حزبي و جریاني به چنین انتخاباتي بیند  یشیم.

براي نیل به این هد  ف راهبرد  ي یعني »پیش��رفت 
کش��ور«، مجل��س ش��وراي اس��المي د  وره د  هم که 
نمایند  گان آن اکثراً مشخص شد  ه و مابقي د  ر مرحله 
د  وم انتخابات د  ر ابتد  اي س��ال ۹۵ مشخص خواهند   
شد  ، وظیفه سنگیني بر عهد  ه د  ارد  . رهبر فرزانه انقالب 
اسالمي د  ر پیام سپاسگزاري از مرد  م و مسئوالن براي 
نمایش چهره د  رخش��ان و پر اقتد  ار نظ��ام مبتني بر 
مرد  م ساالري د  یني به جهانیان د  ر روز هفتم اسفند  ماه، 
نقش��ه راه مجلس د  هم را ترسیم نمود  ند  . رهبر معظم 
انقالب اس��المي د  ر این پیام از »پیش��رفت کشور«، 
به عنوان یک هد  ف اساس��ي یاد  کرد  ه، لوازم و الزامات 

رسید  ن به این هد  ف اساسي را برشمرد  ند  . سرفصل هاي 
این لوازم و نقشه راه که به نوعی نقشه راه براي تمامي 

کارگزاران نظام محسوب مي شود  ،  عبارت است از:

1- خد  مت صاد  قانه: 
 خد  مت به م��رد  م اگر صاد  قانه باش��د  ، یک عباد  ت 
محسوب مي ش��ود  . عباد  تي که بعد   از ایمان به خد  ا و 
پرستش آن یگانه بي همتا، نزد   پرورد  گار اجري عظیم 
و پاد  اشي بزرگ د  ارد  . مرد  م با مس��ئوالن و کارگزاران 
نظام صاد  قانه رفتار مي کنند   و این حضور و مشارکت 
گسترد  ه آنان د  ر انتخابات که د  رواقع، لبیک عمومي به 
فراخوان نظام به حساب مي آید  ، از روي صد  ق و صفا بود  . 
بر همین اساس مسئوالن و خصوصاً منتخبین ملت د  ر 
هفتم اسفند  ماه باید   از این ملت به صورت شایسته تشکر 
نمایند  . مقام معظم رهبري این تش��کر را د  ر خد  مت 
صاد  قانه به مرد  م، کشور و نظام مي د  انند  . »به مسئوالن 
کش��ور چه انتخاب ش��وند  گان براي مجلس شوراي 
اس��المي و مجلس خبرگان و چه د  ارند  گان مناصب 
اجرایي د  ر قواي د  یگر و چه مس��ئوالن د  ر سازمان ها و 
نهاد  ها، یاد  آور مي شوم که سپاسگزاري شایسته را د  ر 
خد  مت صاد  قانه به مرد  م، کشور و نظام اسالمي محقق 

سازند  .«

2- ساد  ه زیستي:
مسئول د  ر نظام جمهوري اسالمي باید   ساد  ه زیست 
باشد  . زند  گي اشرافي و گرفتار شد  ن د  ر مسیر تجمالت، 
آفت بزرگي براي مسئوالن به حساب مي آید  . کساني 
که به عنوان منتخب ملت، به مجالس شوراي اسالمي 
و خبرگان راه یافته اند  ، باید   بد  انند   که رمز و راز خیر د  نیا 
و آخرت آنان، د  ر ساد  ه زیس��تي و د  وري از اشرافیت و 
تجمالت د  نیایي اس��ت. مجلس��ي مي تواند   به تحقق 
اهد  اف واالي انقالب اسالمي و ازجمله پیشرفت کشور 
کمک نماید   که نمایند  گان آن ساد  ه زیس��ت باش��ند  . 
رهبر معظم انقالب اسالمي چند  ي قبل د  ر د  ید  ار مرد  م 
نجف آباد   فرمود  ند  : »اگر مجلسي مرعوب غرب و امریکا 
باشد  ، به د  نبال اشرافیت باشد  ، کشور را بد  بخت خواهد   
کرد  .« بنابراین نمایند  گان منتخب، باید   بد  انند   صفت 
ساد  ه زیس��تي براي آنان، شرط موفقیت مجلس د  هم 
براي حل مشکالت و سرعت بخشید  ن به مشارکت د  ر 

پیشرفت کشور است.

3- پاک د  ستی:
از نیازهاي ضروري امروزي جامعه اس��المي، یک 
مبارزه معقول، قانوني و قاطع با فساد   د  ر تمامي زمینه ها 
مي باشد  . واقعیت تلخ آن است که د  ر سال هاي پایاني 
د  هه چهارم انقالب اس��المي، همچنان د  ر حال د  رجا 
زد  ن د  ر مرحله سوم انقالب اسالمي هستیم. باید   براي 
نیل به مرحله نهایي و تحقق آرمان ها و اهد  اف انقالب 
اسالمي یعني همان تمد  ن سازی اسالمي و رسید  ن به 
حیات طیبه، از مرحله د  ولت س��ازی اسالمي )مرحله 
سوم( عبور کنیم. د  اشتن مس��ئوالن پاک د  ست براي 
مبارزه جد  ي با فس��اد  ، از لوازم د  ولت س��ازی اسالمي 
است. امید   است که مجلس د  هم، بتواند   د  ر کارنامه خود  ، 
افتخار مبارزه جد  ي با فساد   د  ر کشور را به ثبت برساند  . 
مجلس د  هم و نمایند  گان این مجلس، موقعي مي توانند   
د  ر مبارزه با فساد   به صورت جد  ي عمل نمایند   که خود  ، 

پاک د  ست باشند  .

4- حضور پیوسته د  ر جایگاه مسئولیت: 
کرسي مجلس امانتي چهارساله از سوي مرد  م به 
موکلین خود   مي باش��د  . نمایند  گان مجلس باید   این 
فرصت چهارساله را براي عمل بر مبناي صالحیت ها 
و اختی��ارات و وظای��ف قانوني خود   مغتنم ش��مرند  . 
نمایند  گاني د  ر این امر موفق خواهند   شد   که د  ر جایگاه 

مسئولیتي خود  ، حضوري پیوسته د  اشته باشند  .

5- ترجیح منافع ملي 
بر منافع شخصي و جناحي: 

رویکرد  ه��اي منفعت طلب��ان ش��خصي، باند  ي و 
جناحي، از آفات خسارت بار برخي از مسئوالن کشور 
د  ر سطوح مختلف طي س��ال هاي گذشته بود  ه است، 
نمایند  گان مجلس د  ر حال ش��کل گیري د  هم باید   به 
این مهم توجه د  اشته باشند   که نمایند  ه مرد  مي هستند   
که به آن��ان رأی د  اد  ه اند  . این نماین��د  گان باید   خود   را 
بد  هکار و مد  یون مرد  م بد  انن��د  . نمایند  ه از هر حوزه اي 
که انتخاب شد  ه باش��د  ، نمایند  ه ملت ایران محسوب 
مي ش��ود   و باید   از حقوق ملت و منافع ملي د  فاع کند  . 
الزمه موفقیت د  ر د  فاع از حقوق مرد  م، ترجیح منافع 
ملي بر منافع و خواسته هاي شخصي و جناحي است. 
نمایند  ه اي که خود   را مد  یون حزب و جناح خود   بد  اند   
و د  ر هر موضوعي احساس وامد  اري به د  یگران د  اشته 
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باشد  ، هرگز نمي تواند   مد  افع حقوق ملت باشد  .

6- ایستاد  گي شجاعانه 
د  ر برابر مد  اخالت بیگانه: 

نمایند  گان مجلس شکل گرفته د  ر د  وره پسابرجام، 
باید   بد  انند   که د  شمن براي آنان د  ام گستراند  ه و به نوعی 
به د  نبال نفوذ و تأثیرگذاري بر کانون هاي تصمیم گیر 
د  ر کشور است. نمایند  گان مجلس با هر نوع گرایش و 
سلیقه سیاسي باید   د  ر مقابل مد  اخالت بیگانه و خصوصاً 
کشورهاي غربي، ایستاد  گي شجاعانه اي د  اشته باشند   

و د  ر این مسیر هرگز مرعوب تهد  ید  ات د  شمن نشوند  .

7- واکنش انقالبي به بد  خواهان و خائنان: 
ملت، کشور، نظام و انقالب اس��المي بد  خواهان و 
خائناني د  ارند   که هرلحظ��ه د  ر پي فرصت براي ضربه 
زد  ن مي باشند  . نمایند  گان مجلس باید   نسبت به این 
جماعت بد  خواهان و خائن��ان واکنش هاي انقالبي به 

هنگام د  اشته باشند  .

8-منش جهاد  ي د  ر اند  یشه و عمل: 
د  ر شرایط کنوني کشور و انقالب، پیشرفت کشور 
با توجه به توطئه ها و نقشه هاي د  ش��منان، جز باکار 
جهاد  ي و تفکر جهاد  ي مسئوالن ممکن نیست. مجلس 
د  هم باید   د  ر اند  یش��ه و عمل پرچم د  ار منش جهاد  ي 
باشد  . حماسه هاي بزرگ د  ر حوزه هاي گوناگون کشور 
از قبیل اقتصاد  ي، علمي، فن��اوري و فرهنگي د  ر پرتو 
تفکر و عمل جهاد  ي حاصل خواهد   ش��د  . مرد  مي که 
خالق حماس��ه هاي بزرگ همانند   حماسه انتخابات 
هفتم اسفند   هستند   از مسئوالن و منتخبان خود  ، انتظار 
حماسه آفریني براي حل مشکالت کشور و پیشرفت 
ایران د  ارند  . مجلسي مي تواند   حماسه آفرین باشد   که 
نمایند  گان آن خالصانه براي خ��د  ا و د  رراه خد  مت به 

خلق خد  ا گام برد  ارند  .

9- صیانت از استقالل و عزت ملي: 
از توصیه ه��اي راهبرد  ي مقام معظ��م رهبري به 
مس��ئوالن و خصوصاً نمایند  گان منتخب مرد  م براي 
مجلس د  هم، صیانت از اس��تقالل و عزت ملي است. 
اکنون م��رد  م چش��م انتظار حل مس��ائل اقتصاد  ي و 
مشکالت معیشتي خود   مي باشند  . مسائل اقتصاد  ي 
اولویت اول کش��ور اس��ت، اما نکته مهم این است که 
مسئوالن براي پیشرفت کشور و حل معیشت مرد  م، 
باید   مراقب باشند   چوب حراج بر استقالل و عزت ملي 
زد  ه نش��ود  . غرب اکنون طمع ک��رد  ه و تصور مي کند   
که براي نفوذ د  ر ایران فرصتي یافته اس��ت. بنابراین 
نمایند  گان و د  یگر مسئوالن کشور، این بخش از پیام 
رهبر معظم انقالب اس��المي را باید   ج��د  ي بگیرند  : 
»پیش��رفت صوري و منهاي اس��تقالل و عزت ملي 
پذیرفته نیس��ت، پیش��رفت به معني حل ش��د  ن د  ر 
هاضمه استکبار جهاني نیست و حفظ عزت و هویت 
ملي جز با پیشرفت همه جانبه و د  رون زا د  ست یافتنی 
نیس��ت. مجلس آیند  ه د  رباره این سرفصل هاي مهم 
وظایف س��نگیني بر عهد  ه خواهد   د  اشت و امید   است 

که نصاب پاس��خگویي د  ر برابر خد  ا و م��رد  م را د  ر آن 
مشاهد  ه کنند  .«

پیام های انتخابات خبرگان
اولین انتخابات پس از برجام، هم بیگانگان را و هم 
برخی جریان های د  اخلی که سابقه تحریم انتخابات را 
د  ر پروند  ه خود   د  اشتند   به مید  ان آورد   تا حد  اکثر ظرفیت 
خود   برای تغییر ترکیب نمایند  گان مجلس ین خبرگان 
و شورای اسالمی را به صحنه بیاورند   و سپس د  ر صورت 

موفقیت، گام های بعد  ی خود   را استوارتر برد  ارند  .
د  ر این انتخابات، مجلس خبرگان، پایه برنامه ریزی ها 
طراحی ش��د  ه بود   چراکه هم کار ویژه خبرگان یعنی 
انتخاب رهبر د  ر بزن��گاه مورد  نی��از پراهمیت ترین و 
تأثیرگذارتری��ن انتخاب خواهد   ب��ود   و هم د  ر تحلیل 
این جریان، با خبرگان می توانس��تند   نتایج انتخابات 
مجلس شورای اسالمی را نیز تحت الشعاع قرار د  هند   

اما معکوس آن صاد  ق نبود  .
صرف نظر از اینکه نتایج به د  س��ت آمد  ه به ویژه د  ر 
خبرگان، باب میل بیگانگان و جریان همسوی د  اخلی 
آنان نش��د   و خبرگان مورد   اقبال م��رد  م، انقالبی تر از 
خبرگان قبل هس��تند  ، این جریان با تمرکز بر نتایج 
انتخابات د  ر تهران که همخوانی بیشتری با میل آنان 
د  اشته سعی می کنند   آن را به کل کشور تعمیم د  هند   و 
به نوعی نتایج هر د  و انتخاب را به نفع خود   مصاد  ره کنند  .

اما ورای این موضوع که د  ر جای خود   مهم است و 
باید   مورد   تحلیل قرار بگیرد  ، د  ر د  عوت این جریان ها و 
بیگانگان و به ویژه اقد  ام رسانة وابسته به نظام سلطنتی 
انگلیس اعترافات غیرمستقیمی نهفته است که توجه 
به آن ها تأیید   سه حقیقت مهم است که د  شمنان نه تنها 
حاضر نیستند   به صراحت آن ها را بیان کنند   بلکه هرگاه 

فرصت کنند   د  ر آن ها تشکیک هم می کنند  .
اولین حقیقت نهفته د  ر این د  ع��وت خباثت آلود  ، 
اعتراف به حاکمی��ت واقعی و مبنا ب��ود  ن رأی مرد  م 
د  ر نظام سیاس��ی جمهوری اس��المی ایران است و یا 
به عبارت د  یگر اعتراف به »مرد  م ساالر« بود  ن این نظام؛ 
که اگر غیرازاین بود   د  لیلی ند  اشت که انگلیس و برخی 
جریان های د  اخلی ک��ه هرازچن��د  گاه مرد  می بود  ن 
نظام را زیر سؤال می برند   مرد  م را د  عوت به مشارکت 
د  ر انتخابات کنند   و برای گرم تر کرد  ن تنور انتخابات 

تالش نمایند  .
د  ومین حقیقت نهفته د  ر این ماجرا اذعان به سالمت 
سیستم و فرایند   انتخابات د  ر ایران است تا حد  ی که 
آن ها رأی نیاورد  ن فقهای ش��ورای نگهبان را که خود   
ناظر بر انتخابات هس��تند   را ممکن ارزیابی می کرد  ند   
و برای آن برنامه ریزی کرد  ند  . آیا د  ر صورت عد  م چنین 
اعتماد  ی به فرایند   انتخابات آن ها بازهم به رأی ند  اد  ن 
به این ش��خصیت ها د  ع��وت می کرد  ند  ؟ آی��ا با نتایج 
به د  ست آمد  ه و تأیید  شد  ه که منجر به شانزد  هم شد  ن 
آیت اهلل جنتی د  بیر ش��ورای نگهبان و ع��د  م راه یابی 
چهره های برجس��ته ای نظیر حضرات آیات یزد  ی و 
مصباح د  ر خبرگان و همه فهرست اصولگرایان د  ر تهران 
شد   بازهم می توان رمز د  روغ تقلب را بکار بست؟ و آیا 
پایبند  ی نظام به حق الناس را بهتر از این می شد   به آنانی 

که چشمشان را به روی حقیقت بسته اند   نشان د  اد  ؟
سومین حقیقتی که خواس��ته یا ناخواسته مورد   
تأیید   د  ش��منان نظام قرارگرفته است نهاد  ینه شد  ن 
نهاد  ها و فرایند  های قانونی د  ر ایران است و اینکه خارج 
از این فرایند   سازوکاری برای نقش آفرینی جریان های 
سیاس��ی وجود   ند  ارد  ؛ و این یعنی استحکام نظام و به 
تسلیم واد  ار کرد  ن همه آن هایی که د  ر فتنه ٨٨ تالش 
کرد  ند   ن��ه از راه قانون بلکه د  ر لشکرکش��ی خیابانی 

خواسته های خود   را به مرد  م و نظام تحمیل کنند  .
توجه به این حقایق، د  ستاورد  های خرد  ی که بیشتر 
خوراک جریان های سیاسی است و د  ر جای خود   مهم 
هم هستند   د  رمی نورد  د   و نتایج کالن و مبنایی انتخابات 
هفتم اس��فند   را که رهبر د  وراند  یش انقالب د  رصد  د   

تحقق آن ها بود  ند   را آشکار می سازد  .

د  رس مرد  م ساالری د  ینی
 به د  موکراسی آشوب طلب

انتخابات هفتم اس��فند   را باید   اوج بلوغ سیاس��ي 
مرد  م ایران د  انس��ت. این نه یک اد  عاي ژورنالیستي، 
بلکه واقعیتي است که مي توان با تحلیل رفتار مرد  م د  ر 
جریان این انتخابات بر آن صحه گذاشت؛ رفتاري که د  ر 
ابتد  ا متوجه میزان مشارکت عمومي د  ر چنین انتخاباتي 

است و د  ر ثاني به نوع انتخاب مرد  م معطوف مي شود  .
پیش از تحلیل این عناصر حیاتي که چهره جمهوري 
اسالمي را نسبت به سایر کشورهاي د  نیا متمایز مي کند  ، 
باید   به یک عامل بزرگ و مهم د  ر افزایش مش��ارکت 
عمومي اش��اره کرد   که به صراحت مي توان گفت یک 
عامل بي نظیر د  ر سطح جهان است. واقعیت آن است 
که د  ر انتخابات مختلف د  نیا رسانه ها مهم ترین نقش را 
براي افزایش مشارکت عمومي ایفا مي کنند   و د  ر کنار 
رسانه ها عامل هاي انگیزش��ي د  یگر نظیر پول هم به 
کمک سیاستمد  اران مي آید   تا حجم مشارکت کنند  گان 
را د  ر انتخابات افزای��ش د  هند  . ای��ن افزایش باهد  ف 
پیروزي حزب متبوعشان صورت مي گیرد  ، اما انتخابات 
د  ر جمهوري اس��المي همواره چیزي فراتر از رقابت 
حزبي بود  ه است. انتخابات د  ر جمهوري اسالمي آنجایي 
متمایز مي شود   که رس��انه هاي بیگانه و ضد  انقالب از 
روزهاي نخستین انقالب، این شاخص مرد  م ساالرانه 
را به مش��روعیت نظام جمهوري اس��المي گره زد  ند   
و انتخابات مختل��ف به رفراند  ومي ب��راي مقبولیت و 
مش��روعیت جمهوري اس��المي د  ر نزد   م��رد  م ایران 

تبد  یل شد  ه است.
د  رست به د  لیل همین واقعیت است که رسانه هاي 
ضد  انقالب و اپوزیسیون خارج نشین د  ر طول تمام این 
س��ال ها تمام هم وغم خود   را براي کاهش مش��ارکت 
د  ر انتخابات مختلف قرارد  اد  ند   تا از این مس��یر عماًل 
مشروعیت جمهوري اسالمي را زیر سؤال ببرند  . این 
د  رس��ت نقطه اي اس��ت که ولي فقیه به ایفاي نقش 
مي پرد  ازند   و فارغ از جناح بند  ي هاي سیاسي از مرد  م 
مي خواهند   که د  ر انتخابات شرکت کنند  . این خواسته 
بارها توس��ط امام خمیني )ره( بنیان گذار جمهوري 
اسالمي ایران مطرح ش��د  ه بود   و حاال جانشین ایشان 
حضرت آیت اهلل خامنه اي هم همان راه را طي مي کنند  .

سیاست
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جالب اینجاست که اهمیت مش��روعیت نظام جمهوري 
اس��المي د  ر نزد   مقام معظم رهبري تا آنجایي باالست که د  ر 
د  و انتخابات گذش��ته حتي از مخالفان خود  شان و مخالفان 
د  اخلي نیز مي خواهند   که پاي صند  وق هاي رأی حاضر شوند  ؛ 
حرکتي که قطعاً به نفع جریان اصولي و انقالبي کشور نخواهد   
بود   و باعث شکس��ته ش��د  ن رأی آنان خواهد   ش��د  ، اما رهبر 
انقالب اسالمي افق هایي باالتر از رقابت هاي حزبي را مشاهد  ه 
مي کرد  ند   که چنین خواسته اي را طرح نمود  ند  . ازاین رو فارغ از 
نتایج کسب شد  ه باید   همگان این واقعیت را بپذیرند   که رأی 
مرد  مي د  ر هفتم اسفند   که با مشارکت ٦۲ د  رصد  ي مرد  م همراه 
بود  ، د  ر مرحله نخست لبیک به د  عوت مقام معظم رهبري و د  ر 
نگاهي کالن تر عاملي مش��روعیت زا براي جمهوري اسالمي 

ایران بود  .

 بود  جه هاي توسعه د  موکراسي
د  ر جوي آب

تمامي ای��ن رفتارهاي د  موکراتیک م��رد  م د  ر د  اخل نظام 
جمهوري اس��المي د  ر حالي اس��ت که غربي ها طي سالیان 
گذش��ته بود  جه هاي کالني را به نام توس��عه د  موکراسي د  ر 
ایران تصویب و خرج کرد  ه اند  ، به عنوان نمونه د  ر گزارش مرکز 
تحقیقات کنگره امریکا جد  ول بود  جه برنامه ارتقاي د  موکراسي 
د  ر ایران آمد  ه که د  ر س��ال مال��ي ۲00۴ به بخش تخصیص 
عملیات هاي خارجي مبلغ ۵/۱ میلیون د  الر اختصاص د  اد  ه 
شد   تا د  ر اختیار اشخاص و سازمان هاي آموزشي، بشرد  وستانه 
و غیرانتفاعي د  ر د  اخل ایران قرار گیرد   تا از پیشرفت د  موکراسي 

و حقوق بشر د  ر ایران حمایت کنند  .
همچنین د  ر س��ال مالي ۲00۵، ۳ میلیون د  الر از بخش 
تخصیص کمک خارجي س��ال مال��ي ۲00۵ ب��راي ارتقاي 
د  موکراسي د  ر حوزه هاي توسعه حزب سیاسي، رسانه، حقوق 
کارگري، ارتقاي جامعه مد  ني و حقوق بشر اختصاص د  اد  ه شد  .

سال مالي ۲00٦، مجموع ٦٦/۱ میلیون د  الر، د  ر سال مالي 
۲00٧، ۵۵ میلیون د  الر، د  ر سال مالي ۲00٨، ٦0 میلیون د  الر، 
د  ر سال مالي ۲00۹، ٦۵ میلیون د  الر، د  ر سال مالي ۲0۱0، ۴0 
میلیون د  الر، د  ر سال مالي ۲0۱۱، ۴0 میلیون د  الر، د  ر سال 
مالي ۲0۱۲، ۳۵ میلیون د  الر، د  ر سال مالي ۲0۱۳، ۳0 میلیون 
د  الر، سال مالي ۲0۱۴، ۳0 میلیون د  الر، سال مالي ۲0۱۵، ۳0 
میلیون د  الر و د  ر سال مالي ۲0۱٦، ۳0 میلیون د  الر براي توسعه 
د  موکراسي د  ر ایران اختصاص د  اد  ه شد  ه که مرور محور هزینه 
کرد   تمام آن ها بیان کنند  ه این واقعیت اس��ت که این پول ها 
بیشتر براي کمک به اپوزیسیون و براند  ازي جمهوري اسالمي 
ایران هزینه شد  ه که انتخابات ثابت کرد  ، تمامي این هزینه ها د  ر 
جوي آب ریخته شد  ه است. نمود   بارز این اتفاق د  ر فتنه سال ٨٨ 
بود   که به رغم مشارکت ٨۵ د  رصد  ی مرد  م، غربی ها این واقعیت 
را نپذیرفتند   و به نام د  فاع از د  موکراسی تمام سعی خود   را برای 
ایجاد   آشوب د  ر کشور به کار بس��تند   که حاصل آن تحمیل 

هشت ماه بحران به نظام و مرد  م بود  .
حال جمهوري اسالمي به رغم تمامي این سنگ اند  ازي ها 
و فشارها به سمبلي براي د  موکراسي د  ر تمام د  نیا تبد  یل شد  ه 
که مي تواند   مد  ل خوبي براي مد  عیان د  موکراس��ي د  ر سطح 
جهان باش��د  ؛ مد  لي ک��ه د  موکراس��ي آن د  ر چارچوب نظام 
اسالمي طراحی ش��د  ه و رأي ها د  ر ابتد  ا به حساب مشروعیت 
نظام اسالمي مي رود   و د  ر مرحله د  وم تعیین کنند  ه وزن کشي 
سیاسي گروه هاي مختلف است؛ د  موکراسي اي که فقط از عهد  ه 

ایـــــران
 د  موکراسي برتر

اما اد  عاي مشروعیت زایی براي جمهوري اسالمي 
ایران از طریق صند  وق رأی د  ر حالي است که مقایسه 
میزان مش��ارکت د  ر انتخابات جمهوري اس��المي 
ایران با کش��ورهایي که مد  عي د  موکراسي هستند   
بیان کنند  ه این واقعیت است که جمهوري اسالمي 
ایران نه تنها چیزي از مد  عیان د  موکراسي د  ر د  نیا کم 
ند  ارد  ،  بلکه یکسر و گرد  ن نیز باالتر از آن ها ایستاد  ه 
اس��ت. به عنوان نمونه میزان مشارکت د  ر انتخابات 
مجلس ایران د  ر د  وره اخی��ر ٦۲ د  رصد   بود  ه که این 
میزان د  ر مقایس��ه با انتخاب��ات پارلماني آمریکا د  ر 
سال ۲0۱0 نشان مي د  هد   که ازنظر حجم مشارکت 
ایراني ها بی��ش از ۲0 د  رصد   بیش��تر از آمریکایی ها 

به پای صند  وق رأی آمد  ه اند  .
میزان مشارکت د  ر انتخابات پارلماني امریکا د  ر 
این س��ال ۴۱/۵ د  رصد   بود  ه است. همچنین میزان 
حضور ایرانیان د  ر انتخابات هفتم اسفند  ، د  ر مقایسه 
با انتخاب��ات پارلماني فرانس��ه د  ر ۲0۱۲ که حد  ود   
۵۵ د  رصد   از مرد  م این کش��ور د  ر انتخابات شرکت 
کرد  ه اند   نیز باالتر بود  ه است. نکته جالب د  ر این میان 
سوئیس است که میزان مشارکت مرد  م این کشور د  ر 

انتخابات پارلماني اش حد  ود   ۴۹ د  رصد   بود  ه است.
همچنین د  ر مقایسه اي د  یگر باید   گفت که میزان 
مشارکت د  ر انتخابات پارلماني کشورمان هم تراز و 
برابر با میزان مشارکت د  ر انتخابات کشورهایي نظیر 
فنالند   و کاناد  است که ش��اخص هاي توسعه یافتگي 
د  ر آن بسیار باالتر از استاند  ارد  هاي جهاني است. این 
مقایس��ه د  ر حالي صورت مي گیرد   که هم اکنون د  ر 
جمهوري اسالمي ایران افراد  ي نیز زند  گي مي کنند   
که به د  لیل سبک زند  گی شان که یکجانشین نیستند   
یا با پراکند  گي گسترد  ه نس��بت به مراکز جمعیتي 
زند  گي مي کنن��د  ، امکان کمتري براي د  سترس��ي 
به صند  وق هاي رأی د  ارن��د  . اگرچه نظام جمهوري 
اسالمي ایران همواره تالش کرد  ه است که شرایطي 
برابر براي تمام اتباعش جه��ت حضور د  ر انتخابات 
فراهم کند   و حتي به وسیله بالگرد  هاي ارتش براي 
اهالي مناطق صعب العبور نیز صند  وق رأی فرستاد  ه 

است.
همچنین د  ر س��طح منطقه خاورمیانه، مقایسه 
د  موکراس��ي ایراني با کش��ورهاي منطق��ه قیاس 
مع الفارق است،  چراکه بسیاري از کشورهاي عرب 
جنوب ایران به تازگی از س��مبل مجل��س د  ر نظام 
پاد  ش��اهي خود   بهره مي برند   و حتي بخشید  ن حق 
رأی ب��ه زنان سرزمینش��ان س��ابقه اي کمتر از ۱۵ 

سال د  ارد  .

 ایستاد  گي 
شجاعانه 
د  ر برابر 
مد  اخالت 

بیگانه
نماین�د  گان مجل�س 
ش�کل گرفته د  ر د  وره 
پسابرجام، باید   بد  انند   
که د  شمن براي آنان د  ام 
گستراند  ه و به نوعی به 
د  نبال نفوذ و تأثیرگذاري 
بر کانون ه�اي تصمیم 
گیر د  ر کش�ور اس�ت. 
نماین�د  گان مجل�س 
ب�ا ه�ر ن�وع گرایش و 
سلیقه سیاسي باید   د  ر 
مقابل مد  اخالت بیگانه 
و خصوصًا کش�ورهاي 
ایس�تاد  گي  غرب�ي، 
ش�جاعانه اي د  اش�ته 
باش�ند   و د  ر این مسیر 
هرگز مرعوب تهد  ید  ات 

د  شمن نشوند  .
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ایران برمي آید  .

ارزشمند   بود  ن رأی مرد  م و 
فصل الخطاب بود  ن مجاری قانونی

 یکی از محاس��ن این د  وره از انتخابات نس��بت به 
برخی د  وره های گذشته، رعایت اخالق و نزاکت پس از 
پیروزی است. چه خوب بود   این رفتار عقالنی ، پسند  ید  ه 
و تحس��ین برانگیز د  ر حین تبلیغات از س��وی هر د  و 
جریان عملی می شد  . رفتار پساانتخاباتی اصالح طلبان 
این واقعیت را نشان می د  هد   که آن ها عزم جد  ی برای 
مشارکت فعال د  ر سیاس��ت ایمان د  ارند   و می خواهند   
شیرینی این پیروزی را با تمام کشور تقسیم کنند  . از 
این طریق آن ها می توانند   جای��گاه اجتماعی خود   را 
تقویت کرد  ه و د  رنتیجه جامعه را برای بهره برد  اری از 

فرصت های پسابرجام آماد  ه کنند  .
اصولگرایان نیز تمکین به قان��ون را، آن هم پس از 
ع��د  م رأی آوری د  ر تهران، یک فرص��ت می پند  ارند  . 
این رفتار صبوران��ه آن ها عماًل به ی��ک کالس د  رس 
اخالق مبد  ل شد  ه است. از مجموع رفتارهای نخبگی 
د  و طرف برد  اشت می ش��ود   بر پایه یک د  رک مشترک 
از اوضاع معیش��تی مرد  م ، اصولگرایان و اصالح طلبان 
می خواهند   د  ر عمل و فارغ از سیاس��ت زد  گی رقابت 
انتخابات را فراموش کنند   و وارد   یک رقابت س��ازند  ه 
شوند  ؛ رقابتی عملی و اخالقی برای تصمیمات صحیح و 
انجام وظایفشان برای ارتقای سطح رفاه شهروند  ان. د  ر 
کل، باید   گفت برخورد   اصولگرایان د  ر رویارویی با نتیجه 
انتخابات بسیار خوب بود  . آن ها کوچک ترین اعتراضی 
به نتیجه انتخابات نکرد  ند   و بد  ون اینکه کسی را تحریک 

کنند   و به خیابان بکشانند  ، نتیجه را پذیرفتند  .

رسید  ن به فهم مشترک
 امانت د  اری نظام از رأی مرد  م

سیستم نظارتی و اجرایی د  ر کش��ور ما به شکلی 
تنظیم شد  ه که هیچ حقی از آرای مرد  م تضییع نمی شود   
و همیشه انتخابات د  ر ایران سالم بود  ه و مشارکت مرد  م 
هم برخالف همه اد  عاهای نظام های مد  عی د  موکراسی 
و مرد  م ساالری، حد  اکثری برگزارشد  ه است. د  رواقع، 
می توان اد  عا کرد   که یکی از د  قیق ترین، س��الم ترین و 
مرد  می ترین انتخابات د  ر بین نظام های سیاسی جهان 
د  ر جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود  ؛ چراکه اوالً 
د  ر هیچ نظام سیاسی جهان مش��ارکت به این میزان 
د  ر انتخابات وجود   ند  ارد  . ثانیاً انتخابات د  ر کشور، هم 
واقعی و هم د  قیق و سالم برگزار می شود  ، تنها یک مورد   
انتخابات ٨٨ بااینکه صحیح و د  قیق برگزار شد  ، اصحاب 
فتنه آن را زیر سؤال برد  ند  . با مشخص شد  ن نتایج د  و 
انتخابات گذشته اصحاب فتنه باید   خود  شان را اصالح 
کنند   و رفتارشان را تغییر د  هند  ؛ چراکه انتخابات د  ر هر 
د  وره ای به همین شکل برگزار می شود  ، ولی متأسفانه 
آنان د  ر انتخابات ٨٨ اتهام ناروایی به جمهوری اسالمی 
ایران زد  ند   و حد  اق��ل کاری که باید   انج��ام می د  اد  ند   
اینکه باید   از ملت و ساحت مقد  س مرد  م عذرخواهی 
می کرد  ند  ، ولی متأسفانه هنوز برخی از آن ها حاضر به 
عذرخواهی و اعتراف به اشتباهشان نیستند  . چنانچه 

یکی از نماین��د  گان مجلس که بارها از حصر س��ران 
فتنه انتقاد   کرد  ه اس��ت و تفکر سیاسی اش به جریان 
اصالح طلبی نزد  یک است، د  ر برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری با اش��اره به اینکه مرد  م به نظام اعتماد   د  ارند   و 
رأیشان محفوظ است، گفت: »نظام امانت رأی مرد  م 
را حفظ می کند  ، لذا رأی مرد  م د  ر مس��یر سیاس��ی و 

اقتصاد  ی کشور تأثیرگذار است.«

متنبه شد  ن تحریم 
کنند  گان انتخابات گذشته

مقایسه میزان مشارکت د  ر انتخابات مجلس نهم 
)اس��فند   ۱۳۹0( با انتخابات مجلس د  ه��م از جهات 
گوناگونی اهمیت د  ارد  . انتخابات مجلس نهم د  ر شرایط 
تحریم شد  ید   خارجی و د  اخلی برگزار شد  . به این معنا 
که از یک سو د  ر اوج فش��ارهای اقتصاد  ی و تحریمی 
د  ش��من بود  یم که اراد  ه ملت ما را هد  ف گرفته بود  ند   
و از س��وی د  یگر افراطیون اصالح طل��ب، انتخابات را 
تحریم کرد  ه بود  ن��د   تا وزن خود   را به رخ بکش��ند  . آن 
روز د  ر سراسر کش��ور ٦۴ د  رصد   د  ر انتخابات شرکت 
کرد  ند   و د  ر این د  وره بازگشت اصالح طلبان به انتخابات 
باوجود   سوابق »خروج از حاکمیت«، تحریم و »اقد  ام 
علیه حاکمی��ت«، حاصل تأد  یب و تربیت مش��ترک 
مرد  م و نظام است. آن ها د  ر چنین شرایطی چاره ای جز 
همراهی با افکار عمومی و نظام ند  اشتند  . د  ر حقیقت، 
مرد  م ک��ه با تحریم  انتخابات د  ر س��ال های گذش��ته 
کمترین همراهی را نکرد  ند  ، آنان را متنبه ساختند   که 
مرد  م ساالری د  ر ایران، متوقف به قهر و ناز قانون شکنان 

و فزون خواهان نیست.

 خد  مت 
خالصانه فهم 

 مشترک
همه جریان ها

از سویی مشخص شد   مرد  م با هیچ حزب و فرد  ی 
عقد   اخوت نبس��ته اند   و میزان رضایتمند  ی مرد  م به 
نمایند  گان، به میزان کارآم��د  ی و تعهد   آنان به نظام و 
خد  مت خالصانه به مرد  م و حرکت د  ر مس��یر والیت 
و اصول انق��الب و راه امام )ره( بس��تگی د  ارد  . د  ر این 
وضعیت نمایند  گانی که موف��ق به جلب اعتماد   مرد  م 
برای حضور د  ر مجلس د  هم شد  ه اند   باید   از همین آغاز 
راه، کمر خود   را برای خد  مت واقع��ی به مرد  م و انجام 
تکالیف نمایند  گی خود   د  ر چارچوب قانون اساسی و 
تبعیت از منویات و انتظارات والیت فقیه محکم بسته و 
از بازی های سیاسی فاصله بگیرند  . د  ر غیر این صورت 

ملت خیلی سریع ازنظرش��ان برمی گرد  ند  . الزم است 
نمایند  گان با هر سلیقه و گرایشی، حضور د  ر مجلس 
را برای خد  مت بیش��تر و خالصانه تر به م��رد  م و نظام 
مغتنم شمرد  ه و از ورود   به بازی های جناحی، جریانی 
و نزد  یکی به کانون های ثروت و فساد   اقتصاد  ی فاصله 
بگیرند  . نمایند  گان منتخب و همه مسئوالن ، تصمیم 
سازان د  ر تمامی سطوح ، باید   قد  رشناس این حضور و 
همت جانانه مرد  م باشند   و به ویژه نمایند  گان مرد  م د  ر 
»خانه ملت« به شایستگی هرچه تمام تر، با عزمی راسخ 
و پایبند  ی به س��وگند  ی که خواهند   خورد   مطالبات 
واقعی مرد  م عزیزمان، ازجمل��ه  بیکاری ، رکود  ، تورم و 
گرانی، مش��کل ازد  واج جوانان و ب��ه حرکت د  رآورد  ن 

سیاست
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  ناخشنود  ی همیشگی غرب
 از نتایج انتخابات

اولین اقد  امی که شبکه های غربی و مخالف نظام د  ر 
انتخابات این د  وره د  اش��تند  ، تخریب نهاد  های نظارتی 
بود  . آن ها این کار را با تأکید   بر حجم باالی رد  ّ صالحیت 
نامزد  های انتخابات مجلس کلید   زد  ند   و پس ازآن تالش 
 کرد  ند   با ی��اد  آوری ح��واد  ث پس از س��ال ٨٨ و پخش 
انواع گفت وگوها، گزارش ها و مس��تند  های تلویزیونی 
د  راین باره، افکار عمومی کش��ور را تحری��ک کنند   که 
به د  لیل حواد  ث س��ال ٨٨ همچنان نباید   د  ر انتخابات 
ش��رکت کرد  . البته این س��ناریو با تأکید   اکثریت مرد  م 
بر مش��ارکت انتخاباتی و هوش��یاری نخبگان سیاسی 
از طیف های مختلف خیل��ی زود   از د  س��تور کار خارج 
شد  . س��پس تالش ها معطوف به زیر سؤال برد  ن آزاد  ی 
انتخابات شد   و چند   نمایند  ه کنگره آمریکا تالش کرد  ند   
با سفر به تهران، به زعم خود  ، موضوع نظارت بین المللی 

بر انتخابات را د  نبال کنند  .
 واکنش شد  ید   تهران به این اقد  ام سبب شد   تا حتی 
جان کری، وزیر خارجه آمریکا هم ب��ه این نمایند  گان 
هشد  ار د  هد   که »بد  ترین کار، مد  اخله د  ر انتخابات ایران 
است«. آن ها با شکست د  ر سه برنامه پیشین تالش خود   
را برای اثرگ��ذاری بر فهرس��ت های انتخاباتی متمرکز 
کرد  ن��د   و حمایت از یک فهرس��ت سیاس��ی خاص د  ر 
فضای مجازی را د  نبال کرد  ند  . د  رنهایت بنا به تحلیل د  و 
روزنامه نیویورک پست و پولیتیکو اوباما نتایج انتخابات 
د  ر ایران را به د  قت د  نبال می کرد   و می خواست بد  اند   که 
آیا با پیروزی طیف میانه روی نزد  یک به د  ولت روحانی، 
برجام د  ر انتخابات تأثیر عینی و امید  وارکنند  ه د  اش��ته 
است. همین جریان پس  از انتخابات و نتایج به د  ست آمد  ه 
و مشارکت باالی مرد  م زاویه تحلیل راکمی تغییر د  اد   و 
به ش��کل د  یگری وارد   ماجرای پس از شمارش آرا شد  . 
کارشناسان بین المللی د  ر تحلیل های خود   ضمن اشاره 
به عد  م انتظار تحولی د  ر رابطه ای��ران و آمریکا با نتایج 
به د  س��ت آمد  ه از انتخابات به طور تلویحی بیان د  اشتند   
امید   به قد  رت گیری اصالح طلب و میانه روی سبک غربی 

د  ر ایران بسیار بعید   است.
 وبگاه  آمریکایی »د  یلی کالر« د  ر گزارش��ی نوشت: 
»د  رحالی که انتخابات ایران به عنوان پیروزی میانه روها 
و ش��خص »باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا و توافق 
هسته ای وی ستود  ه می شود  ، اما کارشناسان معتقد  ند   
این پیروزی آن طور نیست که به نظر می رسد  ؛ زیرا مسئله 
اینجاست که بس��یاری از میانه روها تنها نام میانه رو را 

ید  ک می کشند  .«
 »مت مک اینس« کارش��ناس اند  یش��کد  ه آمریکن 
اینترپرایز نیز د  راین باره معتقد   است: »نامزد  هایی د  ر این 
انتخابات بود  ند   که د  رواقع میانه رو نبود  ند   و اید  ه پیروزی 
میانه روها بر اساس واقعیت اصلی که میانه روهای واقعی 

از حضور د  ر انتخابات بازماند  ند  ، صحت ند  ارد  .«

 حضور 
پیوسته 

د  ر جایگاه 
مسئولیت

کرسي مجلس امانتي 
چهارس�اله از س�وي 
مرد  م ب�ه موکلین خود   
مي باش�د  . نمایند  گان 
مجلس باید   این فرصت 
چهارساله را براي عمل 
بر مبن�اي صالحیت ها 
و اختی�ارات و وظایف 
قانون�ي خ�ود   مغتن�م 
شمرند  . نمایند  گاني د  ر 
این امر موفق خواهند   
ش�د   ک�ه د  ر جای�گاه 
خ�ود  ،  مس�ئولیتي 
حضوري پیوسته د  اشته 

باشند  .

چرخه تولید   و اجرایی شد  ن اقتصاد   مقاومتی را پیگیری کنند   و 
مسئوالن د  ولتی نیز با خد  مات هرچه صاد  قانه تر و مؤثرتر و مبتنی 
بر د  انش روز ، تحقق اقتصاد   پویای »د  رون زا« و »برون گرا« را به 
جد   د  ر د  س��تور کار قرار د  هند  . اکنون با پایان یافتن انتخابات، 
انتظار این است که مطالبات اصلی مرد  م د  رزمینهٔ ساماند  هی 
به اقتصاد   مقاومتی و ترمیم معیش��ت م��رد  م طبق وعد  ه های 
د  ولت و نیز صیانت از فرهنگ اس��المی و عزت و اقتد  ار ملی د  ر 
مقابل زیاد  ه خواهی ها و زورگویی د  شمنان د  ر اولویت قرار گیرد  .

 به عبارت د  یگر، با سپری شد  ن بیش از ۳0 ماه و د  رحالی که 
د  ولت محترم تا چند   ماه د  یگر وارد   آخرین س��ال فعالیت خود   
می شود  ، انتظار این است که وعد  ه های د  اد  ه شد  ه، به ویژه د  رباره 
رونق اقتصاد  ی و خ��روج از رکود   و چرخید  ن چ��رخ اقتصاد   و 
معیشت مرد  م، از مرحله حرف به مرحله عمل د  رآید  . د  ر این میان 
نگرانی آن است که با پایان گرفتن مرحله د  وم انتخابات مجلس، 
انتخابات ریاست جمهوری خرد  اد   ۹٦ به همت اصلی د  ولتمرد  ان 
تبد  یل شود   و ازآن پس انتخابات ها و رقابت های حزبی، »مسئله« 

اصلی د  ولت باشد  .
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جایگاه مسجد     
د    ر نگاه امام خمینی رحمه اهلل علیه

مسجد     محلی 
است که از آن 

 باید     امور 
اد    اره بشود    

مسجد    ، مهمانخانه خد    ا د    ر زمین، جایگاه نزول برکات و خیرات 
آسمانی، خانه راز و نیاز، عشق و محبت، صفا و صمیمیت، ایثار 
و رحمت، تجّلی بهش�ت خد    ا د    ر زمین و محل آرامش موحد    ان 
است. مکان آن، بهترین قطعات زمین است و فرشتگان، با اهل 
آن همنش�ین اند    .آنچه از بررس�ی نقش مسجد     د    ر صد    ر اسالم 
به د    س�ت می آید    ، جامعیت مسجد     د    ر همه زمینه های عباد    ی، 
سیاسی، فرهنگی، آموزشی، نظامی، قضایی و... است.با پیروزی 
انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی رحمه اهلل علیه ، مساجد     
نیز مانند     د    وران صد    ر اسالم جایگاه واقعی خود     را باز یافتند    ؛ به 
طوری که نیروهای فعال د    ر مس�اجد    ، مس�تقیم د    ر متن انقالب 
شرکت جستند    . از آن پس مساجد     نقش پایگاه ارتباطی مرد    م را 
بر عهد    ه د    اشتند     و د    ر شرایط حساس نهضت اسالمی توانستند     
به انس�جام نیروهای مرد    می بپرد    ازند    . عالوه بر این، بسیاری از 
برنامه های انقالب مانند     انتخابات شوراهای محلی، کانون های 
بس�یج و د    یگر ضرورت ه�ای زمان د    ر مس�اجد     انجام گرفتند    .
نویس�ند    ه د    ر صد    د     اس�ت تا با مروری اجمالی ب�ر نظرات بزرگ 
م�رد     تاریخ، حضرت امام خمینی رحمه اهلل علیه جایگاه و نقش 

مسجد     د    ر جامعه اسالمی را مورد     بررسی قرار د    هد    .

چشمه زالل مبارزه بر ضد     باطل د    ر طول تاریخ از مسجد     جوشید    ه 
اس��ت. حضرت امام رحمه اهلل علیه با ش��ناخت موقعیت و نقش 
مسجد    ، خطاب به مسلمانان جهان می فرمود    ند    : »اگر حرم و کعبه 
و مسجد     و محراب، سنگر و پشتیبان سربازان خد    ا و مد    افعان حرم 
و حرمت انبیاء نیست، پس مأمن و پناهگاه آنان د    ر کجاست؟«امام 
بزرگوار با تأکید     بر نقش محوری مس��جد     د    ر خنثی کرد    ن نقشه 

های د    شمنان اس��الم می فرمایند    : »اینها از مسجد     می ترسند    . 
من تکلیفم را باید     اد    ا کنم؛ به شما بگویم. شما د    انشگاهی ها شما 
د    انشجوها، همه تان مساجد     را بروید     پر کنید    ! سنگر هست اینجا؛ 
سنگرها را باید     پر کرد    .«و د    ر جایی د    یگر می فرمایند    : »مساجد     و 
محافل د    ینیه را که سنگرهای اسالم د    ر مقابل شیاطین است، هر 

چه بیشتر گرم و مجهز نگه د    ارید    .«

سنگر 
سربازان 
خد    ا

افق
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مسجد    ، پایگاه انقالب و حرکت
با بررس��ی تحوالت س��ال های س��رنگونی رژیم 
شاهنشاهی و پیروزی انقالب اسالمی، نقش و اهمیت 
مسجد     د    ر ابعاد     گوناگون به وضوح هوید    ا می شود    . د    ر 
آن زمان مرد    م و روحانیت با محوریت مساجد     مبارزات 
خویش را تا پیروزی نهایی اد    امه د    اد    ند    . یقیناً د    ر گذشته 
و حال و آیند    ه، هیچ مکانی قابلی��ت این مرکزیت را 
ند    اش��ته و ند    ارد    . بنابراین هم این��ک نیز د    وری مرد    م 
از مساجد    ، موجب شاد    ی د    شمنان و تضعیف انقالب 
خواهد     شد    . د    ر آن موقعیت حساس، مسجد     پایگاهی 
شد     تا شاگرد    ان و پیروان حضرت امام رحمه اهلل علیه، 
همراه اقامه فرایض د    ینی و عباد    ی - که د    لیل حضور 
مرد    م د    ر مس��اجد     بود     – پیام ها و فرم��ان های امام 

خمینی رحمه اهلل علیه را د    ریافت کنند    .
آن بزرگ معمار انقالب، با تأکید     بر حفظ مساجد     
به عنوان اصل و اساس انقالب می فرمایند    : »مسجد     
محلی است که از آن باید     امور اد    اره بشود    . این مساجد     
بود     که این پیروزی را برای ملت ما د    رس��ت کرد    . این 
مراکز حساسی است که ملت باید     به آن توجه د    اشته 
باشند    . این طور نباش��د     که خیال کنیم حاال د    یگر ما 
پیروز شد    یم، د    یگر مس��جد     می خواهیم چه کنیم؟ 

پیروزی ما برای اد    اره مسجد     است.«
بر اس��اس همین د    ید    گاه اس��ت ک��ه متفکران و 
نویسند    گان خارجی نیز به اهمیت مساجد     د    ر ساختار 
انقالب تأکید     کرد    ه و آن را محور اصلی د    ر شکل گیری 

انقالب اسالمی ایران د    انسته اند    .
حامد     الگار نویس��ند    ه و منتقد     ب��زرگ می گوید    : 
»مسجد     هسته اساسی تشکیالت انقالب اسالمی بود    . 
یکی از عناصر مهم د    ر پیروزی انقالب، احیای مجد    د     
مسجد     و تمام ابعاد     عملکرد    ی آن بود    . نقش مسجد    ، 
د    یگر نه عزل��ت و گریزگاهی از جامع��ه بود     که مرد    م 
برای د    وری جستن از د    نیا، گرفتن وضو، انجام عباد    ات 
یا گوش د    اد    ن به صوت قرآن به آن پناه می برد    ند    ، بلکه 
برعکس، مسجد     به یک کانون مبارزه و مرکز فرماند    هی 
بد    ل شد    . به طور خالصه، مسجد     تماماً آن چیزی شد     

که د    ر عصر پیامبر بود    .«
د    ر زمان رس��ول اکرم صلی اهلل علیه و آله یکی از 
مهم ترین نقش های مسجد    ، تد    ارک مقد    مات فکری 
و بسیج عمومی مسلمانان به منظور جهاد     با کفار بود    ه 
است. عیناً همین نقش د    ر جریان نهضت روحانیون 
شیعه به رهبری امام خمینی رحمه اهلل علیه د    ر سال 
۱۳۴۲ ه. ش و پ��س از آن د    ر جریان پیروزی انقالب 
اسالمی ایران مشاهد    ه ش��د    . تأثیر این مکان مقد    س 
د    ر جذب نیروهای رزمند    ه بس��یجی و آموزش آنان و 
نیز پشتیبانی و فعالیت های پشت جبهه، بر هیچ کس 

پوشید    ه نیست.

امام خمینی رحمه اهلل علیه مساجد     را مرکز جنبش 
ها و حرکت های اسالمی معرفی کرد    ه و فرمود    ه اند    : 
»مسجد     د    ر اس��الم و د    ر صد    ر اس��الم همیشه مرکز 
جنبش و حرکت های اسالمی بود    .... از مسجد     تبلیغات 
اسالمی شروع می شد    ه است. از مسجد     حرکت قوای 
اسالمی برای سرکوبی کفار و وارد     کرد    ن آنها د    ر ]زیر[ 
بیرق اسالم بود    ه اس��ت. ش��ما که از اهالی مسجد     و 
علمای مساجد     هستید    ، باید     پیروی از پیغمبر اسالم 
صلی اهلل علیه و آله و اصحاب آن سرور کنید     و مساجد     
را برای تبلیغ اسالم و حرکت اسالمیت و قطع ایاد    ی 
شرک و کفر و تأیید     مستضعفین د    ر مقابل مستکبرین 

قرار د    هید    .«

اهمیت اجتماع د    ر مسجد    
اسالم د    ر ابتد    ای نظام مند     ساختن سازمان د    ینی 
خود    ، تأس��یس مرکز تجمع عمومی مس��لمانان را با 
نام »مس��جد    « د    ر اولویت قرار د    اد    ه و تجمع د    ر آن را 
به نیکوترین وجه ستود    ه، بیش��ترین تأکید    ات را د    ر 

راستای حفظ این سنگر توحید    ی ابراز کرد    .
حضرت ام��ام رحم��ه اهلل علیه بر اس��اس همین 
ش��ناخت، بارها بر اهمیت اجتماع و حضور فعال د    ر 
مساجد     تأکید     د    اشته، آن را موجب تقویت اسالم و نظام 
می د    انستند    : »مس��اجد     باید     مجتمع بشود     از جوانها! 
اگر ما بفهمیم که این اجتماع��ات چه فواید    ی د    ارد     و 
اگر بفهمیم که اجتماعاتی که اسالم برای ما د    ستور 
د    اد    ه و فراهم کرد    ه است، چه مسائل سیاسی را حل می 
کند    ، چه گرفتاری ها را حل می کند    ، این طور بی حال 
نبود    یم که مساجد    مان مرکز بشود     برای چند     پیرزن و 
پیرمرد    .«همچنین می فرمود    ند    : »نماز را د    ر جماعت 
بخوانید    ! اجتماع باید     باشد    . اجتماعاتتان را حفظ کنید    ! 

مساجد    تان را محکم نگه د    ارید    !«
و د    ر س��خنی د    یگر فرمود    ند    : »مسجد     مرکز تبلیغ 
است. د    ر صد    ر اسالم از همین مس��جد    ها جیش ها، 
ارتش ها راه می افتاد    ه. مرکز تبلیغ احکام سیاس��ی- 
اس��المی بود    ه. هر وقت ی��ک گرفت��اری را طرح می 
کرد    ند    ، صد    ا می کرد    ند    : »الصلوة مع الجماعة«، اجتماع 
می کرد    ند    . این گرفتاری را طرح می کرد    ند    ، صحبت 
ها را می کرد    ند    . مسجد     مرکز اجتماع سیاسی است. 
اجتماعات خود     را هر چه بیشتر د    ر مساجد     و محافل و 

فضاهای باز عمومی برپا نمایید    !«
آنچه د    ر طول مبارزات و فعالیت های انقالبی روشن 
شد    ، آن است که مساجد     تنها جایگاهی اند     که د    ر جّوی 
آکند    ه از وحد    ت، اخ��ّوت و معنویت، نیروهای مبارز، 
مؤمن و شجاع را د    ر خود     جای د    اد    ه و از این طریق، د    ر 
جهت بید    اری و آگاهی بخشی به گروه های گوناگون 
مرد    می، رسالت خویش را عینیت بخشید    ه است. به 

همین د    لیل است که د    ش��منان از مساجد     به عنوان 
مراکز نیرومند     پش��تیبانی انقالب و س��تاد     عملیاتی 
رهبر انقالب اسالمی، د    ر هراس و وحشت بود    ه و بارها 
مساجد     را آماج حمالت خود     قرار د    اد    ه اند     و هم اینک 
نیز د    شمنان د    اخلی و خارجی د    ر صد    د     د    ور کرد    ن مرد    م 

به ویژه جوانان از مساجد    ند    .
آن بت شکن زمان با د    رک این حساسیت د    شمنان، 
بارها خطر جد    ایی انقالب از مساجد     را مورد     تأکید     قرار 
د    اد    ه و فرمود    ه اند    : »اگر این مسجد     و مرکز ستاد     اسالم 
قوی باش��د    ، ترس از فانتوم ها ند    اشته باشید    ! ترس از 
آمریکا و شوروی و اینها ند    اشته باش��ید    ! آن روز باید     
ترس د    اشته باشید     که شما پشت کنید     به اسالم، پشت 
کنید     به مسجد    .« د    ر بیانی د    یگر نیز می فرمایند    : »ای 
ملت! مسجد    های خود    تان را حفظ کنید    !... مسجد    ها 
را حفظ کنید    ! بروید     به مسجد    ... تا این نهضت به ثمر 

برسد    ! مملکت شما نجات پید    ا کند    .«
همچنین می فرمایند    : »شما باید     هوشیار باشید     
که مس��جد    هایتان و محراب هایتان و منبرهایتان را 
حفظ کنید     و بیشتر از سابق، شمایی که این معجزه را 
از مسجد     د    ید    ید     که همه قد    رت ها را به هم شکست، 
نه فقط ابرق��د    رت ها، قد    رت های د    یگ��ر را هم به هم 
شکست، نباید     د    ر اسالم سس��تی کنید    ! مسجد    ها را 

محکم نگه د    ارید     و پرجمعیت کنید    !«
رهبر کبیر انق��الب با تیزبینی ای که د    ر مس��ائل 
سیاسی د    اش��تند    ، خطر جد    ایی مرد    م ونهضت را د    ر 
اوایل انقالب از مساجد     حس می کرد    ند     ومراقب بود    ند     
تا ارتباط مرد    م با مسجد     قطع نشود    . از جمله موارد    ی 
که اهمّیت فوق العاد    ه حضور مرد    م د    ر مس��اجد     را از 
د    ید    گاه حضرت امام رحمه اهلل علیه عیان می سازد    ، 
پیامی است مبنی بر اینکه تمامی اسلحه هایی که د    ر 
اوج تظاهرات و د    رگیری ها به د    ست مرد    م افتاد    ه است، 
به مساجد     تحویل د    اد    ه شود    . این پیام که با استقبال 
همگان مواجه شد    ، تأکید     د    یگری بر این مطلب است 
که عالوه بر اهمیت تجمع د    ر مس��جد    ، حتی رفت و 
آمد     به این جایگاه الهی نی��ز د    ارای آثار و برکات زیاد     
است و نقشه های د    شمنان را خنثی می کند    . این د    ر 
حالی است که مکان های د    یگر نظامی و انتظامی می 
توانس��تند     به عنوان پایگاه جمع آوری معرفی شوند     
واین چیزی نیس��ت جز اهمیت حضور د    ر مساجد     و 

پیوند     وارتباط جامعه با مسجد     و روحانیت.
حضرت امام رحمه اهلل د    ر بخش��ی از این پیام می 
فرمایند    : »باید     تمام اس��لحه هایی که د    ر د    ست مرد    م 
است، جمع شوند    ! هر کس اسلحه ای پید    ا کرد    ، باید     
به مس��جد     محله خود     ببرد     و به امام جماعت مسجد     
تحویل بد    هد     و بعد     این اسلحه ها از مساجد     به کمیته 

آورد    ه می شود    .«

حضرت امام خمینی رحمه اهلل علیه ، آن بزرگ مرد     تاریخ، 
د    ر اوج اختناق رژیم ستمشاهی یعنی سال ۱۳۵۲ فرمود    ند    : 
»وظیفه علمای اعالم و مبلغین است که جرائم اسرائیل را 
د    ر مساجد     و محافل د    ینی به مرد    م گوشزد     کنند    .«حضرت 
امام رحمه اهلل علیه د    ر خاطره ای می فرمود    ند    : »د    ر د    وران 
رضاخان من از یکی از ائمه جماعات سؤال کرد    م که اگر یک 

وقت رضاخان لباس ها را ممنوع کند     و اجازه پوشید    ن لباس 
روحانی به ش��ما ند    هد    ، چه کار می کنید    ؟ او گفت: ما توی 
منزل می نشینیم و جایی نمی رویم. گفتم: من اگر پیش 
نماز بود    م و رضاخان لباس را ممنوع می کرد    ، همان روز با 
لباس تغییر یافته به مسجد     می آمد    م و به اجتماع می رفتم. 

نباید     اجتماع را رها کرد     و از مرد    م د    ور بود    .«

حضور سیاسی 
 روحانیت 
د    ر مسجد    
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مسجد       د      ر اند      یشه حضرت
 آیت اهلل العظمی خامنه ای

 برای مسجد    
جاذبه د      رست کنید      

مس��جد       از نخستین نهاد      هایی اس��ت که د      ر صد      ر 
اس��الم و هنگام مهاجرت نبی اعظ��م)ص( به مد      ینه 
شکل گرفت. شکل گیری مس��اجد       از مصاد      یق بارز 
جامعه اسالمی است. نقش آفرینی مساجد       د      ر تمامی 
عرصه ها و ش��ئون جامعه اسالمی س��بب توسعه و 

گسترش فرهنگ و تمد      ن اسالمی بود      ه است.
اس��الم نهاد      ی به نام مس��جد       را ایجاد       ک��رد       تا به 
نیازهای عباد      ی، آموزش��ی، سیاسی، نظامی جامعه 
د      ر اجتماعات محل پاس��خ گوید      . پیامبر اکرم )ص( 
عالوه بر بنانهاد      ن مسجد      ، کارکرد      ها و استفاد      ه های آن 
را هم نشان د      اد      . مساجد       برای مسلمانان پایگاهی شد       
تا د      ر طول شبانه روز هوش��یار باقی بمانند       و د      ر طول 
سال مراقب رفتار اجتماعی باشند       و همواره امت را از 
تهد      ید      های برونی و د      رونی آگاه و د      ر برابر آنها از اسالم و 
مرد      م پاسد      اری کنند       و بسان برج مراقبتی، منبع د      ائمی 
وحد      ت و محل احیای فرهنگی و مذهبی باشد       که د      ر 
صورت استفاد      ه از آن د      ر جهت هد      ف های بنیانگذارش 
نهاد      ی برکت آفرین شود      .مسجد       نهاد      ی مرد      می است 
و به مرد      می تکیه د      ارد       که د      ر آن مشورت نقش اساسی 
و بهینه د      ارد       و از این حیث د      ر تاریخ بی س��ابقه است؛ 
به سخن د      یگر مرد      می بود      ن نهاد       مسجد       سبب شد      ه 
است که جنبش های احیای ایمان و حفظ ارزش ها و 
نشر فضائل همچنین نهضت های آزاد      ی بخش غالباً از 

مساجد       آغاز شود       و به جریان بیفتد      .
مقام معظم رهبری د      ر پیام عمیق و ارزشمند      شان 
به اجالس نماز فرمود      ند      : »پد      ید       آم��د      ن هویتی بنام 
مسجد       نخس��ت د      ر قبا و س��پس د      ر مد      ینه د      ر شمار 

زیباترین و پر مغزین ابتکارهای اسالم د      ر آغاز تشکیل 
جامعه اسالمی است.«)۱(

مسجد      »طراز اسالم« از د      ید      گاه رهبری
خانه خد      ا و مرد      م است.

 خلوت انس با خد      ا و جلوت حشر با مرد      م است.
کانون ذکر و معراج معنوی انسان های با ایمان است.

عرصه علم و جهاد       و تد      بیر د      نیوی جامعه است.
هم جایگاه عباد      ت و هم پایگاه سیاست است.

د      ر مسجد       اسالمی شور و بهجت عباد      ت خالص، با 
نشاط زند      گی پاک و خرد      مند      انه و سالم آمیخته است.

مسجد       مظهر آمیختگی د      نیا و آخرت است.)۲(

سنت احیای مسجد      
س��نت احیای مس��اجد      ، عطرافش��انی و تنظیف 
مساجد       به عنوان آماد      ه سازی برای ماه رمضان، از پیش 
از شروع ماه رمضان، حضور این ماه مبارک احساس 
می شود      .هر چه می توانید       بخصوص شما جوانان، این 
حضور را اول د      ر د      لهای پاک و نورانی خود      تان تقویت 
کنید      ؛ بعد       هم تأللوی این نورانیتی که د      ر شماس��ت، 
مخاطبان و محیط اطراف شما راحتما تحت تأثیر قرار 

خواهد       د      اد      .)۳(
بحمد      اهلل مسأله ی تنظیف و تطهیر و پاکسازی و غبار 
روبی و عطرافشانی مساجد      ، کارهایی که این روزها انجام 
می گیرد      ، همه جزو کارهای خوبی است که بحمد      اهلل 

انجام می گیرد       و خوب است که انجام د      هید      .)۴(
مسجد       منشأ حرکت های اسالمی

مسجد      ، نه فقط د      ر زمان ما و نه فقط د      ر کشور عزیز 
اسالمی ما، بلکه د      ر نقاط مختلف عالم و د      ر طول تاریخ، 
منش��أ آثار بزرگ و نهضت ها و حرکت های اسالمی 
بزرگی شد      ه است. مثاًل قیام مرد      م کشورهای شمال 
آفریقا، مثل الجزایر و د      یگر کش��ورهایی که سال ها 
د      ر زیر سلطه ی نظامی استعمار فرانسوی ها بود      ند      ، از 
مساجد       شروع شد      ، که به پیروزی هم رسید       و کشورها 
استقالل پید      ا کرد      ند      . انقالب د      ر این کشورها هم، آن 
روزی رو به شکس��ت رفت و د      وباره ملت ها استقالل 
خود      ش��ان را از د      س��ت د      اد      ند       که رابطه ی خ��ود       را با 

مساجد       و با د      ین و ایمان مساجد       قطع کرد      ند      .)۵(

مسجد       یکی از علل پیروزی انقالب
یکی از علل پیروزی این انق��الب مبارک د      ر ایران 
اسالمی و یا الاقل س��هولت این پیروزی، این بود       که 
مرد      م به مساجد       اقبال پید      ا کرد      ند      ؛ جوانان مساجد       را 
پر کرد      ند       و علمای اعالم، مساجد       را به عنوان مرکزی 
برای تعلیم، تربیت، روش��نگری افکار و اذهان، مورد       
استفاد      ه قرار د      اد      ند       و مس��جد      ، مرکزی برای حرکت، 
آگاهی، نهضت و افشای اسرار زمامد      اران فاسد       و خود       
فروخته ی رژیم طاغوت شد      . د      ر د      وره مشروطیت هم 
همین طور بود      ه است؛ د      ر د      وره ی ملی شد      ن صنعت 
نفت هم تا حد      ود      ی همین طور بود      ؛ د      ر زمان انقالب 

هم که این مسأله، به حد       اعلی رسید      .)٦(

مساجد       کانون حرکت های انقالبی
ما با مساجد       و مجلس تبلیغ چه کرد      ه ایم و چه 

بینش
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مسجد       د      ر اند      یشه حضرت
 آیت اهلل العظمی خامنه ای

 برای مسجد    
جاذبه د      رست کنید      

می خواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید       از 
خود      مان بکنیم. د      ر همه ی مراح��ل این تاریخ پر 
افتخار، مساجد       همیشه پایگاه د      یند      اری و حرکت 
مرد      م د      ر جهت د      ین بود      ه است. شما خود      تان یاد      تان 
است، که انقالب از مساجد       شروع شد      ؛ امروز هم د      ر 
هنگامی که حرکت و بسیج مرد      م مطرح می شود      ، 
چه سیاسی و چه نظامی، باز مساجد       کانونند      ؛ این 
برکت مساجد       است؛ لیکن مس��اجد       که فقط د      ر و 
د      یوار نیست. این س��وال واجبی است که ما باید       از 
خود      مان بکنیم، و اگر نکنیم، د      یگران از ما سوال می 
کنند       که شما برای تحول بخشید      ن و پیشرفت د      اد      ن 
به مساجد       چه کارهایی می خواهد       بکنید       و چه برنامه 

هایی د      ر پیش د      ارید      .)٧(

مسجد       فقط جای اقامه چند       
رکعت نماز نیست

ملت ایران باید       مساجد       را مغتنم بشمارد       و پایگاه 
معرفت و روشن بینی و روشنگری و استقامت ملی به 
حساب آورند      . اگر کسی خیال کند       که د      ر مسجد      ، فقط 
چند       رکعت نماز می خوانند       و بیرون می آیند       و این چه 

تأثیری د      ارد      ، خطاست. این طور نیست.
اوالً اگر همان چند       رکعت نماز هم با چشم بصیرت 
نگاه ش��ود      ، خود       نماز که به زبان مشرع مقد      س نماز و 
اذان، خیرالعمل و فالح اس��ت، مایه ی برکات زیاد      ی 
می شود      . نماز یک ملت را به قیام هلل واد      ار می کند      . نماز 
انسان ها را از فساد       د      ور و به خلوص و فد      اکاری نزد      یک 

می کند      .)٨(

صد      ای اذان د      ر شهر
چند      ی پیش، من راجع به اذان س��فارش کرد      م 
و البته گفتم که صبح ها ب��ا بلند      گو د      ر همه جا اذان 
نگویند      ، تا مرد      م از خواب بید      ار نش��وند      . مثل اینکه 
بعضی از مومنین، این قس��مت د      ومش را بیشتر از 
قسمت اول گوش کرد      ند      ! آنچه که مقصود       ما بود      ، این 
بود       که د      ر سحرها، هرجایی یک بلند      گو صد      ا نکند      ، 
ولی معنایش این نبود       که به هنگام سحر، صد      ای اذان 
د      ر ش��هری مثل تهران به گوش نرسد      ! نه، د      ر جایی 
مثل تهران، اقال د      ر چند       مسجد       از مساجد       مهم، خوب 
است که با بلند      گو اذان پخش بشود      . اما د      رظهر و شب 
اذان بگویند      ؛ هم اذان بلند      گو، هم جلوی مساجد      ، هم 
د      اخل مساجد       و هم د      ر خیابانها، تا مرد      م به اذان گفتن 

عاد      ت کنند      .)۹(
چرا باید       د      ر این شهر با این عظمت، با این همه 
هیاهوهای گوناگون از اطراف و اکناف، نغمه ی اذان 
د      ر همه جای ش��هر شنید      ه نش��ود      ؟! اذان، عالمت 

مسلمانی است. 
چه کسی گفته باید       د      ر پش��ت بام مساجد       یا د      ر 
مساجد       بزرگ و عمد      ه، حتی د      ر سحرها، ظهر و شب 
که جای خود       را د      ارد      - از طریق بلند      گو اذان نگویند      ؟ 
وقت اذان که می ش��ود      ، باید       تهران یکسره صد      ای 
اذان باشد      . مگر این جا قبه االسالم نیست؟ مگر ما 
این حرف را نمی گوییم؟ این که ظهر بشود      ، ازظهر 
یک ساعت هم بگذرد      ، کسی د      ر خیابان راه برود      ، اما 
احساس نکند       که ظهر شد      ه است، آیا این قضیه با آن 

اد      عا می سازد      ؟!)۱0(

بسیج د      ر مساجد      
خود      س��ازی باید       بکنید      . مس��اجد       را ره��ا نکنید      . 
نیروی مقاومت بسیج، بهترین جایی که د      ارد      ، همین 
مساجد       است. منتها مساجد       را مس��جد       نگه د      ارید      . با 
امام جماعت مس��جد      ، با عباد      ت کنند      گان مسجد       و با 
مومنینی که د      ر مس��جد      ند      ، براد      رانه صمیمی باشید      ، 
که بحمد      اهلل هستید      ، و آن را حفظ کنید       و بیشتر کنید      .

اول وقت، نماز را به جماعت، پشت سر پیش نماز 
هر مسجد       و تبلیغات آن شرکت کنید      . د      ر مراسم د      عا 
و قرآن و مراس��م مذهبی ش��رکت کنید      . شما و امام 
جماعت آن مسجد      ، هر کس که هست، مشترکاً مسجد       
را حفظ کنید      .برای مسجد      ، جاذبه د      رست کنید       تا بچه 
ها، جوانان و زن و مرد       محله، مجذوب مسجد      ی شوند       
که شما د      ر آن هستید       و بیایند      . مسجد      ، پایگاه بسیار 

مهمی است.)۱۱(
از موارد       فوق الذکر که مق��ام معظم رهبری بد      ان 
اشارت د      اشتند       مس��جد       »طراز اسالمی« به شرح زیر 
ش��کل می گیرد      ؛د      ر صد      ر اسالم مس��جد       نقش های 
گوناگونی د      اش��ته که از مسجد       النبی، مسجد       کوفه و 
مسجد       سهله و مس��اجد       د      یگر نقش های متعد      د      ی را 

عهد      ه د      ار بود      ه است.

کانون عباد      ی، نماز، اعتکاف، 
عباد      ت، د      عا و نیایش

پایگاه، قضایی، رسید      گی به مسائل و عوامل های 
حقوقی مرد      م »د      که القضا«

جایگاه امور حسبیه، رس��ید      گی امور شهروند      ی 

پایگاه جهاد       و مبارزه با د      شمن
مرکز آموزش، مس��جد       د      ر نظر پیامبر باید       مرکز آموزش بصیرت د      ینی باشد      .برای رسید      ن به اهد      اف فوق 

الذکر به چند       نکته و توصیه بزرگ د      ید      ه بان انقالب اس��المی مقام معظم رهبری توجه و التفات الزم می 
آید      ؛بنای مناسب و خوب و محکم و زیبای مسجد       از اهّم امور است.حضور روحانی و پرهیزکار و خرد      مند       و 
کارشناس و د      لسوز د      ر هر مسجد       محور این منظومه ی تالش مقد      س باشد      .ائمه جماعت باید       آماد      ه طبابت 
معنوی مأمومین خود       باشند      .حوزه های علمیه باید       به یاری مساجد       شتافته و د      ر تأمین و تغذیه فرهنگی 

مورد       نیاز مساجد       را یاری د      هند      .د      رس تفسیر قرآن و بیان حد      یث ائمه و نشر معارف اسالمی، سیاسی 
از منابر مساجد       باید       تراوش کند       و مساجد       مد      رس تفسیر و حد      یث موعظه وپرورش اخالق شود      .

هیأت امناء مساجد       باید       د      ل های پاک جوانان را جذب و مشتاق آمد      ن به مسجد       کنند       و زمزمه 
محبت متولّیان و مد      یران د      ل های پاک جوانان را مجذوب م��ی کند      .با حضور جوانان و 

روحیه بسیجی باید       محیط مساجد       زند      ه و پرنشاط و آیند      ه نگر 
و امید       بخش باشد      .پیوند       بین مراکز آموزشی و مساجد       برای 
آموزش اهل مسجد       برقرار شود      .بانگ اذان با صوت خوش و 
د      لنواز د      ر فضای جامعه طنین افکن ش��ود      .عمران مساجد       
و پرد      اختن به آرایه ه��ای معنوی و ظاهری وظیفه همگان 
است.مس��جد       د      ر هر منطقه و محل، مأمن و مایه ی خیر و 
برکت باشد       و وسیله زحمت و آزار مجاوران نشود      .مسجد       
باید       رابطه ی خود       را با جوانانی که ازد      واج می کنند       و با کسانی 

که به موفقیت های علمی و اجتماعی و هنری و ورزشی د      ست 
می یابند       و حتی با نوزاد      انی که متولد       می شوند       برقرار و مستحکم 

کند      .د      انش آموزان برجسته و ممتاز د      ر هر محل، د      ر مسجد       و د      ر برابر چشم 
مرد      م از سوی امام جماعت تشویق شوند      .
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پی نوشت:
نیایش، فضلنامه علمی، تخصصی نماز، شماره ۳۴، چاپ اول، نشر 

ستاد       اقامه نماز، ص۱۳.
هفته نامه شما، شماره ٦٧۹، آبان ماه ٨۹، ص ۲.

بیانات د      ر د      ید      ار روحانی��ون و مبلغان د      ر آس��تانه ی ماه مبارک 
رمضان ۹/۲۳/۱۳٧٧

بیانات د      ر د      ید      ار علما، طالب و اقشار مختلف مرد      م شهر مقد      س قم 
به مناسبت سالروز ۱۹ د      ی ماه ۱۳٧۵/۱0/۱۹

سخنرانی د      ر د      ید      ار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ 
نقاط کشور د      ر آستانه ی ماه مبارک رمضان ۱۳٧0/۲/۱۴

خطبه های نماز جمعه ی تهران ۱۳٦۹/۱۱/۱۹
سخنرانی د      ر د      ید      ار با جمعی از روجانیون، ائمه ی جماعت وعاظ 
نقاط گوناگون کشور د      ر آستانه ماه مبارک رمضان ۱۳٧0/۱۲/۱۴

بیانات د      ر د      ید      ار فرماند      هی »بسیج« سراسر کشور ۲٧/٨/۱۳٧۱
سوره توبه آیه ۱0٨

وسایل الشیعه، ج ۳، ص ۵۴٨

منابع:
قرآن کریم

نیایش، فصل نامه علمی تخصصی نماز، ش��ماره ۳۴، چاپ اول، 
نشر ستاد       اقامه نماز.

محمد      مهد      ی اصفهانی، بهد      اشت مس��اجد      ، چاپ د      وم، زمستان 
۱۳٧۳، نشر ستاد       و اقامه نماز تهران.

حسن راشد      ی، نمازشناس��ی، جلد       اول، چاپ سوم، مهرماه ٨0، 
تهران، ستاد       اقامه نماز.

انصاریان، حسین، د      یار عاشقان، ج اول، انتشارات پیام آزاد      ی.
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و شهرد      اری و وظایف شوراهاس��ت.کانون ارتباطات 
جمعی مرد      م، نماز جماعت، نمازهایی عید       فطر، قربان 
و اجتماعات مرد      می د      ر فعالیت های مذهبی، مرکز 
طرح رسانی به مسلمانانمحل رفع مشکالت فرد      ی و 
اجتماعی و اد      اری، رسید      گی به امور محرومان و مرد      م 
گرفتار و د      چار مش��کل و فقر و محرومیت د      ر مسجد       

انجام می شود      .

نتیجه و پیشنهاد      ات
من حیث المجموع مسلمانان و حکومت اسالمی 
مکلّفند       د      ستورات و احکام د      ینی را به بهترین وجه د      ر 
تمامی ابعاد       زند      گی خود       پیاد      ه کنند       و از سوی د      یگر 
باید       مراقبت باش��ند       تا مباد      ا به بهان��ه های گوناگون 
)مانند       مقد      س بود      ن مس��جد      ( توطئ��ه جد      ایی د      ین 
ازسیاست د      ر جامعه و مسجد       اجرا شود       چرا که یکی از 
جلوه های پیاد      ه شد      ن احکام د      ینی توجه و اهتمام به 
مسایل و مشکالت سیاسی جامعه و تالش د      ر جهت 
رسید      گی و برطرف ساختن آنهاست.د      ر د      نیای پیچید      ه 
امروزی احیاء و حفظ و توس��عه جایگاه مسجد       می 
بایست د      ر زمینه های گوناگون فرهنگی و اجتماعی 
و سیاسی د      ارای نقش موثر باش��د       به همین منظور 
نیازمند       تالش هایی علمی و تخصصی اس��ت. از این 
رهگذر، پیشنهاد       می شود       مسووالن تمام همت خود       
را د      ر جهت تجهیز امکانات ماد      ی و معنوی مس��جد       
معطوف کنند       تا مساجد       بتوانند       با به کارگیری تمامی 

امکانات فناوری روز د      نیا د      ر مقابل تهد      ید      ات د      شمن، 
چون سنگری استوار و پابرجا باقی بمانند      .

د      ر مد      یری��ت مس��اجد       و انتخاب و انتص��اب امام 
جماعت نهایت د      قت به عمل می آید       تا بنای مسجد       
با حضور روحانی شایس��ته و پرهی��زکار و خرد      مند       
کارشناس و د      لس��وز ش��کل گیرد      .د      ید      گاه ها د      رباره 
نقش مس��اجد      ، متقاوت اند       برخی مسجد       را »تعزیه 
خانه« می د      انند       و برخی د      یگ��ر »مرکز اقتد      ار د      نیای 
خود      شان«. باید       توجه الزم صورت گیرد       تا براساس 
آیه ش��ریفه و »لمسجد       اس��س علی التقوی«)۱۲( 
فقط براساس تقوی شکل گیری شود       و این حاصل 
نخواهد       شد       مگر این که مسجد       مرکز ذکر خد      اوند       و 
مناجات و نیایش با محبوب قرار گیرد       د      ر همین زمینه 
روایتی نقل شد      ه است که امام صاد      ق)ع( سوال شد       

د      رباره مسجد      ی که براساس تقوی بنا شد      ه است 
کد      ام مسجد       اس��ت فرمود      : »مسجد       قباء« 
اس��ت)۱۳( خانه خد      ا و خانه مرد      م جایگاه 
عباد      ت و پایگاه سیاس��ت اس��ت بنابراین 
هم عباد      ت و هم سیاست د      ر مساجد       نقش 

عمد      ه و اصلی را د      ارند       و این را باید       با هم 
به حساب آورد      .

مس��جد       مظهر آمیختگ��ی د      نیا و 
آخرت است و پیوستگی فرد       و جامعه 
د      ر د      ید      گاه و اند      یش��ه مکت��ب و آیین 

حیات بخش اسالم همواره ملحوظ نظر 

بود      ه است.آمیخته ای از حضور نسل جوان پاک نهاد       
)به تعبیر مقام معظم رهبری مد      ظله العالی( همراه با 
روحانیون ومعلمان آگاه و د      لسوز، مسجد       را به معنای 
واقعی کلمه کانون اند      یش��ه و معرفت خواهند       کرد      .

عمران مساجد       با معماری جد      ید       و اصول شهرسازی 
توام با آرایه ه��ای معنوی و ظاه��ری آن وظیفه ای 
همگانی است که آحاد       جامعه اعم از مرد      م ومسووالن 
باالخص شهرد      اری و نهاد      های د      ولتی نقش مهمی را 
ایفا می کنند      .بر گویند      گان مذهبی فرض اس��ت که 
هنگام تبلیغ، به ویژه د      ر ایام محرم و صفر و ماه مبارک 
رمضان مأد      به معنوی د      ر مس��اجد       را بر محور معارف 
قرآن، نهج البالغه و صحیفه قرار د      هند       تا مستمعان 
از این مس��یر با حق و حقیقت آشنا شوند       و د      ر آیند      ه 
عالمانی خبیر و بصی��ر د      ر جامعه ظه��ور یابند      .

رس��انه های جمعی اعم از تلویزیون، راد      یو، 
روزنامه ها و مجالت با مساجد       همراهی 
و همکاری د      اش��ته باش��ند       و د      ر حد       
الزم به پاسخگویی نیازهای معنوی 
این ملت عظی��م برخیزند      .بر آنان که 
از نعمت مال برخورد      ارند       با بذل مال 
خود       د      ر این راه به یاری هیأت امنای 
مساجد       بش��تابند       و با برنامه ریزی 
د      ر جهت امکانات عمرانی و 
فرهنگی نیازهای مساجد       

را تأمین کنند      .

بینش
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نکته ای که د  ر این مجال تمایل د  ارم به آن اش��اره 
کنم، مشکالت ناش��ی از ضعف مد  یریتی است که 
د  ر کشور ما وجود   د  ارد  . اگر مد  یری نتواند   به خوبی 
امور زیر مجموعه خ��ود   را مد  یریت کند  ، د  ر نهایت 

پیش��رفتی د  ر آن حوزه حاصل نمی 
شود  .

خوشبختانه قانون د  ر همه زمینه ها 
وجود   د  ارد  ؛ اما این قان��ون باید   اجرا 
شود   و از آن مهم تر مجریان بتوانند   
خود   را از خطاها مص��ون نگه د  ارند  . 
امروزه آن چیزی که بیشتر به چشم 

می خورد  ، اجرای قوانین به صورت سلیقه ای است. 
با ذکر این موضوع، به وضعی��ت مد  یریت هزینه د  ر 
ش��هرد  اری گریزی می زنم. بارها د  ر صحبت های 
مد  یران ارشد   شهری ش��نید  ه می شود   که کمبود   
بود  جه وجود   د  ارد  . د  ر حالی که متاس��فانه بسیاری 
از هزینه ها با د  وباره کاری و ب��ي نیازي به تعویض 
مثال یک نرد  ه د  ر یک خیابان هد  ر می رود  . متاسفانه 

آنها به این موضوع قائل هس��تند   که 
بود  جه تخصیص د  اد  ه ش��د  ه باید   به 
هر نحو هزینه ش��ود  . مد  یران باید   از 
تجربه کافی برخورد  ار باش��ند   تا د  ور 
نم��ای کار را ببینند  . مالی��ات مرد  م، 
بیت المال اس��ت و مد  ی��ران د  ر برابر 
آن باید   پاسخگو باشند  . د  ر تمام د  نیا 
شهروند  ان با د  اد  ن مالیات د  ر کار مد  یران د  خالت و 
اظهار نظر می کنند  . د  ر موضوع امر به معروف و نهی 
از منکر، نخستین مالک این است که فرد   خود  ش 
معروف باشد  . کسی که مجری قانون است باید   خود   
فرد   سالمی باشد  . تا زمانی که مجری سالمی نباشد  ، 
قانون سالم اجرا نمی شود   و د  ر نهایت مد  نیت هم د  ر 

جامعه اجرا نمی شود  . 

قال رسول اهلل )ص(:
من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة

حارث بن مغیره از امام ص��اد  ق )ع( د  ر مورد   صحت 
استناد   این حد  یث به پیغمبر اکرم )ص( سؤال می کند   

و پس از تایید   امام )ع( عرض می کند  :
منظور از جاهلیت، جاهلیت ناد  انی است، یا جاهلیت 
به معنای عد  م شناخت امام؟ امام صاد  ق )ع( فرمود  : 

مراد   جاهلیت به معنای کفر، نفاق و گمراهی است.
روشن است که بر اساس همین روایت که فریقین د  ر 
مورد   صد  ور آن از رس��ول خد  ا )ص( اتفاق نظر د  ارند  ، 

می توان به اصول د  ین بود  ن امامت حکم کرد  .
سوالی که پس از خواند  ن این روایت د  ر ذهن شکل می 
گیرد  ، این است که منظور پیامبر اکرم )ص( چه طور 
معرفتی است و  معرفت امام شامل چه اموری می شود   
و اصوال چه نوع شناختی ما را از مرگ جاهلیت نجات 
می د  هد  ؟آنچه که مسلم است این است که قطعا معرفت 
مد  نظر پیامبر )ص( معرفت اس��می یعنی شناسنامه ای 

نیست بلکه منظور شناخت جایگاه فضایل 
و مناقب امام است.کمترین حد   معرفت 
به امام آن اس��ت که بد  انی امام، جانشین 
برحق و وارث حقیقی پیامبر اس��ت که 
از س��وی خد  ا منصوب و توسط پیامبر یا 
امام قبلی خود   معرفی می ش��ود  ، د  ارای 
مقام عصمت و علم الهی است و اطاعت و 

فرمانبرد  اری از او واجب است.»محبت امام«از آنجایی که 
محبت نتیجه و محصول معرفت است، عشق ورزی به اهل 
بیت از نشانه های بارز معرفت به امام است به همین خاطر 
د  ر اد  عیه و زیارات به این اصل د  ر عباراتی چون»بِأَبِي أَنُْتْم 
َو أُِمّي َو نَْفِسي َو أَْهلِي َو َمالِي« یا»انی سلم لمن سالمکم و 
حرب لمن حاربکم و ولی لمن واالکم و عد  و لمن عاد  اکم« 

اشاره شد  ه است.
»اطاعت امام«

س��ومین ش��اخصی که نش��انگر وجود   معرفت امام 
اس��ت، اطاعت پذیری و تس��لیم بی چ��ون وچرا د  ر 
برابر فرمایش و د  ستورات او است چرا که کسی واقعا 
معرفت به امام را د  اشته باشد  ، می د  اند   که امام د  ارای 
مقام عصمت و علم الهی است. د  ستورات او خواسته 
های پرود  گار و موجب رشد   و کمال انسان است و می 

د  اند   امام تنها راه نجات و واسطه فیض الهی است.
به عبارت د  یگر اطاعِت از امام )ع( د  ر حقیقت اطاعت 
از خد  ا و رس��ول او )ص( اس��ت.د  ر هر چیزی بد  ون 
استثنا باید   تسلیم نظر امام )ع( بود  . تسلیم این است 

که اگر د  ر م��ورد  ی نظر ایش��ان برای 
ما مش��خص ش��د  ، د  یگر ترد  ید  ی د  ر 
عمل به آن ند  اشته باشیم و پذیرفتِن 
نظر امام )ع( برای ما سخت و سنگین 
نباشد   بلکه براحتی سرتسلیم به ایشان 
بسپریم، چه مسئله برای ما و از لحاظ 

تشخیص ما روشن باشد   و چه نباشد  .
- باید   همه چیز را به ایش��ان ارج��اع د  اد  . یعنی د  ر هر 
مسئله ای خصوصاً د  ر امر د  ین اولین قد  م مراجعه به امام 
)ع( است و تا به ایشان رجوع نکرد  ه ایم. مطمئن نباشیم 
که آنچه فهمید  ه ایم صحیح است یا نه. بنابراین مثاًل د  ر 
تفاصیل اعتقاد  ات مانند   توحید   و معاد   و ... یا د  ر احکام و 
اخالق، سرلوحه و مأخذ باید   احاد  یث ائمه )ع( باشد   نه 
آراء اشخاص و اتکا به فهم ناقص خود   و د  یگران.- پس 
از رجوع به امام )ع( باید   نظر ایش��ان را برگرفت. نباید   
رجوع انسان به روایات برای تحمیل نظرات شخصی بر 
آنها و تفسیر احاد  یث مطابق فهم و سلیقه فرد  ی باشد  ، 
بلکه د  ر عمل باید   آنچه را از احاد  یث ائمه )ع( فهمید  ه 
می شود   بر هر چیز د  یگری ترجیح د  اد  .با توجه به این 
جهات معلوم می شود   که حد   معرفت امام )ع( د  ر انسان 
به میزان تحقق این موارد   بستگی د  ارد  . هر مقد  ار اینها 
کاملتر و عمیقتر باش��د  ، معرفت باالتر است و هر قد  ر 
کمتر و ناقصتر باشد  ، به همان اند  ازه معرفت هم ناقص 
اس��ت لذا به صرف اد  عا و ش��ناخت ظاهری نمی توان 

اد  عای معرفت امام )ع( را کرد  .

 معرفت امام و شاخصه های آن
 حجت االسالم و المسلمین مرتضی عباسیان

 امام جماعت مسجد   پنبه چی

 ضرورت عمل به قانون 
د  ر جامعه

حجت االسالم و المسلمین سید   رمضان حسینی، 
امام جماعت مسجد   موسی بن جعفر)ع(

اساس��ی ترین عامل و عنصر د  ر مس��جد  ، موضوع 
ارتباط با خد  اس��ت. د  ر واقع ارتباط ب��ا خد  ا یکی از 
۴ نوع ارتباط انسان است. ارتباط انسان با خود  ش، 

ارتباط با همنوع، ارتباط انسان با عالم 
بیرون و ارتباط انسان با خد  ا.

اگر کسی بخواهد   همه این ارتباطات 
ساماند  هی ش��وند  ، الزمه آن سامان 
د  اد  ن ارتباطش با خد  اس��ت. د  ر همه 
این ۴ ارتباط زند  گ��ی باید   کمترین 
تنش را د  اشته باشد   با خود  ، همنوع، 

اطرافیان و خد  ا......
حال الزمه ک��م کرد  ن تنش، رعایت حد  ود   اس��ت. 
رعایت حد  ود   اوالد  ، پد  رو وماد  ر، ش��اگرد  ، د  وست و 
....حتی د  ر رابطه انسان با خود  ، باید   حد  ود   را رعایت 

کند   اگر نکند   او انسان حسود  ی می 
شود  .

 بعد   ناخود  آگاه با خود   د  رگیر می شود   
و همین طور با عالم بیرون. اگر آب و 
هوای اطرافش را رعایت نکند   زند  گی 
بر او سخت می ش��ود  . چه زمانی این 
۳ ن��وع رابطه د  رس��ت و حقیقی می 
ش��وند  ؟ زمانی که انسان رابطه اش با 
خالق عالم، خد  ای مهربان س��اماند  هی شد  ه باشد  . 
مرکز س��اماند  هی این ارتباط یعنی ارتباط انسان با 

خد  ا»مسجد  « است.

مسجد  ؛ حیات طیبه
حجت االسالم و المسلمین مرتضی بابایی

امام جماعت مسجد   علویون

موعظه های مکتوب
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نقش و کارکرد   
مسجـــــد   د  ر اسالم

حجت االس�الم و المس�لمین د  اود   باباپ�ور امام 
جماع�ت مس�جد   صاح�ب الزمان)عج(واقع د  ر 

انتهای خیابان جلیلی، خیابان شهید  ان آقایاری

-هنوز اص��ل کارکرد   مس��جد   و جای��گاه واقعی آن 
بعد   از هزار و ۴00 س��ال د  ر میان علما، مسلمانان و 
د  انشمند  ان جهان به خوبی شناخته نشد  ه است. علت 
این موضوع آن اس��ت که ما برکات زیاد  ی از مسجد   
د  ر طول تاری��خ د  ید  ه ایم. برخالف کلیس��اها و د  یگر 
عباد  تگاه ها که تنها خاص عباد  ت اند  ، مساجد   د  ر طول 

تاریخ منشا برکات زیاد  ی بود  ه و هستند  . 

یکی از این نمونه را می توان مس��جد   
کوفه ن��ام برد   ک��ه د  ر زم��ان علی بن 
ابیطالب علیه الس��الم محل حکومت 
وی بود   و همه مسلمانان د  ر آن زمان 
به نقش مسجد   کوفه اعتقاد   د  اشتند  . 
د  ر روایات آمد  ه اس��ت که محل ظهور 
امام زمان)عج( مس��جد   کوفه خواهد   
بود  . این نشان از ظرفیت بسیار محکم 

و باالی مسجد   است که یگانه شخصیت بزرگ عالم 
از آنجا بر تمام د  نیا حکومت و مد  یریت خواهد   د  اشت.

از د  یگر مصد  اق های کارکرد   و اهمیت مسجد   را می 
توان د  ر انقالب اسالمی ایران عنوان کرد  . بعد   از انقالب 
بعضی از رویکرد  ها و کارکرد  های مس��جد   به نمایش 
د  رآمد  ند  .کمک های پشت جبهه و اعزام رزمند  گان 
د  ر ٨ سال د  فاع مقد  س از آن جمله است که به گفته 
یکی از مسووالن سپاه پاس��د  اران بیش از ۹0 د  رصد   
اعزام ها به جبهه از مساجد   شکل گرفتند   تا جایی که 

۲۵0 هزار از شهد  ا به مساجد   اختصاص 
د  اشتند   که سهم اکثریت شهد  ا را د  ر بر 

می گیرد  . 
رییس مرک��ز مد  یریت ح��وزه علمیه 
تهران د  ر همایشی د  ر جمع روحانیون 
می گفت: ما به این نتیجه رسید  ه ایم، 
طلبه های��ی که از طریق مس��اجد   به 
حوزه های علمیه راه می یابند  ، از نظر 

علمی و تذهیب و تقوا باالترند  .
د  ر جم��ع آوری موض��وع ب��ه گفت��ه ای از آیت اهلل 
مجتهد  ی تهرانی اکتفا م��ی کنم که فرمود  : هر کس 
می خواهد   د  ر ای��ن آخر الزمان خ��ود   و خانواد  ه اش 
عاقبت بخیر شود   از ۲ مکان غافل نشود  . اول مساجد   
که حد  اقل هفته ای یکبار خود   و فرزند  تان را راهی این 
خانه خد  ا کنید  . د  وم، حضور د  ر هیات های مذهبی و 
قرائت روضه امام حسین)ع(. ایشان می گفت: گریه بر 

امام حسین)ع( فرزند  ان شما را بیمه می کند  . 

 ضرورت رعایت
اخالق د  ر جامعه

حجت االسالم  و المسلمین س�ید   حید  ر جعفری 
حصارل�و، ام�ام جماع�ت مس�جد   حض�رت ولی 

عصر)عج( واقع د  ر چهارراه ولی عصر)عج(

قال الحسن)ع(: إنَّ أَحَسَن الَحَس��ِن الُخُلُق الَحَسِن. 
امام حس��ن )ع( فرمود  :»بهترین زیبایی ها، زیبایی 
اخالق است.« اخالق خوب، رفتار خوب، کرد  ار خوب، 
برخورد   و معاش��رت خوب اس��ت که د  ر قالب کلمه 
اخالق، جامعه را می سازد  . آحاد   جامعه اگر با اخالق 
زیبا و حسن معاشر نباشند  ، جامعه د  چار بد   اخالقی 
می شود  . متاسفانه آن گونه که د  ر حال حاضر د  ید  ه 
می شود  ، آسیب د  ید  ن اخالق د  ر جامعه اسالمی است 

که باعث شد  ه اخالق ناروا کم کم جای 
آن را بگیرد  .

اخالق ائمه د  ر این احاد  یث پید  است. 
د  ر این راستا خوش��بختانه احاد  یث و 
عبارات بزرگی د  اریم. اخالق د  ر خرید   
و فروش، اخالق د  ر همسایگی، اخالق 
د  ر روابط عمومی و اجتماعی، اخالق 
د  ر بناه��ا و معماری ه��ا و....از جمله 

آنهاس��ت. آیت اهلل ش��هید   مطهری فرمود  :»انقالب 
ما تنها از بین برد  ن اس��تثمار نبود   بلکه از بین برد  ن 

اخالق و فرهنگ غربی بود  .«
اس��الم، اخ��الق را با تم��ام مولف��ه ه��ا و مراحلش 
تعیین کرد  ه است. اس��الم تعیین کرد  ه است زن د  ر 
خانواد  ه یک عنوان، برنام��ه و حرکتی د  ارد  . مرد   هم 
یک قواعد  ی د  ارد  . د  ختر و پس��ر هم جایگاه خاص و 
مشخصی د  ارند  . اگر این اخالق رعایت و حفظ نشود   
یک اخالق بد   و زش��ت غربی و فاشیستی گسترش 
می یابد  . همان چیزی ک��ه رهبر معظم انقالب از آن 

به عنوان شبیخون فرهنگی نام برند  . 
باید   باور د  اشته باش��یم د  ر این زمینه 
چند  ان رعایت نکرد  ه ایم. ریشه یابی 
نکرد  ه ایم. آنچه امروز د  ر جامعه د  ید  ه 
می شود  ، فضوالت فرهنگ غربی است. 
ام��روزه د  ر معامل��ه و اجتماعات و د  ر 
برگزاری همایش ه��ا میلیون هاریال 
هزینه می ش��ود   اما بازخورد  ی د  ید  ه 
نمی شود  . د  ر حوزه اقتصاد  ی جنبه هایی که اسالم 
مش��خص کرد  ه، ما رعایت نکرد  ه ایم. این باعث شد   
اقتصاد   ما د  چار لطمه ش��ود   و د  ر نهایت پد  ید  ه رکود   

اقتصاد  ی اتفاق بیفتد  . 
اگر د  ر مقابل بد   اخالقی نایس��تیم نتیجه آن، پد  ید   
آمد  ن فرهنگي آلود  ه اس��ت که د  ر هی��چ زمینه ای 
موفقیت همراه آن نیست. همه مسووالن و کارگزاران 
باید   به رعایت اخالق اسالمی د  ر همه حوزه ها توجه 
و آن را نهاد  ینه کنند   چرا که د  ر غیر این صورت شاهد   

بد  بینی جامعه نسبت آنان خواهند   بود  .

ایام، متعلق به بانوی گرانقد  ر اس��الم و خیر النساء 
العالمین اس��ت. بزرگواری که عالوه بر مسلمانان 
که الگوی جامعه بشریت است. او همچنین الگوی 
ائمه معصوم بود  . د  ر وصف این بزرگوار همین بس 
که به گفته امام خمینی)ره(،بعد   از رحلت پد  ر تنها 

مرجع��ی که شایس��تگی صحبت با 
جبرئیل را د  اش��ت، حضرت فاطمه 
زهرا)س( بود  . رسول خد  ا )ص( معیار 
رضایت اله��ی را رضای��ت حضرت 
زه��را)س( و غض��ب ذات اقد  س را 
غضب ایش��ان معرفی کرد  ه اس��ت 
نه اینکه خ��د  ا تاب��ع اراد  ه زهرا)س( 

باشد   بلکه به معنای کاشف بود  ن او است. حضرت 
زهرا)س( تابع صد   د  ر صد   رضای الهی بود  . با نگاهی 
به زند  گی وی می بینیم، با توجه به شرایط سختی 
که برایش پیش می آمد   همیشه رضایت الهی را مد   
نظر قرار می د  اد  .به د  لیل حضور همسر د  ر جنگ با 
تمام س��ختی یک تنه به عنوان یک همسر و ماد  ر، 
خانه و خانواد  ه خود   را اد  اره می کرد  . د  ر مقابل وقتی 

اقتضای شرایط را د  ید  ،د  ر برابرخلفای 
وقت د  ر کمال قد  رت ایستاد   و خطبه 
قرایی را ایراد   کرد   که تمام مفس��ران 
و د  انشمند  ان نتوانس��تند   جمله ای 
از آن را معنی کنند  . ب��ه گونه ای که 
خلیف��ه اول را به گری��ه اند  اخت و از 
تخت پایی��ن آمد  . هر چن��د   که بعد   

خلیفه د  وم به اصطالح د  وباره ورق را برگرد  اند  .
آن حض��رت حق بس��یار بزرگ��ی بر گ��رد  ن همه 
مس��لمانان جهان به ویژه تش��یع د  ارد   چرا که وی 
سرچشمه انتشار و انتظام تشیع بود  . همه مد  یون 
طهارت، د  رایت و قد  رت حضرت زهرا)س( هستیم.  
برماست که زند  گی او  را سرمشق زند  گی خود   قرار 

د  هیم.

حضرت زهرا)س(، سرچشمه 
انتشار و انتظام تشیع

حجت االسالم و المسلمین علی اکبر واعظی
امام جماعت مسجد   عیسی خان وزیر

موعظه های مکتوبمنبر
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ضرورت استفاد  ه از قرآن و 
احاد  یث د  ر انجام امور

حجت االسالم و المسلمین محمد   کریما
امام جماعت مسجد   شیشه

یکی از د  غد  غه های فرهنگی نس��ل ام��روز، موضوع 
تهاجمی اس��ت که نه تنها نس��ل جوان بلکه همه را 
شامل می شود  . س��وال این اس��ت که آیا می توان د  ر 
چنین زمانی از مس��ائل د  ینی و از قرآن و روایات اهل 
بیت)ع( شرایطی را پید  ا کرد   که این د  غد  غه را پوشش 

د  اد  ه و جامع��ه را د  ر حریم خود   حفظ 
کند  ؟پاسخ مثبت است. د  ر قرآن کریم، 
د  ر باب تقوا آیات زی��اد  ی وجود   د  ارند   
که می فرماید  :»انس��ان های رستگار 
و س��عاد  تمند   و پیروز آنهایی هستند   
که حد  ود   الهی را رعای��ت می کنند  .« 
روایات زیاد  ی وجود   د  ارند   که اگر فقط 

به یکی از آنها عمل شود  ، ضامن سالمتی د  ین و د  نیا و 
آخرت همه است. د  ر این باره، رسول خد  ا صلی اهلل علیه 
وآله روایتی د  ارد   که فرمود  :» َخْیُرُکْم َمْن اَطاَب الَْکالَم 
عاَم َو َصلّی بِاللَّیِل َوالّناُس نیاٌم« بهترین شما  َواَْطَعَم الطَّ
کس��انی اند   که کالم پاکیزه بگوید  ، یعنی خوش زبان 
باشد  ، سفره باز باشد  ، به د  یگران طعام بد  هد   و هنگامی 

که مرد  م د  ر خوابند   نماز)شب( بخواند  .

د  ر این روایت شریف مالحظه می شود   
که رابط��ه اجتماعی ب��ا کالم اول حل 
شد  ه است و د  ر قسمت سوم ارتباط خود   
با خد  ای بزرگ حل می ش��ود  . د  ر جای 
د  یگ��ری د  ارد   که امی��ر المومنین علی 
علیه السالم وقتی که شب می شد   می 
فرمود  :»مرحبا باللیل جد  ید  «هنگامی 
که شب از راه می رسد  ، امیرالمومنین علی علیه السالم 
به استقبال می رود   و شب جد  ید   را خوش آمد   می گوید   
و د  یگر بار با خد  ایش راز و نیاز می کند   که این راز و نیاز 
نیرو گرفتن برای بس��یاری از امور از جمله رسید  گی 
به امور و احوال مرد  م د  ر روز اس��ت. امید   که همه ما با 
سرمشق گرفتن از این بیانات رهرو آن عزیزان باشیم. 

ان شاء اهلل.

یامقلب القلوب و االبصار یامد  بر اللیل والنهار یا محول 
الحول واالحوال حول حالنا الی احسن الحال

هم رنگ ش��د  ن با بهار وترنم رویش شکوفه ها و سبزه 
زارها زیباترین و بهترین هد  یه بهار است.

این حقیقت د  ر د  عای س��ال تحویل به صراحت روشن 
است. د  عای بی نظیر و شفا بخشی که از نیاکان ما به ارث 

گذاشته شد  ه است.

بهار د  ر حقیقت ظهور اسم حی خد  اوند   
است؛ جوانه زد  ن شکوفه ها، سبزشد  ن 
برگ د  رختان، زند  ه ش��د  ن سبزه زارها، 
هوای لطیف و نوازش کنند  ه همه وهمه 
فقط ذره ای از جلوه ی اسم حی خد  اوند   
است.بهار؛ آموزش د  ر معرض تابش این 
نور الهی قرار گرفتن است.انسان از بهار 

می آموزد   که چگونه حیات م��اد  ی را تبد  یل به حیات 
روحانی کند   تا احسن الحال را به د  ست آورد  ، همانطور 
که زمین آموخته است د  ر گرد  ش خود   به د  ور خورشید   
د  ر مناسب ترین فاصله اش با خورشید   زند  ه شود  .انسان  
باید   بیاموزد   ک��ه د  ر فرصت های ناب چگونه از اس��ما 
حسنای خد  اوند   بهرمند   شود   و بخاطر همین است که 
ما د  رلحظات س��ال تحویل با حضور د  ر اماکن مقد  س، 

وجود   خود   را د  ر مس��یر این تابش الهی 
قرار می د  هیم.امسال بهار و سال جد  ید   
مقارن با ماه پر فیض رجب شد  ه است و 
فرصت بی نظیری را مهیا کرد  ه تا جان 
خود   را د  ر معرض تابش رحمت و مغفرت 
خد  اوند   قرار د  هیم و حیات حقیقی را از او 
بجوییم.ماهی که خد  اوند   ما را فرا خواند  ه 
برای آمرزش و پاکیزگی؛ فرصت بی نظیر اس��تغفار د  ر 
ایام اعتکاف و طنین صد  ای العف��و د  ر د  عای ام د  اوود   و 
سه روز هم نشینی با مالئک د  ر مسجد   و عطر پاکی پس 
از اعتکاف و زالل شد  ن روح و آماد  ه شد  ن برای ضیافت 
الهی د  ر ماه رمضان و ش��ب سرنوشت د  ر لیالی پرفیض 

و برکت قد  ر...
وهمه این واقعیات د  رس بهار است..

د  رس بهار
»حجت االسالم والمس�لمین حسین اهلل ورد  ی، 

امام جماعت مسجد   جامع د  رکه«

 سال نو چه شمسی باشد   چه میالد  ی،چه با حاجی 
فیروز بیاید   چه با بابانوئل، چه با سفره هفت سین 
زیبا ش��ود   چه با د  رخت کریسمس، می تواند   برای 

همه یک شروع خوب و زیبا باشد  .
برای آنها که شکست خورد  ه اند   یک شروع د  وباره 
... برای آنهایی که زمین خورد  ه اند   یک برخاستن 

د  وباره...
برای آنهایی که منفعلند   یک حرکت د  وباره ... برای 
هرآنکه امید   را د  ر جانش د  ارد   با شروع بهار می شود   
د  وباره خود   را باور کرد  ، د  وباره د  وست د  اشت، د  وباره 
قد  م د  ر راهی نو نهاد   ... که صراط الحق، رستگاری، 
سعاد  ت، سالمت، خوشبختی، مهربانی همد  لی و 
همزبانی و تبلور ش��کوفه های ناب زند  گی است. با 

د  عای »یا ُمَقلَِّب الُْقُل��وِب َو اأْلَبَْصاِر یَا 
َل الَْحْوِل َو  َِّر اللَّْیِل َو النََّهاِر یَا ُمَحوِّ ُمد  َب
اأْلَْحَواِل َحوِّْل َحالََنا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل  
»به اس��تقبال فصل روح افزا و طرب 
انگیزبهار می شتابیم. به پیشواز سال 
جد  ید   وبا ابتهاج و س��رور به س��الم 
س��پید  ه بر می خیزیم و به تسبیح و 

تقد  یس و ستایش پرورد  گار می نشینیم و د  ست نیاز 
به د  رگاه کریم بی نیاز بلند   کرد  ه و با د  لی آکند  ه از 
عشق و رجاء با همه عشق و امید   از خد  ا می خواهیم 
تا به فرم��ود  ه امیرالمومنین عل��ی )ع( هرروزمان 
نوروز باشد  : ُکلُّ یَوٍم ال یُعَصی اهلُل فیِه َفُهَو یَوُم عید  ٍ 
»هرروزی که انس��ان د  ر آن گناه و معصیت خد  ا را 
نکند  ، آنروز عید   اس��ت«. از امام صاد  ق )ع( روایت 
اس��ت : إِذا کاَن یوُم الَنّیُروِز فاغَتِسل َو الَبس أَنَظَف 
ثِیابِک َو تََطیب بَِأطیِب ِطیِبک َو تَکوُن ذلِک الیوَم 
َصائِماً »هنگامی که نوروز آمد   غس��ل کن و نظیف 
ترین لباس��های خود   را بپوش و با خوش��بوترین 
عطرها خود   را معطر س��از و چه خوب است د  ر این 
روز روزه د  ار باشی ».این بیانی است روشن د  رباره 

ارزش روزی که برکتش را باید   از خد  ا 
گرفت چون د  ر حد  یث آمد  ه که الّصوم 
لي وأنا أجزي به« روزه برای من است 
و من خود   پ��اد  اش آن را می د  هم«. 
این عظمت اعمال خیر را می رساند   
و د  ر این روز پ��ر خیر و برکت متوجه 
رفتار و گفتار خویش باشیم و بد  انیم 
که با روزه مس��تحبی اگر با جمع همراهی د  اشته 
باش��یم د  ر پذیرایی که د  ر تعارفات مهمانی رفتن 
و پذیرایی روز عید   انجام می ش��ود  ، مطابق رسوم 
مستحب اس��ت که بهره مند  ی از پذیرایی میزبان 
صورت پذیرد  که ثواب آن روزه بیش��تر خواهد   بود  . 
آنچه د  ر این ش��روع بهارو روزهای عید   بر کمال و 
موفقیت ما تاثیرگذار است رعایت موازین و آموزه 
های الهی است که معصومین فرمود  ه اند   : نظافت ، 
غسل ، آراستگی، ذکر و عباد  ت و د  عا کرد  ن ،هد  یه و 
عید  ی د  اد  ن  و خوبان را یاد   کرد  ن، استعمال عطر، 
خوشرویی و همد  لی و همراهی کرد  ن با همنوعان 
که بسیار سفارش شد  ه و بر محتوای برکت عمرما 

می افزاید  ...

عید   د  ر اسالم
حجت االسالم والمسلمین حمید   قربانپور

از امامان جماعت شمال غرب تهران





پیامب�ر)ص( فرم�ود  : »هنگامی ک�ه حض�رت آد  م، خ�د  ا را 
نافرمانی کرد  ، او را از عرش خود   د  ور س�اخت. او گریس�ت 
و جبرئی�ل آد  م را ب�ه زمین آورد  ، د  ر حالی که س�یاه ش�د  ه 
بود  . ند  ایی از آس�مان ش�نید   که روزه بگیر. آد  م د  ر آن روز 
� س�یزد  هم م�اه بود   � روزه گرفت و بد  ن او س�فید   ش�د  . به 
ای�ن جهت، این س�ه روز از هر ماه را اّی�ام البیض می نامند  . 
س�پس مناد  ی ن�د  ا د  اد  : ای آد  م ! این س�ه روز را برای تو و 
فرزند  ان�ت ق�رار د  اد  یم. هر کس این س�ه روز د  ر هر ماه را 
روزه بگیرد  ، مانند   این اس�ت که تمام عمرش را روزه گرفته 
اس�ت«.مرحوم صد  وق )ره ( می گوی�د  : »علت این که این 
س�ه روز از ه�ر م�اه را اّیام البی�ض می نامند  ، این اس�ت که 

شب های این ایام روشن است«.
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 د    ر اهمی��ت مس��جد     همی��ن بس ک��ه خد    اوند     
می فرماید     من کره  ی زمی��ن را که خلق کرد    م، ابتد    ا 
مسجد     الحرام را برای عباد    ت قرار د    اد    م. »إَِنّ أََوَّل بَْیٍت 
َة ُمَباَرًکا َو ُهد    ًی لِّلَْعالَِمیَن« )آل  ُوِضَع لِلَنّاِس لَلَِّذی بَِبَکّ
م  عمران، ۹٦( پیامبر اکرم صلی  اهلل  علیه  وآله  وس��لّ
د    ر بد    و ورود     به مد    ینه اولی��ن کاری که انجام د    اد    ند    ، 
ساختن مسجد     بود    . د    ر قبا مس��جد     ساختند    ، بعد     از 

ورود     به مد    ینه هم مسجد     ساختند    . 
مس��جد     خیلی مورد     توجه اسالم اس��ت. اصوالً 
محل ه��ای عب��اد    ت حت��ی اگ��ر مرب��وط ب��ه غیر 
 مس��لمانان باش��د    ، د    ر اس��الم احترام زیاد    ی د    ارد    . 
ِ النَّاَس  د    ر قرآن آمد    ه اس��ت ک��ه: » لَ��ْوال د    َْف��ُع اهللَّ

بَِبْع��ٍض  َِّم��ْت َصواِم��ُع َو بَِیٌع بَْعَضُه��ْم  لَُهد    
َو  َصلَ��واٌت  َمساِجد    ُ یُْذَکُر َو 
 ِ فیَه��ا اْس��ُم اهللَّ
َکثی��راً« )ح��ج، 

متجاوزی��ن  مقاب��ل  بای��د      می فرمای��د       )۴۴
ایس��تاد     وگرن��ه صومعه ه��ا و د    یره��ا و مس��اجد     
 که مح��ل عب��اد    ت هس��تند    ، خ��راب می ش��وند    . 
پس بای��د     عد    ه ای قی��ام کنند     تا ای��ن مراکز عباد    ت 

آسیبی نبیند    . 
د    ر اسالم نماز خواند    ن د    ر مسجد     آن  قد    ر اهمیت 
د    ارد     که می گویند     اگر انسان نماز اول وقتش را تأخیر 
بیند    ازد     اما د    ر مس��جد     بخواند    ، بهتر است از این  که 
نمازش را اول وق��ت و د    ر خانه بخواند    . د    ر مس��جد     
اسالمی، شور و بهجت عباد    ت خالص با نشاط زند    گی 
پاک و خرد    مند    انه و س��الم، د    ر هم می آمیزد     و فرد     و 
جامعه را به طراز اسالمی آن نزد    یک می کند    . مسجد    ، 
مظهر آمیختگی د    نی��ا و آخرت و پیوس��تگی فرد     و 

جامعه د    ر د    ید    گاه و اند    یشه ی مکتب اسالم است.
    ) رهبر انقالب، ۱۳٨۹/٧/۲0 ) 

مسجد     د    ر اسالم محلی 
ست  ا

که باید     اس��تفاد    ه ی چند    منظوره د    اش��ته باشد    . د    ر 
صد    ر اس��الم مسجد     کوفه محل مش��ورت، قضاوت، 
س��ؤال و جواب، عباد    ت و د    یگر امور بود    . مسجد     باید     
به محور فعالیت های د    ین��ی و فرهنگی د    ر جامعه ی 
اس��المی تبد    یل بش��ود    . مؤمنین باید     مس��جد     را به 
 عن��وان محور فعالیت های خود    ش��ان ق��رار بد    هند    . 
حتی برنامه ی روزانه ی خود     را با توجه به وقت نماز د    ر 

مسجد     تنظیم کنند    . 
مؤمنی��ن می توانند     قرار مالقات ه��ای خود     را د    ر 
مسجد     قرار د    هند    . مس��جد     باید     به گونه ای باشد     که 
همه ی مرد    م به راحت��ی د    ر برنامه های آن ش��رکت 

کنند    .
 این گونه نباش��د     ک��ه د    ر اختیار ح��زب یا گروه 
خاص��ی باش��د     و این مس��أله 
باعث ش��ود     که عد    ه ای از 
مرد    م به    حس��ینیه ها 
نیاین��د    . مس��جد     باید     

مسجد     باید    
این گونه باشد     

  گفتاری از حّجت اإلسالم و المسلمین قرائتی 

مسجد     به عنوان جایگاه عباد    ت مسلمانان، از مهم  ترین نهاد    های جامعه ی اسالمی با کارکرد    ی چند     منظوره به شمار می آید     و همواره د    ر طول تاریخ اسالم 
نقش�ی بنیاد    ین و اصلی ایفا کرد    ه اس�ت. د    ر پیروزی انقالب اس�المی، مس�جد     به عنوان پایگاه اصلی انقالب نقش آفرینی کرد     و امروز هم مسجد     د    ر کانون 
تحوالت بید    اری اسالمی د    ر منطقه قرار د    ارد    . اما مسجد     مورد     نظر اسالم و طراز انقالب اسالمی چگونه باید     باشد    ؟حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی، 

رئیس ستاد     اقامه نماز کشور و صاحب تفسیر »نور« ویژگی های الزم برای مسجد     و نیز آفات متوجه آن را این گونه برشمرد    ه است؛
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 مرد    م هم باید     پیشنماز را د    وست د    اشته باشند    . اگر مرد    م د    ر یک مسجد    ی با روحانی مسجد     مشکل 
د    ارند     و رابطه شان شکرآب است، آن روحانی باید     از آن مسجد     به مسجد     د    یگری برود    . حد    یث د    اریم 
اگر پیش نماز محبوبیت ند    اشته باشد    ، آن نماز جماعت قبول نیست. صحیح است، اما قبول نیست.خاد    م 
مسجد     هم باید     کسی باشد     که اوالً جوان، خوش صد    ا و خوش قیافه باشد    . ثانیاً استاد     قرآن باشد     و خود    ش 
بتواند     به بچه های محله قرآن بیاموزد     و سوم این که حد    اقل تحصیالتش د    یپلم باشد    . اگر جوانی این گونه 

بود     می تواند     خاد    م مسجد     شود     و زند    گیش هم از این طریق تأمین شود    .

مؤید     مسجد     باش��ند     و نه رقیب  آن مراکز فرهنگی 
د    یگر.این گونه نباش��د     که مثاًل د    ر ایام محرم د    ر کنار 
مس��جد    ی یک حس��ینیه برپ��ا ش��ود     و جوان ها به 
حس��ینیه بروند     و پیرمرد    ها به مسجد    .د    ر سال های 
د    ف��اع مق��د    س، بی��ش از ۹0 د    رصد     ش��هد    ای ما از 
مس��اجد     بود    ند     و نه از مراکز د    یگ��ر. بنابراین ما باید     
به مسجد     بیش از آن چه که امروز بها می د    هیم توجه 
کنیم. روحانیون ما باید     توجه بیش��تری به مسجد     
د    اشته باشند    . این گونه نباشد     که عد    ه ای از روحانیون 
به خاطر مش��غله ها ی د    ولتی مس��اجد     را رها کنند    . 

مسجد     همواره د    ر اولویت است.

برنامه های مسجد    
مس��اجد     م��ا بای��د     ع��الوه ب��ر این  ک��ه مح��ل 
عب��اد    ت، نم��از و د    عا باش��ند    ، هرکد    ام پاس��خگوی 
 ی��ک نی��از مش��خص و وی��ژه ای ه��م باش��ند    . 

مثالً یک مسجد    ی باشد     که پاسخگوی شبهات 
جوانان باش��د     و بتواند     برای کس��انی که 

سالی یک 
ر  با
و 

آن هم د    ر شب قد    ر به مسجد     می آیند    ، حرف د    اشته 
باشد    . آد    م ش��بهه د    ار مانند     آد    م تیرخورد    ه است. باید     
تی��ر را از پایش کش��ید    . باید     ش��بهه ی او را برطرف 
کرد     وگرنه شاید     از د    س��ت برود    . یک مسجد    ی باشد     
که د    ر آن برای بچه ها قص��ه بگویند    . بچه ی کوچک 
که تحمل د    عای طوالنی را ن��د    ارد    . بنابراین د    ر کنار 
مس��اجد     ما باید     یک اتاقکی باش��د     که بچه ها د    ر آن 
بازی کنند    . برای آن ها اش��عار و س��رود    های خوب 
د    ینی بخوانند    . د    ر یکی از کش��ورهای کوچک عربی 
برای بچه های ابتد    ایی س��رود     د    رست کرد    ه بود    ند     بر 
وزن این شعر فارسی که »من راست می گم همیشه، 
د    روغ س��رم نمی ش��ه« آن ها می گفتند     » س��اد    اتی 

، آخرهم مهد    ٌی.«     االئمه، باُب نَجاة  األّمة، اَّولهم علیٌّ
باید     برای بچه ها خوراک بچگانه د    رست کنیم و 

د    ر مسجد     این خوراک را عرضه کنیم. 
ی یک مس��جد      د    یگ��ر

ک��ه باید     باشد     
ی  ا بر

تید      سا ا
ه  نشگا د    ا

برنامه های ویژه د    اشته باش��د    . منبر و وعظ و نماز و 
امام جماعت این مس��جد     باید     جور د    یگری باش��د    . 
یعنی ما باید     ب��رای انواع نیازها، انواع پاس��خ ها را د    ر 
مس��جد     عرضه کنیم. د    ر حد    یث د    اریم کسی که به 
مسجد     برود    ، هشت مطلب نصیبش می شود    . یکی از 
آنها علم مستطرف است. علم مستطرف یعنی حرف 
تازه. یعنی پیشنماز باید     هر روز مطالعه ی جد    ید     کند     

و مطالب جد    ید    ی را به مرد    م عرضه کند    . 
جلسات معرفتی و معنوی مسجد     باید     به صورت 
تناوبی برگزار شود    . این طور نباش��د     که د    هه ی اول 
محرم د    ر یک خیابان چند    ین جا روضه باشد    ، اما چند     
ماه بعد     هیچ خبری از مجلس وعظ د    ر آن 
خیابان نباشد    . همچنین مناسب است 
پیش��نماز مس��جد     د    ر مناسبت های 
مختل��ف از روحانیون منبری خوب 
د    عوت کند     که مرد    م نهایت استفاد    ه 

را از برنامه های مسجد     ببرند    . 
غیر از صد    ای اذان نباید     صد    ایی 
از مسجد     پخش شود    ؛ چه به اسم 
مناجات، چه به اسم پیش خوانی 
یا س��حرخوانی. هی��چ مرجعی 
اجازه نمی د    هد     که شما قبل 

مسجد     سالن 
حضور و غیاب 
امت اسالمی است



/  رجب المرجب 1437  رجب المرجب 1437 / /  رجب المرجب 1437  26

از اذان صبح مرد    م را از خواب بید    ار کنید    . فقط برای 
اذان می ش��ود     مرد    م را برای نماز از خواب بید    ار کرد    . 
د    رب مسجد     نباید     بعد     از نماز بس��ته شود    . این آفت 
مسجد     است. د    ر خیلی از مس��جد    ها نماز که خواند    ه 
می ش��ود    ، د    رب مسجد     بسته می ش��ود    . توجیه شان 
هم این است که ما نمی توانیم یک مسجد     بزرگ را با 
کولرها یا بخاری ها و چراغ های روشن باز نگهد    اریم 
برای این که یک نف��ر می خواهد     نماز بخواند    . بله این 
د    رست است، اما شما می توانید     د    ر حیاط مسجد    ، یک 
جایی را بگذارید     مخصوص نماز خواند    ِن بعد     از وقت 
جماعت. یک وقت کسی مسافر است، رهگذر است، 
می خواهد     نماز بخواند    ، د    رب مسجد     باید     باز باشد    . د    ر 
مس��جد     همه ی افراد     حق برابر د    ارند    . اگر یک بچه ی 
د    وساله آمد     د    ر مسجد     نشست، هیچ کس حق ند    ارد     او 
را از سر جایش بلند     کند    . همه ی مسلمانان د    ر مسجد     

یک حق مساوی د    ارند    .
 

ساختمان مسجد    
مسجد     باید     محکم، س��اد    ه و بد    ون تزئینات باشد    . 
اگر مس��اجد     ما این گونه می بود    ، م��ا االن نباید     هیچ 
شهرک و روستای بد    ون مسجد     د    اشته باشیم. اما اگر 
برویم د    نبال هزینه های تزئینات برای مسجد    ، هزاران 
منطقه ی بی مس��جد     خواهیم د    اش��ت. مسجد     باید     
کوچک و فراوان و د    ر د    سترس باشد    . نه این که بزرگ، 
کم تعد    اد     و د    ور از د    سترس باش��د    . مگر چقد    ر انسان 
همت می کند     که بلند     شود     مسافت زیاد    ی را طی کند     

تا به یک مسجد     برسد    ؟
مسجد     باید     جایگاهی د    اش��ته باشد     برای کسانی 
که نمی توانند     د    اخل مس��جد     ش��وند     اما می خواهند     
از برنامه های مسجد     استفاه کنند    . مسجد     امام علی 
علیه السالم د    ر هامبورگ که مرکز تبلیغ د    کتر بهشتی 
بود    ، یک بنای د    ایره ش��کلی بود     ک��ه از یک د    ایره ی 
مرکزی و یک حاش��یه ی پیرامونی تش��کیل ش��د    ه 
بود    . مسلمانان د    ر د    ایره ی مرکز آن و غیر مسلمانان 
یا کس��انی که نمی توانستند     وارد     مس��جد     شوند    ، د    ر 
حاشیه ی پیرامونی می نشستند    . به این ترتیب وقتی 
کسی س��خنرانی می کرد     و جمعیت را نگاه می کرد    ، 
همه د    ر یک سطح قرار می گرفتند     و این امکان وجود     
د    اشت که همگان از برنامه های مسجد     استفاد    ه کنند    .

کاشی کاری های مسجد     باید     د    ر موضوعات و معارف 
مسجد     و قابل استفاد    ه برای مرد    م باشد    . مثاًل شکیات 
نماز، ش��رایط امام جماعت و آد    اب مسجد     را با خط 
خوانا و زیبا د    ر آن نوشته باشند    . یعنی کاشی کاری ها 
باید     الهام بخش باش��د    . ما آمد    ه ایم با خط کوفی که 
هیچ کس از آن سر د    ر نمی آورد    ، آیات و روایات را د    ر 

کاشی کار ی های مساجد     می نویس��یم و مثاًل د    یوار 
مس��جد     را تزئین می کنیم. این خطوط ناخوانا چه 

فاید    ه ای د    ارد    ؟
تقسیم مسجد     برای آقایان و خانم ها باید     بر اساس 
نفرات باشد    . این گونه نباشد     که بیشتر فضای مسجد     
 را به آقایان بد    هند     و قسمت کوچک تر را به خانم ها. 
فضای مسجد     که ارث نیست که مرد    ان د    وبرابر زنان 
حق د    اشته باشند    ! اگر تعد    اد     خانم ها د    ر مسجد     بیشتر 
است، فضای بیش��تری هم باید     برای آنها اختصاص 
د    اد    . نباید     این گونه باشد     که امکانات خوب برای یک 
قسمت باش��د     و امکانات نامناسب برای یک قسمت 
د    یگر. اگر مساجد     د    وطبقه است، طبقه ی باال را برای 
خانم ها نگذارند    ، چون که خانم ها از نظر جس��مانی 
ضعیف  تر از آقایان هستند     و باال رفتن از پله ها برای 
آنها مشکل  تر است. مسجد     را باید     د    ر محلی ساخت 
که آن مکان خوش سابقه باش��د    . قرآن می گوید     د    ر 
محل غار اصحاب کهف مسجد     بسازید     و این به خاطر 

سابقه ی خوب آن مکان است.
 

متولیان مسجد    
د    ر هر مسجد    ی یک نهاد     باید     متولی و مد    یر امور 
باشد    . این گونه نباشد     که چند    ین شخص و مجموعه 
و نه��اد     و کانون د    اعیه ی اد    اره ی مس��جد     را د    اش��ته 
باشند    . از قد    یم گفته اند     آشپز که د    و تا شد    ، آش یا شور 
می شود     یا بی نمک. حاال بعضی اوقات ما د    ر مسجد     
۱۳- ۱۴ نفر آشپز د    اریم! آشپز مسجد     باید     یک نفر تا 
بتواند     یک تصمیم جد    ی برای مسجد     بگیرد     و او باید     
رئیس مسجد     باشد    . حتی مس��جد     نباید     د    ر اختیار 
واقف باشد    . واقف هم وقتی مسجد     را وقف کرد    ، د    یگر 
کد    خد    ای مسجد     نیس��ت. این طور نیست که عزل و 

نصب با او باشد    .
هیئت امنای مس��جد     باید    افراد     باتقوا باش��ند    . 

قرآن می گوید     »إِْن أَْولِی��اُؤُه إاِلَّ الُْمتَُّقوَن« 
 )۳۴ )انف��ال، 

اولیای مسجد     فقط باید     افراد     باتقوا و آد    م های شجاع 
ََّما یَْعُمُر َمَس��اِجد    َ اهللِّ َمْن آَمَن بِاهللِّ َو الَْیْوِم  باشند    . »إِن
 » َکاَة َو لَْم یَْخَش إاِلَّ اهللَّ اَلَة َو آتَی ال��زَّ اآلِخِر َو أََقاَم الصَّ
)توبه، ۱٨( فقط کس��انی حق تعمیر مسجد     را د    ارند     
که عالوه بر ایمان به خد    ا و قیامت، نترس باشند    . آد    م 
ترسو وقتی متصد    ی مسجد     شد    ، مسجد    د    اری اش هم 

همراه ترس می شود    .
هر پول��ی را نباید     ب��رای مس��جد     پذیرفت. قرآن 
می گوید     مشرکین حق ند    ارند     پول بد    هند     برای تعمیر 
مسجد    . )توبه، ۱٧( بلکه مسجد     باید     با پول پاک آد    م 
باتقوا و شجاع ساخته شود    .پیشنماز مسجد     باید     کسی 
باش��د     که افراد     زیاد    تری را به مسجد     بکشاند    . باید     از 
 نظر قرائت بهترین باشد    . باید     از د    یگران عاد    ل تر باشد    . 

پیشنمازهای پیرمرد     که قد    رت ارتباط با نسل جوان 
را ند    ارند    ، باید     ب��ا یک طلبه ی جوان خوش س��لیقه 
 د    ر کار امام��ت جماعت مس��جد     ش��ریک ش��وند    .

ش��رکت د    ر کار تبلیغ��ات اس��المی و د    ین��ی د    ر 
قرآن آم��د    ه اس��ت. خد    ا وقتی به حضرت موس��ی 
گفت برو پیش فرع��ون که او طغیان کرد    ه اس��ت، 
موس��ی گفت ب��رای م��ن وزیر و ی��اوری ق��رار بد    ه 
و براد    رم ه��ارون را د    ر کار من ش��ریک ک��ن. ) طه، 
 آیات ۲۴ ت��ا ۳۳( مثاًل هر د    و باهم به مس��جد     بروند    .

آن پیرم��رد     نماز را بخوان��د     و این طلب��ه ی جوان با 
جوانان ارتباط بگیرد    .یک طلبه ی جوان برای د    رس 
د    اد    ن، پاس��خ د    اد    ن به س��ؤاالت م��رد    م، عیاد    ت از 

بیماران، تقد    یر و تش��کر و خد    م��ات اجتماعی 
توانای��ی د    ارد    ، ام��ا آن پیرم��رد     توانایی این 
کاره��ا را ن��د    ارد    . پیرمرد     ٧0-٨0 س��اله که 
نمی تواند     با بچه ی س��یزد    ه س��اله ارتباط 
برقرار کند    .روحانی مس��جد     باید     از احوال 
نمازگزاران اطالع د    اش��ته باشد    . پیغمبر 

صلّی اهلل علیه وآله وسلّم فرمود     هر کسی 
که فرزند    د    ار شد    ، به من خبر د    هید    . 

هر کس��ی هم از د    نیا رفت، به 
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وقتی مرد    م به مسجد     می روند    ، باید     زینت های خود    ش��ان را همراه ببرند    . قرآن صریحاً گفته: 
»یا بَنی  آد    ََم ُخُذوا زیَنَتُکْم ِعْند    َ ُکلِّ َمْسِجد    ٍ« )اعراف، ۳۱( مؤمنان باید     با بهترین لباس و عطر د    ر 
ُّنْیا« )کهف، ۴٦( اموال  مسجد     حاضر شوند    .آیه ی د    یگر می فرماید     »الْماُل َو الَْبُنوَن زیَنُة الَْحیاةِ الد    
و اوالد     زینت است. مسجد     می روی، زینتت را همراهت ببر. یعنی د    ست فرزند    ت را بگیر و او را هم 
به مسجد     ببر. مال زینت است. یعنی مسجد     می روی پول همراهت ببر تا فقیری سیر شود     یا نیاز 
مؤمنی برطرف شود    . باید     بین امام جماعت و نمازگزاران ارتباط عاطفی برقرار باشد    . حضرت رسول 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم نماز که می خواند    ند    ، بلند     می شد    ند     د    ر صفوف نگاه می کرد    ند     و سراغ افراد     

غایب را می گرفتند    . مسجد     سالن حضور و غیاب امت اسالمی است.

رابطه ی 
 مرد    م
و مسجد    

من خبر د    هید    . مِن امام جماعت نباید     بیایم د    ر مسجد    ، 
نماز بخوانم و بروم و نفهمم چه کسی فرزند    د    ار شد    ه، 
 چه کسی ازد    واج کرد    ه و چه کسی از د    نیا رفته است؟

باید     بین امام جماعت و نمازگ��زاران ارتباط عاطفی 
برقرار باشد    .حضرت رس��ول صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
نماز که می خواند    ند    ، بلند     می ش��د    ند     د    ر صفوف نگاه 
می کرد    ند     و س��راغ اف��راد     غای��ب را می گرفتند    . اگر 
می گفتند     فالنی مریض اس��ت، حضرت می فرمود    ند     

برویم عیاد    ت کنیم. اگر می گفتند     مسافرت است، 
حضرت د    ر حقش د    عا می کرد    ند    .

مسجد     نباید     به محل عباد    ت پیرمرد    ها و پیرزن ها تبد    یل شود    

همه ی مرد    م د    ر همه ی س��نین باید     به مسجد     بیایند    . این گونه نباشد     
که مثاًل پیرمرد    ها بیایند     مسجد     و جوان ها د    ر مغازه و د    ر حال کسب وکار 
باشند    . خد    اوند     د    ر آیه ی ۱0۱ سوره ی نساء به پیغمبر صلی اهلل علیه وآله وسلم 
می فرماید     وقتی د    ر جنگ و رویارویی با د    شمن هستی و می خواهی نماز 
بخوانی، همه ی لشکر به تو اقتد    ا نکنند    . مثالً اگر د    ویست نفر هستید    ، صد     نفر 
به تو اقتد    ا کنند    ، صد     نفر نگهبانی بد    هند     که د    شمن حمله نکند    . رکعت اول را 
بخوان، رکعت د    وم که گفتی بحول اهلل و قّوته أقوم و أقعد    ، این ۱00 نفر که به 
تو اقتد    ا کرد    ه اند     قصد     ُفراد    ی کنند     و خود    شان سریع نماز را به پایان برسانند     

و بروند     اسلحه را از آن گروه د    یگر بگیرند     تا آنهایی که نگهبانی می د    اد    ند    ، به 
رکعت د    وم نماز برسند    .یعنی د    ر یک نماز د    و رکعتی، همه ی سپاه شرکت 
کنند    . ما از این چه می فهمیم؟ از این می فهمیم که مثالً اگر د    و زن د    ر خانه 
هستند     که یکی از آنها سالخورد    ه و د    یگری جوان است، این گونه نباشد     که 
همیشه زن سالخورد    ه به مسجد     بیاید     و زن جوان به کارهای منزل و رسید    گی 
به فرزند    ان برسد    . بلکه یک روز او به مسجد     بیاید     و روز د    یگر زن جوان تر به 
مسجد     بیاید    . یکی از آفت های جامعه ی ما این است که مسجد    ی ها یک قشر 

هستند     و د    ر غیر مسجد     یک قشر د    یگر هستند    .



 رجب المرجب 1437 / /  رجب المرجب 1437 28

 اّول ماه رجب شد   جلوه گر ماهی تمام

کامد   از هفت آسمان و مهر گرد  ونش سالم
اختر چار آسمان و آسمان هفت مهر

یوسف د  و فاطمه نور د  ل خیر االنام

نسل د  ر نسلش همه خیر الورا خیر البشر
خود   امام ابن امام ابن امام ابن امام

مشعل بزم معارف باقر کّل علوم

کعبه ی د  ل، قبله ی جان، رهنمای خاص و عام
عالم هستی که چون لب بر تکلّم وا کند  

از د  مش جوشد   کلیم و از لبش خیزد   کالم
شهریار ملک امکان کز تمام ممکنات

ذکر او خیزد   هماره فیض او جوشد   مد  ام

د  ر وجود   حضرتش کّل محّمد   )ص( جلوه گر

پیشتر از خلقت نورش محّمد   )ص( د  اشت نام

گه به نخلستان ورا بیل کشاورزی به د  وش
گه به بام آسمان خورشید   را گیرد   زمام

بی والی او همه رفتار عالم ناد  رست
بی وجود   او همه طاعات خلقت ناتمام

این عجب نبود   که موالنا علّی بن الحسین
گیرد   از او همچو پیغمبر ززهرا احترام

با ثواب خلق اگر زاهد   ند  ارد   مهر او
د  وزخش باد  ا حالل و جّنتش باد  ا حرام

علم، پای کرسی تد  ریس او د  ارد   جلوس
معرفت د  ر پیش پای جابرش کرد  ه قیام

تا بود   روشن چراغ علم او د  ر سینه اش

روز د  شمن شام گرد  د   چون به نطق آید   هشام

مکتب من باقرّی و مذهب من جعفریست

نیست جز آنم طریق و نیست جز اینم مرام
مهر فرزند  انم او مانند   جان د  ر سینه ها
نطق شاگرد  ان او چون تیغ بّران د  ر نیام

ای سالطین را به سوی آستانت التجا
وی خالیق را به د  یوار بقیعت ازد  حام

باقر آل محّمد   نجل زین العابد  ین
جد  ّ و باب و ماد  ر و آباء و اجد  اد  ت کرام

رهروان فرش را مهر تو د  ر د  ل روز و شب

ساکنان عرش را مد  ح تو بر لب صبح و شام

جابر جعفی که بحر د  انشش د  ر سینه بود  
بود   از د  ریای علمت قطره ای او را به جام

سائل کوی تو تا صبح قیامت مرد   و زن
تابع حکم تو تا پایان هستی خاص و عام

گر چه قبر بی چراغت می د  رخشد   د  ر بقیع
چون خد  ا د  ر قلب مرد  ان خد  ا د  اری مقام

این عجب نبود   که د  ر بازار علم و حکمتت
راه پیمایی کند   یوسف به عنوان غالم

می فروشد   ناز، مؤمن بر گلستان بهشت
آید  ش بویی گر از خاک بقیعت بر مشام

نی عجب ای کعبه ی د  ل د  ر همه د  وران سال

گر طواف آرد   به گرد   کعبه ات بیت الحرام

شخص پیغمبر تو را از سوی حّق گوید   د  رود  
جابر از ختم رسل بر حضرتت آرد   سالم

چار سالت بود   با تیغ بیان و تیر علم

شام را کرد  ی به چشم پور بوسفیان چو شام
با بیان زند  ه ات د  ر قصر بید  اد   یزید  

یافت زخم سینه ی آل محّمد   التیام
تا بگویی نیست جایز د  ر بر ظالم سکوت

بر تمام نسل ها از کود  کی د  اد  ی پیام
از تو گشته آفتاب علم و ایمان جلوه گر
وز تو باشد   مکتب قرآن و عترت را قوام

د  ر کتاب نخل »میثم« سطر سطر و بند   بند  

وصف تو حسن شروع و مد  ح تو حسن ختام

شاعر: حاج غالمرضا سازگار

هر کس د  ر این د  یار به جایی رسید  ه است
ققنوس عشق قله ی هفت آسمان شد  مچشمم به چشم یار فتاد   و جوان شد  ماز نعمت شریف گد  ایی رسید  ه است

د  ر چشم های یار، خد  ا د  ید  ه می شود  
از بس که جود   می کنی و ذره پروری اهلل می کشیم، شما د  ید  ه می شود  
ما د  ر مسیر چشم شما صف کشید  ه ایماثبات شد   ز ماد  رمان مهربان تری

تا بلکه لطف کرد  ه کریمانه بگذری 
از هر د  ری که د  ر زد  م از جود   پر شد  م

ماند  ه هنوز فرصت د  رهای د  یگری
***

ای مبتد  ا بِِه همه ی هست و بود  ها
ای منتها الیه تمام صعود  ها

هستی گرفته رنگ و لعابی ز لعل تو
تصویر اشک توست زاللِی رود  ها

با نبض پلک هات هم آهنگ می شود  
آواز بلبالن به فراز و فرود  ها

وقتی نسیم می وزد   از لطف د  لبریت
سرمست می شوند   ز عطر تو عود  ها

د  ر هر پگاه و ظهر و غروب و سحرگهی
حرفی بزن کالم تو از شهد   خوشتر استسمت شماست میل رکوع و سجود  ها
ما تشنه ایم، تشنه ی گفت و شنود  ها

***
چشمی مسیر راه تماشا گرفته است

قند  اقه ای قرار رضا را گرفته است
پنجاه ساِل منتظر و ... اضطراب را

ای د  ست جود   و لطف و عطای خد  ا جواد  آری؛ قسم به یُمن گد  ایی رسید  ه استهر کس د  ر این طریق به جایی رسید  ه استوقتش رسید  ه پس بزند   این نقاب را
د  ست مرا بگیر رضای خد  ا جواد  

یاسر حوتیختم به خیر می شوم از ختم “یا جواد  ”افتاد  ه کارم از کرم د  وست با جواد  
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مید  ان بالغت است د  یوان علی

کس چون بنهد   قد  م به مید  ان علی

هر نکته که بوی عشق می آید   از آن

یا زان محمد   است یا زان علی

خواهم نظری که جز خد  ا نشناسد  
جز د  ست خد  ا گره گشا نشناسد  
جز عشق علی و یازد  ه فرزند  ش

راهی به د  یار آشنا نشناسد  

این عاصمه زاد  گاه میر نجف استگفتا که گهر مایه ی ارج صد  ف استوان خانه مطاف اهل د  ل صف به صف استگفتم ز چه کعبه را به عالم شرف است

ای آمد  ه د  ر کعبه ز ماد  ر به وجود  
وی رفته به مسجد   ز جهان وقت سجود  

از آمد  ن و رفتن تو د  انستم
سرمایه ی زند  گی قیام است وُ قعود  

ای د  ل به علی نگر خد  ا را بشناس

وز روی علی رمز وال را بشناس

خواهی که مقام عشق را بشناسی

برخیز و علی مرتضی را بشناس
ترنم 
رجبیه

نغمه
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از عرش ند  ا آمد  ه أین الرَّجبیُّون
پیغام خد  ا آمد  ه أین الرَّجبیُّون

شّفافیِّ آئینه ی این سینه خد  ائیست
مصراع به مصراع من اینبار رضائیست

اِیوانِ  طال د  ر نظرم آمد  ه َمرد  م
َجلد  م به هوای َکرم و د  انه ی گند  م

اینبار قلم   د  ست شما حضرت سلطان

د  ل مال تو هرجا که د  لت خواست بگرد  ان
لبخند   لبت د  لخوشیِّ عرش معاّلست
د  ُرد  انه ی تو نور د  ل حید  ر و زهراست

یکد  انه گل خانه ی تو اصل وجود   است
از نسل رئوف آمد  ه و معد  ن جود   است
بخشید  نش از جنس خد  اوند   و پیمبر

روح و بد  نش قالبی از حید  ر و کوثر

صبر و کرمش خاطره ی جنگ جمل گفت
گهواره نشین حیِّ علی خیر العمل گفت
د  ر هر نفسش کرب و بالیی شد  ه تفسیر

 با نام عمو روی لبش آمد  ه تکبیر
سّجاد   ه ی سّجاد   گرفتار صد  ایش

یاد  آور باقر شد  ه آثار و ند  ایش
د  ر نطق و بالغت همه ی قد  رت عاشق

د  ر صد  ق و صفا صفحه ای از صورت صاد  ق

خشمش شد  ه د  ر بند   یلِ  طاقت و کظمش

خشنود  یِّ حق حاصلی از طاعت و عزمش
تحکیم حکیم و وصیِّ والیِّ طوس است

تفسیر خد  ا  گل   پسر شمسِ  شموس است
از نسل جواد  ت رسد   امِّید   به موعود  
با عد  ل خد  ا فتنه شود   یکسره نابود  
از واژه ی ارشاد   و هد  ایت به زکاوت

از فصل غریبیِّ زکی تا به تالوت
قرآن خد  ا قاریِّ قرآن مجید   است

قربان لبی که د  م نابش » َو نُرید  « است
منجیِّ غم کرب وبال تا خود   کوفه ست
تیغ د  ود  م حید  ریَّش مزد   سقیَفه ست
امروز نیازی به گد  اییِّ د  رش نیست!!!

سیصد   نفر و سیزد  هی با پسرش نیست!!!
تنها شد  ه فرزند   تو د  ر حلقه ی یاران

زهراست که هر جمعه شود   ند  به ی باران
هر زمزمه ی فاطمیُّون و رجبیُّون

گوید   که بیا یوسف پنهان د  لِ  خون
ما د  لشد  گان  د  لخوش د  ید  ار تو هستیم

ما مشترّیان سرِ  بازار تو هستیم

شعری برای ماه رجب د  ست و پا کنید  
ُّم  یا ربَّنا کنید   د  ل را پر از ترن

آئینه وار خوبیُّ و بد   را جد  ا کنید  
توشه برای روز مباد  ا َسوا کنید  

با کیمیا مس د  ل خود   را طال کنید    
باب ُ الجواد   واشد  ه  رو بر رضا کنید  

حرف من و تو نیست نوا از نقاره هاست
این جود  نامه تحفه ای از جانب رضاست
حاال که خند  ه بر لب سلطان ماسواست

غم از د  ل شکسته ی این نوکرش جد  است
امشب مد  ینه شاهد   تابید  ن َسخاست

  آری جواد   آمد  ه  غوغا به پا کنید  
جود  ِ  وجود   آمد   و هستی بها گرفت 

آمد   جواد   و فرصت هر طعنه را گرفت
روی لب رئوف حرم خند  ه پا گرفت
تابید   ماه و د  ر بر خورشید   جا گرفت

شهر مد  ینه با قد  م او صفا گرفت
 با این صفای ناب مد  ینه صفا کنید  

آمد   قرار سینه ی زار ِ پد  ر شود   
سد  ّی برای طعنه و طوفان شر شود  

خاک از نگاه معتبرش بارور شود  
صحرای د  اغ با قد  مش پر ثمر شود  

سنگر برای حفظ بشر د  ر خطر شود  
 د  ر این حریم سینه ی افسرد  ه جا کنید  

افسرد  ه ایم و غّصه شد  ه بین  سینه جا
خند  ه بر این لب و د  ل ما با تب آشنا

تب کرد  ه ایم از غم هجران د  لربا
تنها د  وای ماست نگاه تو یا رضا

آقا بد  ه حواله ی شش گوشه را به ما
 امضاء برات د  ید  ن کرب و بال کنید  

د  رد  انه ی رئوف حرم یّکه تاز جود  
هر کس که نوکریِّ تو را کرد  ه برد  ه سود  

عشق تو ریشه کرد  ه د  ر این قلب و تار و پود  
اصاًل اگر نگاه تو بر نوکرت نبود  ....

هرگز نمی نشست به لبهایم این سرود  
 بود   و نبود   من به فد  ای واِل کنید  

وقتی به عشقِ  عشق لبم باز می شود  
هر لفظی از نوشته ام اِعجاز می شود  

حاال قلم به روی ورق آمد  ه فرود  
عالَم " َوِ ان یکاد  " د  ر این باره خواند  ه استچشم ستاره خیره به گهواره ماند  ه استروی لب مقرَّب رب آمد  ه د  رود  
لبخند   شوق روی لب یار آمد  ه

تکبیر حق به لعل علمد  ار آمد  ه
مسرور شد   به یُمن ُسرور خد  ای عشقبی بیِّ آسمانیِّ کرب و بالی عشق

مهتاب جلوه کرد  ه د  ر آغوش آفتاب 
ارباب زاد  ه آمد  ه  ماد  ر شد  ه رباب

شکرخد  ایِ  شاه    خد  ایی شنید  نی ستارباب زاد  ه آمد   و ارباب د  ید  نی ست
طفلی که پیر عاشقیُّ و َسرِسُپرد  گیستنقش نِکوی نقش سلیمان خاتم استارباب زاد  ه ای که خود   ارباب عالَم است
آموزگار مکتب مرد  یُّ و بند  گی ست
کوچکترین علیِّ حسینیِّه ی کمال

زیباترین نمایش ایثار و اتصال
الالئیَّش علی علیُّ و ذکر فاطمه
همبازیَّش رقّیه و سرد  ار علقمه

عاد  ت به د  ست گرم علمگیر می کند  
آن لحظه ای که تشنه و بی تاب می شود  گریه برای د  شت غم و شیر می کند  
وقتی که د  ست و پا َزد  نش می شود   شد  ید  تا رفع تشنگی، پد  رش آب می شود  

آقای ما به کرب و بال  می رود  ، ند  ید  !!!
انگار   تیر حرمله   د  ر گود  یِّ گلو

بر روی د  ست شاه کرم می رود   فرو
د  انی که تلِّ خاکیِّ د  ر پشت خیمه چیست؟!رویی برای رفتن بابا به خیمه نیست
این راه سرد  یِّ شررِ  قلب ماد  ر است

حلقوم شیرخواره ی شش ماهه ی شهید  راهی برای د  وریِّ سرنیزه از سر است
چشم انتظار توست بیا  آیه ی امید  
اصغر علیه الّسالممسّمط ترکیب بند   میالد   حضرت علی ما ند  به ها به شوق وصال تو خواند  ه ایمد  ر انتظار صبح وصال تو ماند  ه ایم 
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»نظمی« نفسی مباش بی یاد   علی

گوش د  ل خویش پرکن از ناد  علی

د  ر هر د  و جهان اگر سعاد  ت طلبی

د  امان علی بگیر و اوالد   علی

با یاد   علی به موج آتش زد  ه ایم
از نجد   زبانه تا مراکش زد  ه ایم

د  ر مکتب او چو قامت افراخته ایم
سیلی به حرامیان سرکش زد  ه ایم

با نام علی به پهنه رو آورد  یم

بر خصم شکسِت سو بسو آورد  یم

هر چند   که قطره قطره خون بخشید  یم

صهبای ظفر سبو سبو آورد  یم

د  ر هر د  و جهان گر آبرو یافته ایموز د  وستی علی و اوالد   علی استکام د  ل خویش مو به مو یافته ایمتا حّب علی و آل او یافته ایم

ای نام بلند  ت آشنای د  ل ماتو شیر حقی، د  ست حقی، مرد   حقیسرپنجه ی تو گره گشای د  ل ماای تیغ کجت قبله نمای د  ل ما
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برنامه ریزی هم باید  ، هم هوشمند  انه باشد  ، هم با توّجه به معنای اعتکاف باشد  . حاال فرض کنیم مثالً یکی بیاید   برنامه ریزی کند   که 
برای این اعتکاف فیلم نشان بد  هیم! خب، فیلم که همه جا آد  م می بیند  ؛ فیلم که احتیاج به روز ایّام البیض و د  ر مسجد   و مانند   اینها 
ند  ارد  . اعتکاف برای نزد  یک شد  ن به خد  است. شما ببینید   چه کار می توانید   بکنید   که هم د  ل او به خد  ا نزد  یک بشود  ، هم مغز و ذهنش 
به خد  ا نزد  یک بشود  ؛ که طبعاً وقتی انسان د  ر د  رون، د  ر د  ل، د  ر باطن با خد  ای متعال انس پید  ا کرد  ، د  ر ظاهِر او هم اثر می گذارد   و د  ر 
ظاهر هم نشان د  اد  ه می شود  . وقتی حالت خشوع به انسان د  ست د  اد  ، خضوع هم به د  نبال خشوع می آید  ؛ و این آن وقت د  ر زند  گی اثر 
می گذارد  . این جوانی که بعد   از این سه روز از اعتکاف آمد   بیرون، پاکیزه می شود  ، شست وشو می شود   و می آید   بیرون؛ طهارتی پید  ا 
می کند   معنای او؛ این برایش ذخیره است. این خیلی چیز باعظمت و مهّمی است: سه روز روزه د  اری و انقطاع از د  نباله های متعارف 
زند  گی و توّجه به خد  ای متعال و به معنویّات و به معارف و به توحید  ؛ اینها خیلی با ارزش است. مراقب باشید   این د  رست انجام بگیرد  ، 
د  رست هد  ایت بشود  ؛ گویند  گان خوبی باشند  ، بروند   حرف بزنند  ، معارف د  ینی را به آنها یاد   بد  هند  . از جنجال های گوناگونی ]هم[ که 
د  ر حاشیه سازی های معمول جامعه نقش د  ارند  ، پرهیز بشود   و این سه روز را بگذاریم برای جهات معنوی. حاال بعد   آمد  ند   بیرون، خیلی 
مید  ان های د  یگر و عرصه های د  یگر زند  گی هست که انسان د  ر آن عرصه ها د  ر جامعه وارد   می شود  ، اّما د  ر این سه روز، ارتباط گیری با 
خد  ا اصل باشد   و ]برای آن[ برنامه ریزی بشود  ؛ این آن چیزی است که ]اصل است[ و ان شاءاهلل بیشتر هم خواهد   شد  . ۱۵/0۲/۱۳۹۳

رهبر معظم انقالب اسالمی:
هد  ف از اعتکاف باید   
نزد  یک کرد  ن د  ل و مغز 
معتکفین به خد  ا باشد  

چند   و چون یک مراسم آئینی

اعتکاف
 د  روازه ای به 

معنویت و سپید  ی

رجب المرجب، ماه آغازین سه گانه ای است که د  ر نهایت 
به ضیافت الهی و ماه مبارک رمضان ختم می شود  . ماهی 
که س�ه روز اعت�کاف د  ر قلب آن جا خوش کرد  ه اس�ت. 
س�ه روزی که خاطراتی متفاوت را برای مش�تریان خود   
فراهم کرد  ه اس�ت. حتما س�واالت گوناگون�ی د  رباره این 

مراس�م آئینی د  ر ذهن مخاطبان ب�ه ویژه جوانان 
وجود   د  ارن�د   که »مرکز ملی پاس�خگویی به 

سؤاالت د  ینی« بخشی از این سواالت و 
د  انستنی های را مرور کرد  ه و پاسخ 

گفته است.

هر ساله روز سیزد  هم رجب آغاز ایّام البیض 
است و اعتکاف انجام می ش��ود  . آیا زمان پیامبر 
نیز چنین بود  ؟ آیا حد  یث یا س��ند  ی د  ر این باره 

آمد  ه است؟
روایاتی د  رباره ایّام البیض 

پیامب��ر)ص( فرم��ود  : »هنگامی که حضرت 
آد  م، خد  ا را نافرمانی کرد  ، او را از عرش خود   د  ور 
ساخت. او گریست و جبرئیل آد  م را به زمین آورد  ، 
د  ر حالی که سیاه شد  ه بود  . ند  ایی از آسمان شنید   
که روزه بگیر. آد  م د  ر آن روز � سیزد  هم ماه بود   � 
روزه گرفت و بد  ن او سفید   شد  . به این جهت، این 
سه روز از هر ماه را ایّام البیض می نامند  . سپس 
مناد  ی ن��د  ا د  اد  : ای آد  م ! این س��ه روز را برای تو 
و فرزند  انت قرار د  اد  یم. هر کس این س��ه روز د  ر 
هر م��اه را روزه بگیرد  ، مانند   این اس��ت که تمام 
عمرش را روزه گرفته است«.مرحوم صد  وق )ره 
( می گوید  : »علت این که این سه روز از هر ماه را 
ایّام البیض می نامند  ، این است که شب های این 

ایام روشن است«.
بنابراین ایام البیض ب��ه ۱۳و ۱۴و ۱۵هر ماه 
گوین��د   و روزه گرفتن د  ر این س��ه روز فضیلت 
د  ارد  . فضیل��ت روزه ای��ن س��ه روز د  ر ماه رجب 
بیش��تر اس��ت. د  ر این زمینه روایت ام د  اوود   از 
امام صاد  ق )ع(را نقل می کنیم.ام د  اوود   )فاطمة 

خلوت
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د  ش��منان اس��الم و انقالب تبلیغ می کنند   که جوانان از د  ین و معارف الهی فاصله گرفته اند   که این حضور پر شور 
جواب د  ند  ان ش��کنی برای آنان اس��ت که بحمد  اهلل نس��ل جوان ما مومن و معتقد   هس��تند  . د  ر د  نیایی که فساد   و 
آلود  گی از د  ر و د  یوار آن می ریزد  ، خد  ای متعال همواره راه هایی برای جبران و تد  ارک گذش��ته باز گذاش��ته اس��ت 
و همین س��ه روز اعتکاف می تواند   جوانان را منقلب کند   و س��د  ی د  ر برابر آلود  گی ها ش��ود  ؛ چرا که از ۱۴00سال 
قبل اس��الم این برنامه های معن��وی را برای جلوگیری از فس��اد   پیش بینی کرد  ه اس��ت. باید   بی��ش از پیش برای 
رونق مس��اله اعتکاف تالش کرد   و با پیش بینی ه��ای الزم زمینه حضور بیش��تر عالقه من��د  ان را فراهم نمود   چرا 
 که این اعتکاف خود   یک حج کوچک اس��ت و بس��یاری از اوض��اع و احوال آن ش��بیه حضور د  ر مکه و حج اس��ت. 
امسال اعتکاف د  ر سراسر ایران برقرار بود  ه است و اکثریت قاطع هم جوانان د  ر این مراسم عباد  ی و انسان ساز شرکت 
د  اشته اند   که نباید   ساد  ه از کنار آن گذشت. حضور جوانان مومن د  انشجو برای تهذیب و خود  سازی، نگرش د  رگذشته 
و تصمیم برای آیند  ه ، مساله بسیار مهمی است آن هم د  ر د  نیایی که آلود  ه شد  ه است. افراد   بسیار زیاد  ی برای حضور 
د  رمراسم اعتکاف ثبت نام کرد  ند  ؛ ولی به خاطر نبود   مساجد   کافی نتوانستند   حضور پید  ا کنند  ؛ بنابراین باید   زمینه 

حضور جوانان فراهم شود  .

آیت اهلل مکارم شیرازی: 
حضور گسترد  ه جوانان 
د  ر اعتکاف؛ پاسخ د  ند  ان 
شکن به د  شمنان

اعتکاف
 د  روازه ای به 

معنویت و سپید  ی

د  ختر عبد  اهلّل بن ابراهیم ( د  ر فراق فرزند  ش د  اوود   که 
توسط حکام بنی عباس د  ستگیر شد  ه بود   و مد  ت ها 
د  ر زند  ان و سختی و از ماد  رش د  ور بود  ، روزی خد  مت 
امام صاد  ق )ع( رس��ید  . امام به او فرم��ود  : چه خبر از 
د  اوود   د  اری؟ ام د  اوود   گف��ت: د  یگر از او ناامید   ش��د  ه 
و خبری از او ن��د  ارم. خیلی عالق��ه د  ارم او را ببینم. 
ش��ما د  عا بفرمایید   او نجات یابد  .حضرت فرمود  : ماه 
رجب فرا رسید  ه است. ماهی مبارک و محترم است 
و د  عا د  ر آن مستجاب اس��ت. ایّام البیض روزه بگیر و 
د  ر روز پانزد  هم غس��ل کن و... ام د  اوود   می گوید  : آن 
اعمال را انجام د  اد  م و د  اوود   از زند  ان آزاد   شد   و خد  مت 
امام صاد  ق رسید  .اگر چه سیزد  هم رجب )ابتد  ای ایام 
البیض( مصاد  ف با والد  ت حضرت علی علیه السالم 
است ؛ ولی ایام البیض وآد  اب مربوط به آن، مرتبط با 

والد  ت ایشان نیست.

پیامبران و اعتکاف 
کسی به د  رس��تی نمی د  اند   که این عباد  ت، از چه 
زمانی آغاز و کیفیت اجرا و ش��رایط آن د  ر بد  و شکل 
گیری چه چیزهایی بود  ه است؛ اما با توجه به آیه ۱۲۵ 
سوره بقره مبنی بر »و ما به ابراهیم و اسماعیل فرمان 
د  اد  یم که خانه مرا برای طواف کنند  گان و معتکفان و 
رکوع کنند  گان و سجد  ه کنند  گان از هرگونه آلود  گی 
تطهیر کنند  « می ت��وان نتیجه گرف��ت که اعتکاف 
د  ر اد  یان پیش از اس��الم وجود   د  اشته است  و عملی 
بود  ه که د  ر ش��ریعت ابراهیم از مناس��ک و عباد  ات 
الهی محسوب می شد  ه و پیروان ایشان به این عمل 
مباد  رت می ورزید  ند  .بنابراین ابراهیم و اسماعیل )ع( 
از طرف خد  اوند   موظف ش��د  ه بود  ند   تا محیط الزم را 
برای برپایی این مراسم مهیا سازند  . بیت المقد  س از 
مکان هایی بود   که همواره عد  ه زیاد  ی از انس��ان ها، 
برای اعت��کاف د  ر آن گرد   می آمد  ند   و ب��ه راز و نیاز با 
پرورد  گار خویش مشغول می شد  ند  . بزرگ این گروه، 
حضرت زکریا )ع( بود  . حضرت سلیمان علیه الّسالم 
د  ر مسجد   بیت المقد  س به مد  ت یک سال و د  و سال، 
یک ماه و د  و ماه وکمتر و بیشتر اعتکاف می کرد   و آب و 
غذا برای آن حضرت فراهم می شد   و او د  ر همان جا به 
عباد  ت می پرد  اخت. مرحوم مجلسی به نقل از مرحوم 

طبرسی آورد  ه است: براستی س��لیمان همیشه د  ر 
مسجد   بیت المقد  س به مد  ت یک س��ال و د  و سال، 
یک ماه و د  و ماه، کمتر و بیشتر، اعتکاف میکرد   و غذا 
 و آب خود   را به آنجا می برد   و به عباد  ت می پرد  اخت. 

قرآن کریم و اعتکاف
آیات متع��د  د  ی د  رباره اعتکاف نازل ش��د  ه، از آن 

جمله می توان به این آیات اشاره کرد  ؛
»... و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کرد  یم که خانه 
مرا برای طواف کنند  گان و مجاوران و رکوع کنند  گان 

و سجد  ه کنند  گان پاک و پاکیزه کنید  .«)بقره ۱۲۵(
این آیه شریفه اش��اره د  ارد   به پیمانی که خد  اوند   
متع��ال از حض��رت ابراهی��م علیه الس��الم و فرزند   
بزرگوارش گرفته اس��ت تا خانه خ��د  ا را برای طواف 
کنند  گان و کسانی که د  ر آن جا می خواهند   معتکف 

شوند   پاکیزه کنند  .
۲. »... و د  ر حالی که د  ر مساجد   مشغول اعتکاف 
هستید  ...« )بقره ۱٨٧(د  ر این آیه شریفه چهار د  ستور 
الهی بیان شد  ه است؛ از جمله آن چهار حکم، انجام 
د  اد  ن واجب��ات و مس��تحبات و ترک ک��رد  ن برخی 

مباحات د  ر حال اعتکاف د  ر مساجد   است.
چنان که مش��خص است، آیه نخس��ت، موضوع 
اعتکاف را د  ر مس��جد  الحرام و اطراف خانه خد  ا و آیه 
د  وم، اجرای این عمل الهی را د  ر همه مس��اجد   بیان 
کرد  ه است.آنچه د  ر قرآن کریم د  رباره اعتکاف مشاهد  ه 
می شود  ، کلی است. ضمناً آیات ۹0، طه؛ ۱۳٨، اعراف؛ 
۵۱ تا ۵۳، انبیاء؛ ٦۹ تا ٧۴، ش��عراء؛ موضوع اعتکاف 
را د  رباره بت پرس��تان � که حاکی از جمع ش��د  ن به 
د  ور بتان و انجام د  اد  ن مراس��م بت پرس��تی است � 

بیان می کند  .
اعتکاف، از نظر معنای لغوی، به معنای »محبوس 
ماند  ن« و »مد  ت طوالنی د  ر کنار چیزی بود  ن« است، 
ولی وقتی ب��ه عنوان یک عباد  ت از آن یاد   می ش��ود  ، 
مقصود  ، »ماند  ن د  ر مس��جد   برای عباد  ت« است که 
د  ارای اح��کام و آد  اب ویژه اي اس��ت، از جمله آن که 
این مد  ت د  س��ت کم باید   سه روز باش��د   و د  ر آن سه 
روز، روزه گرفته و یک سری رفتارها و عاد  ات نیز باید   
ترک شود  .اسالم با رهبانیت و کناره گیری از اجتماع، 
سخت مخالف است و حد  یث مشهور: »ال رهبانیة فی 

االسالم؛ د  ر اسالم رهبانیت ند  اریم.« شاهد   این مطلب 
است، ولی با توجه به نیاز انس��ان، به خلوت کرد  ن با 
خد  ای خ��ود  ، آن را به گونه ای صحیح و پس��ند  ید  ه، 
مورد   توجه قرار د  اد  ه اس��ت و برنامه هایی برای او د  ر 
این زمینه ترتیب د  اد  ه است که از خلوت بسیار ساد  ه 
و مختصر نماز، ش��روع می ش��ود   و با خلوت شبانه � 
که برای نماز ش��ب و مناجات شبانه پیشنهاد   شد  ه و 
کمی از خلوت های اوقات نماز، طوالن��ی تر و د  ارای 
آد  اب بیش تری است � اد  امه می یابد  : » و پاسی از شب 
را [از خواب برخیز و] ق��رآن [و نماز] بخوان. این یک 
وظیفه اضافی برای توست؛ امید   است که پرورد  گارت 
تو را به مقامی د  ر خور ستایش برانگیزد  .«)اسراء۱٧۹(  
این سیر تکاملی د  ر برنامه خلوت، پس از تهجد   شبانه، 
با خلوت اعتکاف که د  ست کم سه روز اد  امه می یابد  ، 
کامل می شود   که پیامبر)ص( نیز بر همین اساس، د  هه 
هایی را از برخی ماه ها، مانند   ماه رمضان د  ر مس��جد   
اعتکاف می کرد  ند  . با بیان این مطالب، فلسفه برنامه 
اعتکاف روشن می شود   و د  ر عین حال چون خد  اوند   
متعال نخواسته است، شخص مسلمان، ارتباطش از 
جامعه قطع ش��ود  ؛ به همین منظور، به او اجازه د  اد  ه 
اس��ت د  ر ایام اعتکاف، برای انجام وظایف ضروری و 
عاطفی از مسجد   خارج ش��ود  ؛ اموری مانند  ؛ عیاد  ت 
مریض، تشییع جنازه، تهّیه غذا و لباس مورد   نیاز و...

خالصه آن که انسان باید   به گونه ای اعتکاف کند   که 
خد  ا از او می خواهد   و احکامش د  ر رساله ها و کتاب ها 
موجود   است، نه آن گونه ای که سلیقه یا احساسات 

او ایجاب می کند  .

چرا اعتکاف د  ر مساجد  ؟
اعتکاف باید   د  ر مسجد   جامع شهر باشد   نه مسجد   
محلّه؛ زیرا د  ر این باره روایاتی از ائمه معصومین)ع( 
وارد   شد  ه است. به عنوان نمونه، د  ر روایتی امام جعفر 
صاد  ق)ع( فرمود  : » اعتکاف با روزه گرفتن و مسجد  ی 
که د  ر آن جماعت جمع شوند   )مسجد   جامع( تحقق 
پید  ا می کن��د  «.د  ر روایت د  یگ��ری حضرت علی)ع( 
فرمود  : »نشس��تن د  ر مس��جد   جامع افضل است از 
نشستن د  ر بهش��ت، چرا که نشس��تن د  ر بهشت به 
د  لخواه انسان اس��ت ولی نشس��تن د  ر مسجد   برای 

خشنود  ی خد  است«.
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د      ر گذشته، د      ر این محله باغ های اهالی کن، به 
ویژه باغ های انار و گیالس وجود       د      اش��ته اند      . هم 
چنین د      ر شرق این محله باغ فیض قرار د      اشته که 
قنات های آن، آب این منطقه را تامین می کرد      ند      .

از مکان های قد      یمی د      ر جنت آباد       جنوبی می 
توان از شاهین جنوبی نام برد       که از گذشته)قبل 
از انقالب( نیز آن را به همین نام می شناخته اند      ؛ 
به عب��ارت د      یگر قد      مت ش��اهین جنوبی حتی از 
خود       جنت آباد       جنوبی هم بیشتر است. از آن جا 
که این محله د      ر منطقه اي کوهستانی قرار گرفته 
اس��ت، می توان چنین پند      اشت که "شاهین ها" 
د      ر این محله زی��اد       پرواز می ک��رد      ه اند       و احتماال 
به همین د      لیل به این نام معروف ش��د      ه است. د      ر 
حال حاضر نام خیابان شاهین به خیابان "شهید       
پژوهند      ه" تغییر یافته، اما هنوز با عنوان شاهین 

معروف است.
د      ر جنوب این محله، می��د      ان عالمه جعفری 
قرار گرفته که د      ر گذشته "مید      ان نور" نامید      ه می 
شد      . علت نام گذاری این مید      ان با این عنوان را می 
توان چنین د      انست که بعد       از انقالب برای جشن و 
اعیاد       د      ر این محله جمع می شد      ند       و نور افشانی د      ر 
آن مکان انجام می شد       و به همین د      لیل به مید      ان 
نور مشهور ش��د      . اما بعد       از رحلت آیت اهلل عالمه 
جعفری که د      ر این محله س��اکن ب��ود      ، به مید      ان 

"عالمه جعفری" تغییر نام یافت.
بعد       از انقالب نیز به د      لی��ل ارزان بود      ن زمین، 

مهاج��ران به ای��ن محل��ه روی آورد      ن��د       و زمین 
خرید      اری کرد      ن��د      . د      ر اد      امه نیز م��ی توان چنین 
پند      اش��ت که د      ر بد      و ش��کل گیری، ای��ن محله 
کارگرنشین بود      ه زیرا کارخانه های بزرگ تهران 
د      ر غرب این ش��هر واقع بود      ه ان��د       و کارگران آن 
کارخانه ها به د      لیل آن که به جاد      ه و مسیر اصلی 
نزد      یک باشند       د      ر این مکان سکنی گزید      ه اند      . د      ر 
س��ال های اخیر نیز از جمله م��وارد      ی که باعث 
جذب افراد       به این محله شد      ، آن بود       که این محله 
و محد      ود      ه به عنوان تنفس گاه غرب تهران معرفی 
شد       و بیماران قلبی تنفسی و افراد       سالمند       زیاد      ی 
به این محله مهاجرت کرد      ند      . همچنین می توان 
این نکته را ذکر کرد       که به د      لی��ل وجود       امامزاد      ه 

تاریخ شفاهی مسجد       

محله جنت آباد       جنوبی د      ر مرکز منطقه 5 قرار د      ارد       و از 
محله هاي نس�بتا بزرگ این منطقه محسوب می شود      . 
این محله از ش�مال به اتوبان همت و محله های شاهین 
)د      ر ش�رق( و جن�ت آباد       مرکزی )د      ر غ�رب(، از جنوب 
به بزرگراه آیت اهلل کاش�انی، از شرق به بزرگراه شهید       
س�تاری و محله باغ فیض و از غرب نیز به بلوار ش�هید       
باکری)آسیا( منتهی می شود      . باغ فیض که د      ر شرق این 
محله قرار د      ارد       د      ر گذش�ته یکی از روس�تاهای اطراف 
تهران بود      ه اس�ت. همچنین د      ر جنوب بزرگراه آیت اهلل 
کاشانی و مید      ان عالمه جعفری نیز روستای حسن آباد       
قرار د      اشته است و د      ر غرب نیز با کمی فاصله، روستای 
معتبر کن واقع بود      ه اس�ت. قرار د      اشتن زمین های این 
محله بین چند       روس�تا این فکر را ب�ه ذهن متباد      ر می 
کند      ، که احیانا این منطقه نیز د      ر حاشیه همین روستاها 
ب�ود      ه و احتماال اراضی کش�اورزی یا چ�راگاه د      ام های 
روستاییان محسوب می شد      ه است، اما با این حال خود      ، 

یک منطقه مسکونی مستقل نبود      ه است.

نظام مافی 

روایت
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برنامه های فصلی مسجد       "نظام مافی"
برنامه های مساجد       صرفا د      ر نماز خالصه نمی شود       و مساجد      ی که تمام 
برنامه خود       را صرفا بر به جای آورد      ن فرائض واجب متمرکز کرد      ه اند      ، ابد      ا 
نمی توانند       جذابیت خوبي بین مومنین به د      لیل تک بعد      ی بود      ن د      اشته 
باشند      . مسجد       نظام مافی نیز سعی کرد      ه د      ر کنار برگزاری نمازهای یومیه، 

سخنرانی های فصلی، مناسبتی و برنامه های فرهنگی را سامان د      هد      .
د      ر اد      امه به برخی از برنامه های فصلی � مناسبتی مسجد       نظام مافی اشاره 
می شود      ؛برنامه سخنرانی ماه محرم، مهمترین برنامه فصلی سخنرانی 
د      ر مسجد       "نظام مافی" اس��ت که د      ر د      هه های اول و د      وم این ماه برگزار 
می شود       و زمان آن د      قیقا بعد       از نماز مغرب است. سخنرانی ماه صفر نیز 
تنها معطوف به د      هه آخر آن است.د      ر ماه رمضان نیز ظهرها بعد       از نماز، 
تفسیر د      عای هر روز این ماه مبارک، توسط امام جماعت بیان می شود       و 
این عمل سالهاست به همین شیوه و بد      ون کم و کاست د      ر حال اجراست.

قرائت د      عای توسل، سه شنبه هر هفته و بعد       از نماز مغرب و د      عای کمیل 
بعد       از نماز مغرب ش��ب های جمعه از د      یگر برنامه هاي  معمول هفتگي 
این مسجد       به شمار می آید      .یکشنبه ها نیز بعد       از نماز مغرب برنامه "طرح 
صالحین" پایگاه بسیج "فجر" مسجد       نظام مافی با حضور مرد      م و توسط 
یکی از استاد      ان علوم د      ینی برگزار می شود      . از سخنرانان این مسجد       می 
توان به حجج اس��الم "تاج لنگرود      ی"، "خوانساری" و "منتظری" اشاره 
کرد      .هیأت مناسبتی خاصی د      ر مسجد       نظام مافی به صورت مد      اوم حضور 
ند      ارد      ، ولی پایگاه بسیج "فجر" )نظام مافی( با مشارکت و همکاری پایگاه 
بسیج مسجد       پیامبر)ص(، سالهاست هیات مشترکي رابرگزار می کنند       
که از جوانان د      و مسجد       نزد      یک به هم تشکیل شد      ه و به شکل مناسبتی و 
ماهیانه جلسات منسجمی د      ارد      .این هیأت که به نام "محبان الحسن)ع(" 
نام گذاری شد      ه، سالهاست به عزاد      اری د      ر مصیبت های اهل بیت و شاد      ی 

د      ر والد      ت های حضرات معصومین می پرد      ازد      .

پایگاه بسیج مسجد       نظام مافی )فجر(
پایگاه بسیج مسجد       نظام مافی موس��وم به "فجر" از پایگاه های مطرح 
منطقه ۵ تهران )ناحیه قد      س( بود      ه که توانس��ته از شروع فعالیت خود       
یعنی س��ال ۱۳٦۹ تا به حال، تعد      اد       زیاد      ی از نوجوانان عاش��ق والیت و 
نظام را د      ر د      ل خود       تربیت و توانسته آنان را وارد       فضای فعالیت اجتماعی 

و سیاسی کشور کند      .
مسجد       نظام مافی د      ر ابتد      اي آغاز به کار بسیج، ستاد       آن بود       و بعد       از آن که 
نواحی بسیج چهارگانه د      ر تهران تشکیل شد      ند      ، به حوزه بسیج ۱۱۵ لیله 
القد      ر تقلیل پید      ا کرد       و د      ر د      ل آن پایگاه بسیج "فجر" شکل گرفت و چند       
سالی است که حوزه بسیج نیز از آن جد      ا شد      ه و فقط پایگاه بسیج فجر د      ر 
این مسجد       حضور د      ارد      .نخستین فرماند      ه بسیج این مسجد      ، "سید       محمود       
رضوی"، د      ومین فرماند      ه "سبحانی"، سومین فرماند      ه "جنتی" و به ترتیب 
"آقاخان" و " عینی" بود      ه اند      .این پایگاه بس��یج د      ر منطقه اس��تراتژیک 
"جنت آباد      " قرار د      ارد       که د      ر سال ٨٨ و پس از فتنه بعد       از آن، نقش ویژه 
ای را د      ر این منطقه برای مقابله با آشوب تا به امروز ایفا کرد      ه و نمونه بارز 
اخیر آن نیز تقد      یم یک جانباز مد      افع حرم د      ر سوریه از اهالی همین پایگاه 
بسیج بود      ه است.پایگاه تابس��تانی این مسجد       که به همت بسیجیان آن 
سالیان سال است برپا می شود      ، توانسته جوانان و نوجوانان مستعد      ی را 
برای آیند      ه و شرایط فعلی مسجد       تربیت کند       که د      ر نوع خود       و با توجه به 

گستره فعالیت این پایگاه تابستانی، کم نظیر است.

های متعد      د       د      ر اطراف این محد      ود      ه و به ویژه “کن”، 
این محله د      ر مس��یر عبور زائران قرار د      اش��ت و این 

موضوع موجب جذب افراد       به این محله شد      .
از سوی د      یگر نمی توان این نکته را ناد      ید      ه انگاشت 
که قطعات زمین این محد      ود      ه، د      ر اوایل شکل گیری، 
۲00 تا ۵00 مت��ری بود      ه اند      . بخش��ی از این محله 
نیز شامل شهرک های “بنفش��ه”، “الله”، “یاس”، 
“والفجر” و اطراف پارک س��احل می شد      ه است که 
زمین های واگذار شد      ه توسط حاکم شهر شهرد      اری 
بود      ه اند       و پس از تفکیک، میان کارمند      ان هواپیمایی، 
شهرد      اری و تعد      اد      ی از نهاد      های انقالبی تقسیم شد      ه 
اند      ، به همین د      لیل می توان گفت که اکثر آن افراد       از 
لحاظ تحصیالت د      ر سطح باالیی قرار د      اشته اند       اما از 
نظر اقتصاد      ی ضعیف تر بود      ه اند      ، چرا که زمین های 
آن اف��راد      ، قطعات ۲۱0 متری ب��ود      ه اند      . د      ر هرحال 
ساکنان اولیه به ش��کل خانواد      گی د      ر محله ساکن 

شد      ه اند      .
مهم ترین قومی که د      ر ابتد      ای شکل گیری محله، 
د      ر آن ساکن شد      ند      ، می توان از “شاهسون ها” نام برد       
که ترک های س��اوه و اغلب چوپان بود      ه و همان ها 
نیز بیشترین ساخت و س��ازهای محله را انجام د      اد      ه 
اند      . این اف��راد       ابتد      ا د      ر این محل��ه چوپانی می کرد      ه 
اند       و زمین هایی را به عنوان چراگاه خرید      اری کرد      ه 
و اند      ک اند      ک به ساخت و ساز د      ر آنها پرد      اختند      . د      ر 
کنار شاهسون ها می توان به یزد      ی ها نیز اشاره کرد       
که به فعالیت ساختمانی د      ر محله پرد      اختند      . برخی از 
باغ های بزرگ هم متعلق به همان یزد      ی ها بود      ه که 

د      ر آن کشاورزی می کرد      ند      .
امروزه اکثر اهالی این محله مسلمان و شیعه اند       اما 
د      ر گذشته جمعیت زرتشتی های محله قابل توجه 
و حد      ود       ۲0 د      رصد       اهالی محله را به خود       اختصاص 

مزیت نسبی 
مسجد       »نظام 

مافی«
مسجد       نظام مافی 
د      ر غرب تهران مشهور 
به مسجد       برگزارکنند      ه 
مجالس ترحیم است. 
این مس��ج د       بیشترین 
تعد      اد       مراس��م ترحیم 
را د      ر روز د      ر می��ان 
مساجد       شاخص غرب 
تهران، از آن خود       کرد      ه 
اس��ت. برگزاری تا ۵ و 
٦ ختم د      ر روز � سالن 
شبس��تان اصل��ی � و 
همچنین س��الن مبله 
غرب��ی مس��جد       نظام 
ماف��ی، رک��ورد      ی د      ر 
میان مساجد       منطقه ۵ 
و حتی تهران به حساب 

می آید      .
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می د      اد      ه است. همچنین از قبل از انقالب مد      رسه ای 
خصوصی به نام بهنام، متعلق به مسیحیان د      ر محله 
وجود       د      اش��ت که د      انش آموزان مس��لمان هم اجازه 
تحصیل د      ر آن را د      اش��تند      ، بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که عد      ه ای از مسیحیان هم د      ر این محله حضور 
د      اشته اند      .د      ر اوایل انقالب، از آن جایی که این محله 
د      ر محد      ود      ه اصلی ش��هر نبود       و د      ر واقع محله پرتی 
محسوب می ش��د       خانه های تیمی اعضای سازمان 
مجاهد      ین خلق )منافقین( د      ر این محله زیاد       بود      ه اند      .

همه چیز د      رباره واقف مسجد       
مرحوم "نظام مافی"

یکی از افراد       تأثیرگذار د      ر شکل گیری این محله 
مرحوم "محمد       علی نظام مافی" بود       که د      ر حال حاضر 
مسجد       محله به نام وی نامگذاری شد      ه است. مرحوم 
نظام مافی، امالک زیاد      ی د      اش��ت که د      ر بخش��ی از 
امالک خود       مد      رسه و مس��جد       نظام مافی را تأسیس 
کرد      . این مسجد       د      ر جنوب محله و د      ر تقاطع خیابان 

های جنت آباد       و بلوار آیت اهلل کاشانی است.
بسیاری از امالک و زمین های منطقه جنت آباد       د      ر 
اختیار خانواد      ه "نظام مافی" یا موقوفه آنهاست و زمین 

این مسجد       نیز از جمله آن به شمار می رود      .
مرحوم “محمد       علی نظام مافی” که از سیاس��ت 
مد      اران و متد      ینان قبل از انقالب بود      ، زمین مس��جد       
نظام مافی را برای نمازگ��زاران این محل وقف کرد      . 
ایشان د      ر سال ۵٨ د      را فانی را ود      اع گفت و د      ر قبرستان 
“ابن بابوی” د      فن شد       و همسر و فرزند       ایشان اد      اره وقف 
این مسجد       و مشارکت د      ر ساخت و رشد       آن را به عهد      ه 
گرفته اند      .د      کتر “رضا قلی نظام مافی” فرزند       مرحوم 
“نظام مافی” بزرگ، از سال ۵٨ تا سال ٧٧ مسوولیت 
وقف این مسجد       را عهد      ه د      ار بود       و بعد       از فوت د      ر این 
سال، د      ر صحن مسجد       نظام مافی به خاک سپرد      ه شد      . 

همسر این مرحوم به عنوان واقف، هر شش - هفت ماه 
یکبار د      ر جلسه هاي امنای این مسجد       شرکت کرد      ه 
د      ر مد      یریت آن مشارکت می کند      .موقوفات این مسجد       
د      ه ها میلیارد       تومان برآورد       می شود       که همه اینها از 
برکت وجود       خانواد      ه نظام مافی و اقد      ام خد      اپسند      انه 
آنها بود      ه اس��ت. بنگاه د      اران معامالت ملکی اطراف 
مس��جد       برآورد       نزد      یک به ۱00میلی��ارد       تومان را از 
قیمت زمین مسجد       نظام مافی د      ارند       که خود       باقیات 
صالحات پایان ناپذیری را ب��رای این خانواد      ه فراهم 

آورد      ه است.

معماری مسجد      ، مد      رن اما ساد      ه
بنای مسجد       با مناره ای واحد       و سر به فلک کشید      ه، 
د      ر میان د      رختان سرس��بز و س��اختمان های کوتاه 
اطراف د      ید      ه می شود      . منظر مسجد      ی سفید      ، د      ر میان 
مساجد       گوناگون ایرانی که تا به حال د      ید      ه ایم.شکل 
ظاهری مناره مسجد       و نیز منفرد       بود      ن آن معماری 
متفاوت این مس��جد       با مس��اجد       د      یگر ساخته شد      ه 
د      ر ایران را نوید       می د      هد      .ورود      ی مس��جد       د      ر قسمت 
جنوبی اس��ت و پلکانی از س��طح خیابان به صحن 
د      اخل مسجد       به تعد      اد       ۱۲، ۱۳ پله راه پید      ا می کند      . د      ر 
کوچک د      یگری نیز د      ر همین راستا د      ر قسمت شمالی 
حیاط قرار د      ارد       و د      سترس��ی از کوچه پشتی مسجد       
را برای مسجد      ی های کوچه پس کوچه های پشت 

مسجد       ممکن می سازد      .
حجم کلی مسجد       مانند       جعبه های د      ر هم فرورفته 
است. فاصله ایجاد       ش��د      ه بین حجم های تو د      ر تو به 
عنوان نورگیر و بازش��وها عمل می کن��د      . معماری 

خاصی که د      ر هیچ مسجد      ی د      ید      ه نشد      ه است.
مسجد       از د      و س��اختمان اصلی تشکیل شد      ه که 
از طریق راهرویی ب��ا هم د      ر ارتباط اند      . س��اختمان 
شرقی شامل نمازخانه های مرد      انه و زنانه و ساختمان 

غربی از سالن مراسم، وضوخانه و کتابخانه تشکیل 
شد      ه اس��ت.عنصر پلکان د      ر معماری این بنا مهم و 
فضای واسطه ای است که د      اخل و خارج ساختمان 
را به هم ارتباط می د      هد      .ساد      گی مصالح چون بتون 
خشک و برهنه و نیز سنگ تراورتن سفید       و استفاد      ه 
نکرد      ن از تزئینات معمول د      ر معماری مساجد       مانند       
کاش��ی کاری ها یا گچبری ها، معم��اری این بنا را 
به سمت و س��وی معماری متفاوتی سوق می د      هد       
که یاد       آور صد      اقت و س��اد      گی است و فضای مسجد       
را سرش��ار از پاکی می کند      .بنای مسجد       فاقد       گنبد       
است ولی شبستان مس��جد       بر باالی محراب، د      ارای 
تیرهای قوی عمود       بر هم اس��ت که سقف مسجد       را 
د      ر این ناحیه مرتفع و بلند       می س��ازد      .صحن مسجد       
عاری از هرگونه فضای س��بز است و تنها یک حوض 
چند       طبقه با س��طوحی روی هم لغزید      ه د      ر آن جای 
گرفته است.مناره مسجد       پالنی مربعی د      ارد       و بصورت 
لوزی چرخید      ه است. این مناره چند       سالی است که 
با فعالیتي چند       ماهه و نفس گیر، ساخته شد      ه است. 
رخ زیبای آن وقتی از یک کیلومتری یا بیشتر به این 
مسجد       و ابتد      ای جنت آباد       نزد      یک می شویم، کامال 

قابل رؤیت است.

کلنگ زنی مسجد       نظام مافی
حوالی سال ۵0 شمسی بود       که زمین مسجد       نظام 
مافی توسط واقف محترم وقف شد       و کلنگ آن توسط 
برخی از اهالی محل زد      ه شد       و سر و شکل یک مسجد       
به صورتی که بتوان د      ر آن به ط��ور معمول و روزانه 
نماز گزارد      ، به خود       گرفت.د      ر آغاز از مسجد       تنها د      یوار 
ساد      ه ای که با نایلون پالس��تیکی پوشید      ه و قسمت 
زنانه و مرد      انه آن با حائلی از پارچه مجزا شد      ه بود      ، د      ر 
کنار خاک و مصالح به جای ماند      ه از کار روزانه ساخت 
مسجد      ، شکل گرفت که می توانست شرایط یک نماز 

روایت
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خانه معمولی را د      ر محله جنت آباد       مهیا کند      .مسجد       
"نظام مافی" به طور رس��می د      ر سال ۱۳۵٨ هجری 

شمسی بنا نهاد      ه شد      .
آن نمازخانه کوچک طی یکی د      و س��ال توانست 
جمعیت خوبی را به خود       جذب و روحانیون و مرد      م 
زیاد      ی را برای انجام فریضه واجب کنار هم جمع کند      . 
جمعیت روبه فزونی و گس��ترش این مسجد       پس از 
مد      تی توانست افراد       سرشناس و مطرح انقالبی را روانه 

مسجد       نظام مافی سارد      .

ائمه جماعات و امنای مسجد      
این مسجد       د      ر غرب تهران آنقد      ر اهمیت د      اشت که 
از نخستین اعضای هیأت امنای این مسجد       می توان 
به آیت اهلل یزد      ی � ریاس��ت فعلی مجلس خبرگان 
رهبری � اش��اره کرد      . حجت االسالم ملکوتی فرزند       
آیت اهلل ملکوتی بزرگ و حجت االسالم اسحاقی نیز 

از د      یگر روحانیون سرشناس این مسجد       بود      ه اند      .
حجت االس��الم "بس��تان چی" نخس��تین امام 
جماعت و روحانی مسجد       نظام مافی د      ر اوایل انقالب 
بود       که توانست د      ر سال های ابتد      ایی سرپا شد      ن این 
مس��جد       د      ر منطقه غرب تهران و خاصه جنت آباد      ، 

جمعیت خوبی را کنار یکد      یگر بنشاند      .
حضور منظم وی هنگام نماز مغرب موجب ش��د       
تا کم کم مسجد       نظام مافی به پایگاه خوبی د      ر میان 
مؤمنان محل تبد      یل شود       تا اینکه از سال ٦0 حجت 

االسالم برهانی امامت مسجد       را برعهد      ه گرفت.

حجت االس��الم "برهان��ی" که 
کنون نیز امام جماعت این مسجد       
است، ابتد      ا از س��ال ٦۱ یک ماه آن 
هم د      ر ماه رمضان، مهمان مس��جد       
"نظام مافی" برای نماز و سخنرانی 
بود      . این برنامه ایشان د      ر ماه رمضان 
مصاد      ف شد       با عزیمت حجت االسالم 
"بستان چی" به قم و از آن پس بود       که حضور حجت 
االسالم "برهانی" د      ر مسجد       نظام مافی پر رنگ تر از 

قبل اد      امه پید      ا کرد      .
حجت االس��الم برهانی بن��ا بر اص��رار و توصیه 
نمازگزاران و امنای مس��جد       نظام مافی، بعد       از سال 
۱۳٦۱ سه روز آخر هفته را میهمان این مسجد       برای 
اد      ای فریضه مغرب شد       و پس از آن با حضور به موقع 
د      ر نمازهای ظهر و مغرب د      ر این مس��جد       به صورت 
امام جماعت د      ائم حضور پید      ا کرد      .البته د      ر حال حاضر 
نماز جماعت صبح د      ر مسجد       نظام مافی توسط حجت 
االسالم معرفت اقامه می شود      .نماز جماعت صبح د      ر 
مسجد       نظام مافی ۱0 س��الی است که منظم برگزار 
می شود      . این نماز جماعت با توجه به بافت جمعیتی 
و تراکم محل، با جمعیت خوبی برگزار می شود      . نماز 
جماعت های صبح مسجد       نظام مافی، نمونه خوبی 
از نماز جماعت های منظم د      ر غرب تهران است که 
توانسته طی سالیان گذشته مشتاقان زیاد      ی را برای 

فریضه صبح، به این مسجد       بکشاند      .

فعالیت مسجد       "نظام مافی"
 د      ر د      فاع مقد      س

د      ر روزه��ای ابتد      ایی جنگ و بع��د       از اوج گرفتن 
حمالت رژیم بع��ث عراق به نق��اط گوناگون مرزی 
کشور، مس��جد       نظام مافی تبد      یل به پایگاهی برای 
س��امان د      هی رزمند      گان و اعزام به جبهه "حق علیه 

باطل" شد      . این مس��جد       اگر چه خود       د      ر آن روزها از 
نظم و ساختمان مستقل و شکل یافته ای برخورد      ار 
نبود      ، ولی س��یل مش��تاقان اعزام را با ساماند      هی د      ر 
گروه های گوناگون و تش��کیل یک گرد      ان، نظم می 
د      اد       و به وسیله اتوبوس به سمت پاد      گان اصلی اعزام 
رزمند      گان د      ر ته��ران راهی م��ی کرد      .کمیته های 
مرد      می اعزام به جبهه واقع د      ر مس��جد       نظام مافی، 
رزمند      گانی را که از "سولقان"، "ورد      آورد      "، "اکباتان"، 
"صاد      قیه"، "کن" و د      یگر نقاط غرب تهران عزم رفتن 
به جنگ د      اشتند      ، پذیرا بود      ند       و تا مد      ت ها به ستاد      ی 
برای "د      سته بند      ی" نیروهای د      اوطلب برای جنگ، 
تبد      یل شد      ه بود      .مسجد       نظام مافی با افتخار ٧۱ شهید       
بس��یجی را د      ر طول جنگ تحمیلی تقد      یم انقالب 

کرد      ه است.

صند      وق خیریه و د      رمانگاه 
مسجد       نظام مافی

صند      وق خیریه مسجد       نظام مافی از سال ۱۳٨۹ 
شروع به فعالیت کرد      . صند      وقی که هیأت امنای آن 
توسط جناب حجت االس��الم برهانی معرفی شد       و 
تاکنون فقط سه بار تغییرات را د      ر اعضای هیأت امنای 
صند      وق به خود       د      ید      ه است. این صند      وق تعد      اد       زیاد      ی 
بی بضاعت د      ر محله جنت آباد       را تحت پوشش قرار 
د      اد      ه است.ارائه وام های قرض الحسنه بنا بر بضاعت 
صند      وق این خیریه برقرار اس��ت و به افراد      ی که نیاز 
د      ارند       د      اد      ه می ش��ود      .د      رمانگاه مسجد       نظام مافی که 
کلنگ آن چند       سالی اس��ت د      ر فضای حیاط پشتی 
مسجد       زد      ه شد      ه، این روزها توانسته برخی از بیماران 
نزد      یک به مسجد       را تحت د      رمان قرار د      هد      . البته قرار 
است د      ربرنامه گسترش آن د      ر سال های آیند      ه، بخش 
های تخصصی تر به آن اضافه شود       و د      ر حد       یک مرکز 

مجهز به د      رمان و عمل های سرپایی ارتقا پید      ا کند      .

کتابخانه و قرائت خانه مسجد       
»نظام مافی«

کتابخانه مسجد       "نظام مافی" از سال ٦۱ پایه گذاری شد      . 
اکثر افراد      ی که پایه گذار کتابخانه مس��جد       نظام مافی بود      ه 
اند      ، د      ر خیل شهد      ای این مسجد       جای گرفتند       و نام و یاد      شان 
ماند      گار و ابد      ی شد      . بعد       از شروع به ساخت و فعالیت کتابخانه 
این مسجد      ، سالن قرائتخانه آن نیز به موازات آن ساخته و از 
اعضای اهل مطالعه محل، کم کم شکل گرفت. د      ر این بین 
اگر چه کتابخانه مسجد       نظام مافی زود      تر و با توان بیشتر و با 
تعد      اد       کتاب قابل قبول شکل گرفت، ولی هیچ گاه نتوانست 
موفقیت سالن مطالعه آن را به د      ست آورد      .د      لیل اصلی رغبت 
نه چند      ان زیاد       به کتابخانه این مس��جد      ، تکمیل نشد      ن و به 
روزنب��ود      ن بانک کتب آن بود      . ولی س��الن مطالعه کتابخانه 
مسجد       نظام مافی از سال ٦۱ تا کنون توانسته تعد      اد       زیاد      ی 
از اهالی مطالعه را به د      لیل د      نج و ساکت بود      نش، جذب خود       
کند      .کتابخانه این مس��جد       د      ر حال حاضر چند      ین هزار جلد       
کتاب را د      رخود       جای د      اد      ه که بیشتر آن کمک د      رسی و برای 
طیف خاصی از مخاطبان بود      ه و به مرور زمان د      ست به تکمیل 

و ترمیم آن زد      ه اند      .
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 مالزمت و تد  اوم مصاحبت شما با اس�تاد   مرحوم سعاد  ت پرور، می 
تواند   بهترین د  لیل باشد   برای اینکه از شما نکات اخالقی و تربیتی جناب 

ایشان را د  ر باب ورود   به ماه رجب و ماه های شعبان و رمضان جویا شویم!
جناب استاد   سعاد  ت پرور، اس��تاد   سیر و س��لوک عملی بود  ند  . لذا ماه رجب و 
شعبان که می رسید  ، د  ستورات خاصی برای این ماه ها د  اشتند  . اولین مطلبی که 
می فرمود  ند  ، این بود   که مقد  اری حساب ماه رجب و شعبان و رمضان را از ماه های 
د  یگر جد  ا کنید   و مراقبه ای که همیشه د  ر طول سال د  ارید   این مراقبه را قوی تر و 
د  قیق تر کنید  ؛ د  ر مرحله ای از مراقبه که هستید   فرق نمی کند  . اگر کسی مراقبه 
ای از استاد   گرفته، مراقبه را انجام د  هد   و کس��انی که استاد   ند  ارند  ، صرفا چیزی از 
معنویت فهمید  ه اند  ، سعی کنند   بیشتر ملتزم باشند   و د  ر این سه ماه بیشتر بر روی 

آن  د  قت د  اشته باشند  .
آیا صرفا همین مراقبه می تواند   راهگشا باشد  ؟

البته مراقبه ی تنها هیچ وقت جواب نمی د  هد  .
اول صبح که از خواب بلند   می شود  ، مشارطه است. یعنی شرط و شروط کرد  ن انسان 

فضیلت ماه رجب د  ر گفت و گو با یکی 
از شاگرد  ان عارف واصل استاد   سعاد  ت پرور

باید   مراقبه را با ذکر
عجین کرد  

استاد   علی پهلوانی تهرانی )سعاد  ت پرور(، از فقهای عارف معاصر بود  .د  ر سال 
13۰5 د  ر تهران و د  ر خانواد  ه ای مذهبی و روحانی متولد   ش�د  . وی از نوجوانی 
به د  رس آقا س�ید   محمد   زاهد   وارد   ش�د  . د  روس مقد  ماتی حوزه را از آیت اهلل 
علی اکبر برهان فراگرفت و د  ر قم نزد   اساتید  ی چون حضرات آیات طباطبایی 
سلطانی و مرعشی نجفی، مکاسب و کفایه را خواند   و سپس با حضور د  ر د  رس 
خارج مرجعیت تامه حضرت آیت اهلل بروجرد  ی و حضرت امام خمینی )ره( به 
اجتهاد   رسید  . وی که به مباحث اخالقی - عرفانی و طی مراحل سیروسلوک 
عالقه فراوانی د  اش�ت، مد  ت 4۰ س�ال د  ر اخالق و سلوک عرفانی از شاگرد  ان 
بارز عالمه طباطبایی بود   و بعد  ها خود   شاگرد  انی را تربیت کرد  . استاد   سعاد  ت 
پرور د  ر س�حرگاه پنجش�نبه 1۲ ش�وال 14۲5 )5 مرد  اد   1383( د  رگذش�ت. 
آی�ت اهلل بهجت بر وی نماز خوان�د   و د  ر حرم حضرت فاطمه معصومه)س( د  ر 
مس�جد   ش�هید   مطهری - نزد  یکی مزار اس�تاد  ش عالمه طباطبایی به خاک 
سپرد  ه ش�د  .حجت االسالم و المس�لمین قاسم ش�یرجعفری،  شاگرد   عارف 
واصل »مرحوم  آیت اهلل س�عاد  ت پرور« و عضو پژوهشگاه د  ارالحد  یث، بخش 
احیاء آثار اس�المی، سال های متماد  ی را با آن مرحوم سپری کرد  ه که همین 
مجالست، زمینه مساعد  ی را به د  ست د  اد   تا د  رباره ورود   به ماه رجب، نظرات 

استاد   مرحومشان را با ایشان مرور کنیم.

مریم اسامعیلی

درنگ
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با خود   که چه کارها باید   بکنم و اشتباهاتی را که د  یروز و 
روزهای پیش کرد  م، تکرار نکنم و به نفس برنامه د  هد  . 
بعد   تا شب آن را انجام د  هد   که به آن مراقبه می گویند   و 
شب حسابرسی می کند   که چکار کرد  ه و بعد   هم نوبت 
به عتاب و خطاب می رسد  . که بگوید   چرا آن اشتباه را 
کرد  ه و اگر مجازاتی هم برای خود  ش د  ر نظر د  ارد   برای 
اش��تباهاتی که کرد  ه، این مجازات را اعمال می کند  . 
مجازات سخت و راحت هم فرق نمی کند  . ولی به هر 
حال مجازاتی باید   برای خود  ش د  ر نظر بگیرد  . مثال برای 

هر اشتباهی صد   صلوات. 
به بحث ش��رایط این س��ه ماه بازگرد  یم و اینکه 
استاد   می فرمود  ند   د  ر ابتد  ا باید   این سه ماه را از د  یگر 

ماه ها متفاوت بد  ارد  !
بله! مطلب د  وم؛ اینکه انسان باید   بررسی کند   که 
مشکل خود  ش د  ر کجاس��ت. د  ر آن سه ماه بر روی 
آن مشکل متمرکز شود  تا د  ر این س��ه ماه نفس بر 
انسان چیره نش��ود  . د  ر اینجا همان مطالب گذشته 
می آید   که اگر جریمه و عتاب و خطابی هست، باید   

انجام شود  .
مطلب سوم؛ حافظ شعری د  ارد   که استاد   سعاد  ت 
پرور می خواند  ند   و می گفتن��د   با اینکه حافظ نمی 
گوید   اما این سه ماه مراد  ش اس��ت ولی چون جزو 
عارفان ب��ود  ه، عرفا به این س��ه م��اه اراد  ت خاصی 

د  اشتند  :
من نگویم که همه ساله می پرستی کن 

سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش
یعنی د  ر این س��ه ماه تو باید   مست الهی باشی. 

یعنی مثل انس��انی که م��ی می خورد   و همیش��ه 
حواسش پرت اس��ت و عاشق اس��ت. مد  ام حس و 
حالش تقویت می ش��ود  . منظور این است که تمام 

وجود  ت متوجه عشقت که خد  اوند   است باشد  .
مطلب چهارم؛ استاد   سعاد  ت پرور می گفتند   این 
سه ماه اعمال خود   را تقد  یم کنید   به اموات خود  تان و 
بد  انید   که طبق روایات اگر اعمال خود   را به امواتتان 
هد  یه کنید   چیزی از ثواب اعمال تان کم نمی شود   
و برای شما هم ثواب نوشته می شود   و آنها هم برای 
ما د  عا می کنند   و مش��کالت ماد  ی و معنوی ما حل 
می شود  . آنهایی که اهل این کارند  ، خواب هایی می 
بینند   د  ر این زمینه که اموات به نحوی نش��ان می 

د  هند   کار خیری که کرد  ه اید   به ما رسید  ه.
مطلب پنجم؛ این ماه ها، ماه روزه گرفتن اس��ت 
بویژه ماه رجب. ش��ما اگر به مفاتیح مراجعه کنید  ، 
می بینید   که تاکید   شد  ه و امیرالمومنین)ع( فرمود  ند   
م��ن از زمانی ک��ه پیامبر)ص(بر روزه م��اه رجب و 
شعبان تاکید   کرد  ند   ، د  یگر روزه ی این ماه را ترک 
نکرد  م. ماه رجب یک خصوصی��ت ویژه د  ارد   که اگر 
کسی نتواند   روزه بگیرد   ذکر »ُسْبَحاَن اْلِلَِه الَْجلِیِل 
یُح إاِلَّ لَُه ُسْبَحاَن اأْلََعزِّ  ُسْبَحاَن َمْن الَ یَْنَبِغی التَّْس��بِ
اأْلَْکَرِم ُس��ْبَحاَن َمْن لَِبَس الِْعزَّ َو ُهَو لَُه أَْهلٌ  ؛  پاک 
و منزه اس��ت خد  ای با جاللت پاک و منزه است آن 
خد  ایی که تس��بیح جز برای او سزاوار نیست پاک و 
منزه است خد  ای عزیز با اکرام پاک و منزه است آن 
خد  ایی که جامه عزت بر اوست و او اهل عزت است. 
صد   بار اگر بگوید  ، ث��واب روزه ی آن روز را می برد   . 
البته این را نوشته اند   برای کسی که عذر د  ارد   و نمی 

تواند   روزه بگیرد  .
 چه توصیه هایی برای جوانان د  ارید  ؟نسلی 

که امید   آیند  ه و اسالم و کشور است!
تمامی ما انسان ها و جوانان به طور خاص نتیجه 
گرا هس��تیم. یک بچه وقتی از بچگ��ی عاد  ت د  ارد  ، 
بازی های رایانه ای و اینه��ا را بازی کند  ، د  ر همه ی 
بازی ها عاد  ت می کند   که نتیجه بگیرد   و این حس 
خوبی ایجاد   می کن��د  . د  ر معنویت هم د  قیقا همین 

موضوع است . 
اگر جوانی بخواهد   به س��وی خد  ا ب��رود   اینطور 
نیس��ت که خد  ا او را رها کند   و بگوید   پاس��خ اعمال 
نیک خود   را د  ر آخرت خواهی د  ید  . نه، همین جا د  ر 
د  نیا هم پاس��خ می گیری . از این روست که حافظ 

می گوید  :
»بهش��ت عد  ن اگر خواهی بی��ا با ما به 

میخانه
که از پای خم��ت روزی به حوض 

کوثر اند  ازیم«
همین جا تو را به حوض کوثر 
می فرستیم و از د  ست پیامبر 

می نوشی. یا اینکه
»من که امروزم بهش��ت 

عد  ن حاصل می شود  

وعد  ه ی فرد  ای زاهد   را چرا باور کنم«
زاهد   می گوید   تو این اعمال و مکاشفه ها را انجام 
بد  ه و د  ر آخرت به نتیحه ای خواهی رسید  . بزرگان 
هم گفته اند   که ما د  ر عالم رویا به بهشت رفتیم و از 
نعمت ها استفاد  ه کرد  یم و بعضی ها هم گفته اند   ما 
د  ر مکاشفه به بهشت رفتیم . که مالصد  را  د  ر عبارات 

خود   از این مطالب زیاد   د  ارد  .
 استاد   سعاد  ت پرور می فرمود  ند   د  ر ماه رجب که 
د  ر مفاتیح هم آمد  ه که هر ش��ب هزار بار الاله اال اهلل 
بگویید   و د  ر روایات هم د  اریم که هر کس د  ر روز صد   
بار الاله اال اهلل بگوید   کسی به اند  ازه او د  ر آن شبانه روز 
ثواب نکرد  ه است مگر اینکه کسی باشد   که بیش از او 

الاله اال اهلل بگوید  . یعنی بیش از صد   بار.
تاکید   اصلی استاد   سعاد  ت پرور بر د  ه هزار خواند  ن 
سوره توحید   د  ر ماه رجب بود   و می گفتند   شما اگر 
روزی ۳۳۳بار بگویید   این تعد  اد   حاصل خواهد   شد  . 

می فرمود  ند    کس��ی که وارد   ماه رجب می شود  ، 
می بیند   عجب حال و هوایش عوض ش��د  ه و لذا د  ر 
روایات آمد  ه است که ماه رجب ماه خد  است. د  ر اعمال 
این ماه می بینیم که اعمال این ماه بیش از شعبان 
است. حس و حالی که د  ر ماه رجب است د  ر ماه های 
د  یگر نیست و لذا عمره ی رجبیه ثوابش بیش از ماه 
های د  یگر است. د  ر روایات است که با فضیلت ترین 
عمره، عمره ی ماه رجب اس��ت. زیارت امام رضا)ع( 
د  ر ماه رجب بسیار مخصوص است و توصیه شد  ه به 
کسانی که سالی یکبار زیارت امام رضا)ع(می روند  ، 

بهتر است زیارت ماه رجب را د  رک کنند  .
 استاد  ! به عنوان آخرین سخن، اگر بحثی 

باقی ماند  ه بفرمایید  !
د  و نکته بسیار مهم است؛ یکی اینکه د  ر این سه 
ماه زبان کنترل ش��ود  . د  ر د  ین های د  یگر ما روزه ی 
زبان و سکوت د  اشتیم. ولی د  ر اس��الم ما »روزه ی 
سکوت« ند  اریم. ولی د  اریم که روزه ی زبان باالتر از 
روزه ی شکم است و روزه ی د  ل باالتر از روزه ی زبان 
است. حال که ما روزه ی زبان ند  اریم، فرد   با خود   عهد   
کند  ، از خواب که بید  ار می ش��ود   تا شب جز ثواب و 
مستحب، سخن نگوید  . که این سکوت، سکوت د  ل 

می آورد   و سکوت د  ل روشنایی می آورد  .
د  یگری اینکه س��وره ی توحید   و سایر ذکرهایی 
که می خواند  ، آن چیزی که باعث می شود   اینها به 
د  ل منتقل شود  ، فرمایش خد  اوند   است که »َواْذُکِر 
ْل إِلَْیِه تَْبِتیاًل«)نام پرورد  گار خود   را  اْس��َم َربَِّک َوتََبَتّ
یاد   کن و تنها به او بپرد  از(مزم��ل آیه٨. یعنی اصل 
تبتل است. د  ر اصل به خد  ا وصل شو و بعد   ذکر بگو. 
متاس��فانه ما ذکرهایی که می گوییم حواسمان به 
اطراف است و بعد   ذکر می گوییم و این کمترین اثر 
را د  ارد  . د  ر صورتی که باید   تمام حواس به ذکر باشد  . 
لذا باید   مراقبه را با ذکر عجیبن کرد   یک مقد  ار ذکر، 
یک مقد  ار مراقبه که باعث حاالت خوش می ش��ود   
و د  وباره ذکر گفت. که اس��اتید   بر روی این مس��ئله 

بیشترین تاکید   را د  ارند  .

فضیلت ماه رجب د  ر گفت و گو با یکی 
از شاگرد  ان عارف واصل استاد   سعاد  ت پرور

باید   مراقبه را با ذکر
عجین کرد  
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درنگ
د  ر آستانه فرا رسید  ن ایام البیض و مراسم روحانی اعتکاف، فرصت مناسبی است تا مشتاقان 
معارف الهی را به آش�تی و توجه هر چه بیش�تر به گنجینه عظیم کتاب »نهج البالغه« موال 
علی)ع( تش�ویق کنیم و به آنان هش�د  ار د  هیم که؛ سال ها د  ل طلب جام جم از ما می کرد  / 

آنچه خود   د  اشت ز بیگانه تمنا می کرد   

اقناع اند  یشه
»قاَل الَِّذی ِعْند  َُه ِعلٌْم ِمَن الِْکتاِب أَنَا آتِیَک بِِه 
ا ِعْند  َُه  ا َرآُه ُمْسَتِقرًّ َّ إِلَْیَک َطْرُفَک َفلَمَّ َقْبَل أَْن یَْرتَد  
ِّی لَِیْبُلَونِی أَ أَْشُکُر أَْم أَْکُفُر َو  قاَل هذا ِمْن َفْضِل َرب
ِّی  َّما یَْشُکُر لَِنْفِسِه َو َمْن َکَفَر َفإِنَّ َرب َمْن َشَکَر َفإِن

َغِنیٌّ َکِریٌم.« )نمل / آیات ۳٨ تا ۴0(
کسی که د  انشی از کتاب )آسمانی( د  اشت، 
گفت: من آن را پیش از آن که چشم بر هم زنی 
نزد   ت��و خواهم آورد  ! و هنگامی که )س��لیمان( 
آن را نزد   خود   مس��تقر د  ید  ، گفت: این از فضل 
پرورد  گار من اس��ت تا مرا آزمایش کند   که آیا 

شکر او را به جا می آورم یا کفران می کنم.
آیه  ی م��ورد   بح��ث می فرماید  : کس��ی که 
مقد  اری از عل��م کت��اب را د  اش��ت، گفت: ای 
سلیمان! قبل از یک چش��م به هم زد  ن، تخت 
ملکه ی س��بأ را از کش��ورش به این جا منتقل 
می کنم. اّما د  ر آیه  ی آخر سوره ی رعد  ، خد  اوند   
به پیامبرش می فرماید  : کّفار رسالت تورا قبول 
ند  ارند  ، به آنان بگو کافی اس��ت ک��ه خد  اوند   و 
کسی که تمام علم کتاب را د  ارد  ، میان من و شما 
گواه باشد  : »قل کفی باهلل شهید  ا بینی و بینکم َو 

َمْن ِعْند  َُه ِعلُْم الِْکَتاِب.« 
د  ر روای��ات می خوانی��م: مراد   از کس��ی که 
تمام عل��م کت��اب را د  ارد  ، علی ب��ن ابی طالب 
علیه السالم است. اگر کس��ی که بخشی از علم 
کتاب را می د  ان��د   تخت بلقی��س را د  ر یک آن 
حاضر می کند  ، پس کسی که تمام علم کتاب را 

می د  اند  ، د  ر تمام عمر چه قد  رتی د  ارد  ؟
امام صاد  ق علیه الس��الم می فرماید  : آگاهی 
کسی که بخشی از علم را د  اشت، نسبت به علم 
علی علیه السالم، مثل مقد  ار آبی است که بر بال 

یک مگس باشد   نسبت به د  ریا. 
د  ر حد  یثی از پیامبر صلی اهلل علیه وآله چنین 

آمد  ه است:
ابو سعید   می گوید  : من از معنی “الَِّذی ِعْند  َُه 
ِعلٌْم ِمَن الِْکتاِب” )که د  ر د  استان سلیمان آمد  ه( 
از محضرش سؤال کرد  م. فرمود  : او وصی براد  رم 
سلیمان بن د  اوود   بود  ، عرض کرد  م: “َو َمْن ِعْند  َُه 
ِعلُْم الِْکتاِب” از چه کس��ی س��خن می گوید  ؟ 

فرمود  :
ذاک اخی علی بن ابی طالب:

او براد  رم علی بن ابی طالب است!
توجه به تفاوت “علم م��ن الکتاب” که علم 
جزئی را می گوی��د  ، و”علم الکت��اب” که “علم 
کلی” را بیان می کند  ، روشن می سازد   که میان 
“آصف” و “علی” علیه الس��الم چه اند  ازه تفاوت 

بود  ه است؟!
د  ر روایات بسیاری می خوانیم که اسم اعظم 
الهی هفتاد   و سه حرف است که یک حرف آن 
نزد   “آصف بن برخیا” بود  ، و چنان خرق عاد  تی 

را انجام د  اد  ، 
و نزد   امامان اهل بیت علیهم السالم هفتاد   و 
د  و حرف آن است، و یک حرف آن مخصوص به 

ذات پاک خد  ا است. 
امام و موالی م��ا آن قد  ر عل��م د  ارد   که علم 

فیش سخنرانی با موضوع نهج البالغه ویژه اعتکاف

 عامل ُسنی: 
 هزار بار خطبه ای
 از نهج البالغه
را خواند  ه ام
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موسی و خضر علیهما السالم د  ر مقابلش مثل یک 
قطره اس��ت د  ر مقابل د  ریا، ما چند   ب��ار از این علم 

استفاد  ه کرد  ه ایم؟
حاج آقا! مگر می ش��ود   از علم آقا استفاد  ه کرد  ؟ 
حض��رت االن د  ر قید   حیات نیس��تند   که د  ر منبر 
کوفه بگویند   هرکسی هر سئوالی د  ارد   بپرسد  ؛ من 
راه های آسمان را بهتر از راه های زمین می شناسم، 

تا ما برویم و از محضرشان سئوال کنیم!
آقای م��ا د  ر قید   حیات نیس��ت، ول��ی اثری از 
حضرت به جا ماند  ه که گنجینه ای از علم و معرفت 
است. گنجینه ای که هر کس به سمت آن رفته، بهره  

بسیاری برد  ه است.
ش��هید   مطه��ری د  ر مقد  م��ه کتاب س��یری د  ر 
نهج البالغه می نویسد  : یک تابستان برای فرار از گرمای 
شد  ید   قم به اصفهان رفتم. د  ر اصفهان با استاد  ی آشنا 

شد  م که مرا با چیز گرانبهایی آشنا کرد  . 
شهید   مطهری می گوید  : من سال های زیاد  ی بود   
که اسم نهج البالغه را شنید  ه بود  م و آن را د  ید  ه بود  م، 
ولی هیچگاه سراغ این کتاب نرفته بود  م تا اینکه این 
اس��تاد   بزرگوار مرا با این کتاب آشنا کرد  . احساس 

کرد  م که د  نیای جد  ید  ی کشف کرد  ه ام. 
ش��یخ محمد   عبد  ه، عالم بزرگ د  انشگاه االزهر 
مصر، اولین کسی است که این کتاب ارزشمند   را د  ر 
مصر چاپ کرد  ه، او گفته: اصال با این کتاب آشنایی 
ند  اشتم تا اینکه د  ر یک ش��هر غریب این کتاب را 
مطالعه کرد  م. سخت د  ر ش��گفت شد  م. احساس 
کرد  م به گنجینه ای گرانبها د  س��ت یافته ام. همان 

موقع تصمیم گرفتم که آن  را چاپ کنم. 
ابن ابی الحد  ید   معتزلی، عالم سنی، د  رباره یکی 
از خطبه های نهج البالغه می گوید  : من د  ر طول ۵0 

سال ۱000 مرتبه این خطبه را خواند  م. 
جرج جرد  اق مسیحی د  ر طول عمرش ۲00 بار 
نهج البالغه را مطالعه کرد  ه اس��ت، اما من و شمای 
شیعه یک بار هم سراغ این کتاب نرفته ایم. حتی د  ر 

بعضی خانه ها اثری از این گنجینه نیست.

تحریک احساس
خیلی برای ما شیعیان شرمند  گی د  ارد   که یک 
عالم س��نی وقتی نهج البالغه را می خواند   تصمیم 
بگیرد   چاپش کند   و د  ر کش��ورش ترویج بد  هد  ، و 
د  یگر عالم سنی، یک خطبه آن را ۱000 بار بخواند  ، 
اما ما تا به حال سراغش نرفته ایم. بسیاری از ما د  ر 
خانه هایمان نهج البالغه ند  اریم؛ چه رسد   به این که 
بخواهیم آن را بخوانیم. ما خیلی بی معرفتیم. تازه، 
اد  عا هم  می کنیم که اگر د  ر زم��ان حضرت بود  یم 
نمی گذاش��تیم آقا این قد  ر غریب باشد  . اگر مرد  ی 
یا علی مد  د  ! االن کالم آقا را از غربت د  ر بیاور! عهد   
کن حد  اقل روزی یک صفح��ه از این کالم مبارک 

را بخوانی. 
ببینی��م حض��رت چ��ه انتظ��اری از ی��اران و 
شیعیانش��ان د  اش��ته اند   و روز تولد   آق��ا کمی د  ل 
ایشان را شاد   کنیم. بگوییم: آقا جان! اگر د  ر زمان 
شما نبود  یم که کالمتان را عملی کنیم و تسکین 
د  رد  های د  لتان باش��یم، امروز که هس��تیم محکم 

ایستاد  ه ایم تا غصه هایتان را کم کنیم.

آقای آهنگران تعریف می کند  : اتاق کوچکی از 
ساختمان نهضت سواد   آموزی اهواز د  ر اختیار سید   
حسین علم الهد  ی بود  . او و چند   نفر از د  وستانش، 
از جمله من، به آنجا رفت و آمد   د  اش��تیم . یکی از 
شب ها، من و س��ید   حس��ین د  ر این اتاق مشغول 
مطالعه بود  یم. نیمه های شب بود   که سید   حسین 
نهج البالغه می خواند  . وقتی م��ن نگاه کرد  م د  ید  م 
چهره اش برافروخته شد  ه و د  ارد   اشک می ریزد  . من 

زیرچشمی به نهج البالغه نگاه کرد  م 
و صفحه را به ذهن سپرد  م. پس از 
مد  تی که سید   حسین نهج البالغه 
را بست و برای اس��تراحت بیرون 
رفت، من نهج البالغ��ه را باز کرد  م 
و آن صفح��ه را نگاه ک��رد  م. د  ید  م 
همان خطبه ای است که حضرت 
د  ر ف��راق ی��اران با وفای��ش گریه 
می کند   و می فرماید  : این عمار این 

ذو الشهاد  تین...
 

رفتار سازی
مید  ان��ی د  رد   موالی م��ن و تو 
چیست؟ د  رد   آقای من و تو د  رد   بی 

یاوری است.
 ۲٧ خطب��ه  د  ر  حض��رت 
نهج البالغ��ه از د  س��ت کوفی��ان 
چنان ش��کایت می کن��د   که د  ل 
انسان از بی غیرتی کوفیان به د  رد   
می آید  . ببین کوفی��ان چه کرد  ند   
ب��ا امیرالمؤمنی��ن ک��ه آقایی که 
مظهر صبر اس��ت با آن ها این طور 
صحبت می کن��د  . حضرت حتی با 
اهل مد  ینه و قاتلین همسرش هم 

اینطور سخن نگفته است! 
َج��اِل َو اَل ِرَجاَل  »یَا أَْش��َباَه الرِّ
َّاِت  ُحُل��وُم اأْلَْطَف��اِل َو ُعُق��وُل َرب
ِّ��ی لَْم أََرُکْم َو لَْم  الِْحَجالِ  لََود  ِد  ُْت أَن
ْت نَد  َماً َو  ِ َجرَّ أَْعِرْفُکْم َمْعِرَف��ًة َو اهللَّ
ُ لََقد  ْ َمأَلْتُْم  أَْعَقَبْت َسد  َماً َقاتَلَُکُم اهللَّ
َقلِْبی َقْیحاً َو َشَحْنُتمْ  َصد  ِْری َغْیظاً 
ْعُتُمونِی نَُغَب  التَّْهَمامِ  أَنَْفاساً  َو َجرَّ
َو أَْفَس��د  ْتُْم َعلَیَّ َرأْیِی بِالِْعْصَیاِن َو 
الِْخْذاَلِن َحتَّی لََقد  ْ َقالَْت ُقَریٌْش إِنَّ 
ابَْن أَبِی  َطالٍِب َرُجٌل ُش��َجاٌع َو لَِکْن 
ِ أَبُوُهْم َو َهْل  اَل ِعلَْم لَُه بِالَْح��ْرِب هلِلَّ
ُّ لََها ِمَراساً َو أَْقد  َُم  أََحد  ٌ ِمْنُهْم أََش��د  
فِیَها َمَقاماً ِمنِّی لََقد  ْ نََهْضُت فِیَها َو َما 
ْفُت  بَلَْغُت الِْعْشِریَن وَ ها أَنَا َذا َقد  ْ َذرَّ

تِّینَ  َو لَِکْن اَل َرأَْی لَِمْن اَل یَُطاع .« َعلَی السِّ
ای م��رد   نمای��ان نام��رد  ! ای ک��ود  ک صفتان 
بی خرد   که عقل های ش��ما به عروسان پرد  ه نشین 
شباهت د  ارد  ! چقد  ر د  وست د  اشتم که شما را هرگز 
نمی د  ید  م و هرگز نمی ش��ناختم! شناسایی شما- 
سوگند   به خد  ا- که جز پشیمانی حاصلی ند  اشت، و 

اند  وهی غم بار سر انجام آن شد  .
خد  ا ش��ما را بکش��د   که د  ل من از د  س��ت شما 

پر خون، و س��ینه ام از خشم ش��ما ماالمال است! 
کاس��ه های غ��م و ان��د  وه را، جرعه جرع��ه به من 
نوشاند  ید  ، و با نافرمانی و ذلّت پذیری، رأی و تد  بیر 

مرا تباه کرد  ید  ، تا آنجا که قریش د  ر حق من گفت:
»بی ترد  ید   پسر ابی طالب مرد  ی د  لیر است ولی 
د  انش نظامی ند  ارد  .« خد  ا پد  رشان  را مزد   د  هد  ، آیا 
یکی از آن ها تجربه های جنگی سخت و د  شوار مرا 
د  ارد  ؟ یا د  ر پیکار توانست از من پیشی بگیرد  ؟ هنوز 
بیست سال ند  اشتم، که د  ر مید  ان 
نبرد   حاضر بود  م، ه��م اکنون که از 
شصت سال گذشته ام. اّما د  ریغ، آن 
کس که فرمانش را اجرا نکنند  ، رأیی 

نخواهد   د  اشت. 
د  رد   د  ل حض��رت د  ر این خطبه 
اینس��ت که یار مطیع ند  ارد  . االن 
هم اگر از آقا بپرس��ی شما از ما چه 
توقعی د  ارید  ؟ خواس��ته د  ل شما از 
من شیعه چیست؟ حضرت خواهند   
گفت: اطاعت از ولی زمانت. اطاعت 

پذیری، از چه کسی؟ از ولی زمان.
اگر می خواه��ی بفهمی چقد  ر 
مطیع اوامر موالیت هستی، ببین 
چقد  ر مطیع اوامر نائبش هس��تی. 
اکنون، امتحان اطاع��ت پذیری از 
امام، امتحان ولی فقیه اس��ت. نقل 

می کنند  :
شهید   محراب آیت اهللَّ صد  وقی 
از جبهه برگشته بود  ، بسیار خسته 
و مریض حال وارد   منزل پسرش د  ر 
تهران شد   و گفت: تصمیم د  ارم ۱۵ 

روز استراحت کنم.
ف��رد  ای آن روز د  ر جم��اران 
خد  مت ام��ام قد  س س��ره رس��ید  ، 
ام��ام پرس��ید  : ش��ما کی ب��ه یزد   

برمی گرد  ید  ؟ ایشان گفت:
امروز، فرد  ا. 

د  ر حیاط منزل، فرزند  ش گفت: 
پد  رج��ان! ش��ما گفتی��د   ۱۵ روز 
می مانم! فرمود  : بنا د  اشتم ۱۵ روز 
بمانم، اّما از سؤال امام فهمید  م که 
می گوید   برگرد   ی��زد  ، لذا از ولی امر 

اطاعت می کنم. 
یکی از کارهای��ی که می توانیم 
ب��رای ارتق��ای فرهن��گ خ��ود   و 
خانواد  همان انجام بد  هیم، مطالعه 
کتاب های مفید   است. می توانیم از 
کتاب سیری د  ر نهج البالغه شهید   
مطهری ش��روع کنیم . کتابهای شهید   مطهری را 
به اعضای خانواد  ه هد  یه بد  هیم و با خانواد  ه شروع 
کنیم به مطالعه این کتب. بنا به گفته حضرت امام، 
آثار قلم و زبان او بی اس��تثناء آموزند  ه و روانبخش 
است. حضرت امام د  ر پیامی که د  ر سالگرد   شهاد  ت 
این شهید   بزرگوار د  اد  ند  ، فرمود  ند  : مواعظ و نصایح 
او که از قلبی سرشار از ایمان نشأت می گرفت، برای 

عارف و عامی سود  مند   و فرحزاست.

ایجاد   انگیزه
د  ر حد  یث��ی از پیامبر 
صلی اهلل علیه وآل��ه نق��ل 
شد  ه که فرمود  : هنگامی 
ک��ه موس��ی ب��ا خض��ر 
علیهماالسالم مالقات کرد  ، 
صحنه عجیبی توجه آنان را 
به خود   جلب کرد  . پرند  ه ای 
د  ر مقابل آنان ظاهر شد   که 
کمی کوچکتر از گنجشک 
بود  .آن پرند  ه با منقار خود   
قطره ای آب برد  اشت و به 
طرف مشرق پرتاب کرد  ! 
ب��ار د  وم قط��ره ای د  یگر 
برد  اش��ت و آن را به طرف 
مغرب اند  اخت ، بار س��وم 
آن را به ط��رف جنوب و 
بار چهارم به طرف شمال 
پرتاب کرد  ! و د  فعه پنجم به 
طرف آسمان و د  فعه ششم 
به خشکی و د  فعه هفتم 
به د  ریا اند  اخت و س��پس 
پرکشید   و پرواز کرد  . خضر 
به موسی علیهماالسالم 
گف��ت: آیا می د  ان��ی این 
پرند  ه چه می گوید  ؟ موسی 
علیه الس��الم گفت: چه 
می گوید  ؟خضر علیه السالم 
گفت:می گوید  : علم شما د  و 
نفر روی هم د  ر مقابل د  انش 
آخرین پیامبر و وصیش 
همانند   این قطره است د  ر 

مقابل این د  ریا!
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شکل اد      اره مساجد       مبتنی بر د      رآمد      های مرد      می، رایج ترین نوع اد      اره مالی مسجد       
است که پس از انقالب اسالمي و به تبع آن رونق مساجد       همچنان توسط خود       مرد      م 
و مؤمنان شکل گرفت و با اقسام گوناگون کسب هزینه های جاری و روتین مسجد      ، 
نمازخانه های هر محل را به گونه "مرد      م محور" اد      اره می کرد      ند      .د      ر شرایط فعلی، 
کمک های مرد      می مساجد      ی که فارغ از د      رآمد      های ثابت اند      ، به شکل های گوناگون 
د      ر مساجد       مختلف اجرا می شود       و شاید       بتوان آن را بی حاشیه ترین نوع د      رآمد       و 

برخاسته از د      ل مؤمنان د      انست.
الف- صند      وق های جمع آوری کمک

صند      وق های تعبیه شد      ه د      ر یک مسجد      ، اصلی ترین نحوه کسب د      رآمد       د      ر این گونه از 
"تامین هزینه ها" ست که با جمع آوری مبالغ مالی از نمازگزاران د      ر طول سال، به د      خل و 
خرج یک مسجد       کمک می کند      . شاید       بتوان "ریال"های کسب 
شد      ه از این شیوه را برای قبض های برق، گاز و آب مسجد       کافی 
د      انست و د      ر اصطالح، د      ر این روش مرد      م چراغ مسجد       را روشن 
نگه می د      ارند      . د      رآم��د       صند      وق های جم��ع آوری کمک د      ر 
مساجد       با توجه به تعد      اد       نمازگزاران و میزان کمک های مالی 
آنها متغیر بود      ه و مي تواند       تصمیم سازان مسجد       را د      رهیأت امنا 
به این نتیجه برساند       که می توانند       به صورت جد      ی یا به صورت 
تنها یک د      رآمد       محد      ود      ، برای هزینه های مسجد       بر روی آن 
حساب کنند      . “صند      وق های شیشه ای” که چند       سالی است د      ر 
برخی از مساجد       برای اطالع مرد      م از حجم مبالغ کمکی خود       
به مسجد       تعبیه شد      ه، ابتکار د      یگری است که مورد       توجه برخی 
از مساجد       قرار گرفته است ولی بیشتر مساجد       کشور با تعبیه 
صند      وق های کوچک یا گاوصند      وق های د      ارای ورود      ی اسکناس، سعی کرد      ه اند       صند      وق 

های جمع آوری کمک خود       را نظم ببخشند       و ثابت کنند      .
ب- جمع آوری د      ستی، توسط معتمد      ان مسجد       و بر اساس موقعیت

این نحوه جمع آوری کمک که بخش قابل توجهی از هزینه های انواع مراسم مسجد       
را مهیا می کند      ، د      ر تعد      اد      ی از مس��اجد       رایج بود      ه و می تواند       د      رآمد       خوبی را برای 
یک مجموعه د      ینی فراهم آورد      . بیشتر هزینه د      ریافتی از این مراسم د      ر برنامه هاي 
هفتگی یک مسجد       اعم از پذیرایی صبحانه د      عای ند      به، قند       و چای پس از نمازها 
خصوصا د      عای توسل د      ر شب های چهارشنبه و د      عای کمیل د      ر شب های جمعه 
هزینه می شود      .د      ر این نوع از کسب د      رآمد      ، معتمد      ی د      ر مسجد      ی با د      ور گرد      اند      ن 
کیسه ای د      ر مسجد       مبلغی را بنابر خواست هر نفر برای مخارج مراسم و  مناسبت ها 
د      ریافت می کند      .توصیه ائمه جماعت و معتمد      ان، از مرد      م و تقاضا برای کمک های 
ماد      ی و غیر نقد      ی مرد      م برای برنامه هاي مسجد       از د      یگر روش هایی است که بنا بر 

کشش هر مسجد       د      ر طول سال انجام می شود      . 

د      خل و خرج مساجــــــــــــــــد       
نارص افراشی

عضو هیات امنای مسجد       الرضا)ع( د      ر بلوار آیت اهلل کاشانی

د      خل و خرج مس�اجد       از مهمترین امور جاری یک محیط د      ینی بود      ه که 
پس از انقالب اس�المي و سامان یافتن این محیط های د      ینی د      ر کشور، 
همیش�ه برای متولیان مساجد       مهم و زمان بر بود      ه است. پروسه گرد      ش 
مالی یک مسجد       د      ر یک ماه، فرآیند      ی پیچید      ه و نیازمند       شفاف سازی 
برای نمازگزاران مساجد       است تا هم موجبات صد      اقت هیات امنا و ائمه 
جماع�ات با نمازگزاران محت�رم را برآورد      ه کند       و هم م�رد      م را از نحوه 
چرخش مالی یک مسجد       و مصائب آن با خبر سازد      .از لحظه وارد       شد      ن 
“ریالی” د      ر یک مسجد       و واریز آن به حساب یا صند      وق، تا لحظه تصمیم 
گیری و تصمیم س�ازی برای خ�رج آن و تا لحظ�ه هزینه کرد      ، نیازمند       
مصورس�ازی فاکتورهای مخارج و ایجاد       احساس این واقعیت د      ر میان 
مومنان است که هزینه “خانه خد      ا”ی محله آنان، توسط مسووالن مورد       
اعتماد       و حس�اس به خط کش�ی های حرام- حالل، د      ر حال طی شد      ن 
مراحل مالی اس�ت.وجوب به د      س�ت گرفتن هزینه های مسجد       توسط 
فرد      ی که وارد       به بحث های حس�ابد      اری و کنترل د      خل و خرج مس�جد       
اس�ت، به د      لیل س�امان د      اد      ن به هزینه های جاری و خرد       و کالن، برای 
هر خانه خد      ا حس می ش�ود      . د      فاتر هزینه کرد      های ش�فاف و قابل رصد      ، 
اند      یکاتور، جمع آوری و د      س�ته بند      ی فاکتورها، اصلی ترین بنیان های 
یک مجموعه کوچک حس�ابد      اری بود      ه که د      ر مسجد       فعال باید       موجود       
باشد      .مس�اجد       د      ر کش�ورمان با توجه به د      اشتن ریش�ه بومی کسب د      ر 
آمد       و تامین مالی خود      ، بیشتر به شیوه هیأتی و فارغ از چارچوب های 
عرفی مالی د      ر د      یگر نهاد      ها و س�ازمان های کشور اد      اره می شوند      . ولی 
پس از انقالب اسالمي و به د      لیل نظم یافتگی د      ر موضوعی به نام “وقف” 
و د      رآمد      های ثابت و عواید       حاصله از “وقف” امالک به نفع مسجد      ، رونق  
مساجد       وارد       مرحله جد      ید      ی شد       که د      ر اد      امه به بخش هایی از آن اشاره 
می ش�ود      .نحوه کس�ب د      رآمد       د      ر مسجد       و د      ر شرایط فعلی کشور بنا بر 

نظر نگارند      ه، د      ر سه بخش د      سته بند      ی می شود      ؛

 مساجد      ی 
مبتنی بر 

د      رآمد      های 
مرد      می

تدبیر
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د      ر مد      یریت د      رآمد      های مساجد       بنا بر اینکه حجم آورد      ه های مالی د      ر طول ماه یا 
سال زیاد       باشد       یا کم، می توان با د      سته بند      ی د      رآمد      ها، نقشه راه برای آن تعریف 
کرد      .نحوه مد      یریت د      رآمد      های مس��جد      ی ک��ه آورد      ه زیاد      ی د      ر طول س��ال د      ارد       
نیازمند       یک حسابد      ار و سیستم منس��جم اقتصاد      ی است که هزینه ها و د      رآمد      ها 
را به صورت کامل ثبت و ضبط کند      .د      فاتر "اند      یکاتور" د      ر 
مس��اجد       د      ارای موقوفه و امالک زیاد      ، حرف اول و آخر را 
می زند      . نحوه ثبت د      قیق تمام هزین��ه و د      رآمد      ها د      ر یک 
سیس��تم یکپارچه حس��ابد      اری، می تواند       یک مجموعه 
فرهنگی-مذهبی منس��جم را به د      ور از هر شبهه ای نگه 
د      ارد      . مد      یریت هزینه ها و ایجاد       کرد      ن توقع زیاد       برای مرد      م 
محل نسبت به د      رآمد      ها از د      یگر تد      ابیری بود      ه که مسوول 
مالی یک مسجد       و هیأت امنای آن می توانند       به نحو احسن انجام د      هند      .مساجد      ی 
که د      رآمد      های محد      ود      ی د      ارند       و د      ر اصطالح عرفی "مرد      می" اد      اره می شوند      ، باید       
حساسیت های بیش��تری را د      ر د      خل و خرج خود       یا "مد      یریت هزینه ها" د      اشته 
باشند      . زیرا سیل هزینه ها د      ر طول ماه و سال رویشان است  ولی د      رآمد      های کمی 
نسبت به هزینه های خود       د      ارند      . این مس��اجد       راي تامین بخشي زیاد      ي از هزینه 
ها،به تعامل بیشتری با مرد      م متد      ین نیازد      ارند      . تعاملی که از د      ل آن چرخش چرخ 

اقتصاد      ی مسجد       محقق می شود      .

مساجد       جامع و ریش��ه د      ار د      ر کش��ور د      رآمد      های خود       را از موقوفاتی که خیرین 
د      ر طول سال ها با وصیت ها و عمل های خد      ا پس��ند      انه مهیا می کنند      ،به د      ست 
مي آورند      . مساجد      ی که شیوه استفاد      ه از د      رآمد       موقافات را د      ر هزینه های جاری 
مجموعه د      ینی خود       د      ر پیش گرفته اند      ، می توانند       برنامه ریزی طوالنی مد      تی را 
برای اد      اره مسجد       و گسترش فعالیت های فرهنگی-د      ینی 
خود       به س��ایر حوزه ها فراهم کنند      .موقوف��ات با توجه به 
عاید      ی ثابت خود       د      ر طول سال، اجازه مانور، برای هیأت 
امنا و ائمه جماعات به منظور حفظ و بسط برنامه د      ینی را 
میس��ر می کند      . موقوفات از امالک نزد      یک یک مسجد       تا 
امالک و عواید       مالی د      ر یک شهر د      یگر را شامل می شود       که 
با توجه به برنامه ریزی منسجم، هزینه مسجد       مد       نظر را 
برای برنامه های آن مسجد       مهیا می کند      .طی سالیان اخیر برخی از وراث توانسته اند       
با سند      سازی گسترد      ه، برخی از موقوفات مساجد       را از “ید       اختیار” امنا خارج کرد      ه و 
آن را شخصی کنند       که با توجه به عبرت های گذشته برخی مساجد      ، باید       هیأت امنا 

نسبت به ثبت سند       معتبر از موقوفات مساجد       خود       اقد      ام کنند      .

مد      یریت هزینه د      ر مسجد       را می توان یک هنر نامید      ؛ مجموعه ای مذهبی 
که تعد      اد       زیاد      ی از معتمد      ان یک محل،حد      اقل د      ر روز یک بار د      ر آن حضور 
پید      ا می کنند       و فریضه نماز جماعت را به پا می د      ارند      . مکانی مذهبی که 
عموما و د      ر بیشتر مواقع هزینه های آن بیش از د      رآمد       بود      ه و باید       به نوعی 
آبرومند       خرج را با د      خل متناس��ب کرد      .هزینه کرد      های مسجد      ، صرفا با 
مد      یریت جهاد      ی قابل کنترل و رفع و رجوع اس��ت زیرا د      ر عموم مساجد       
هزینه ها بیش از د      رآمد      ها هستند      .  مد      یریت اصلی هزینه های مسجد       تنها 
با مشارکت د      اد      ن گسترد      ه و هد      فمند       مرد      م مومن و نمازگزار قابل د      سترس 
بود      ه و غیر از این، راهی سخت و د      شوار برای مسئوول مالی و هیأت امنای 
مسجد       د      ر پیش است. هزینه های جاری مسجد      ، بنابر مناسبت ها می تواند       
با ارائه فاکتور، صورت حساب های هزینه، قبوض و نصب آن روی تابلوی 
اعالنات مسجد      ، مشارکت عمومی را د      ر مسجد       رقم زد      .د      ر بیشتر مساجد       
شهر تهران که نگارند      ه با مسووالن مالی و اعضای هیأت امنای مساجد       آنها 
د      ر ارتباط است، نحوه تامین هزینه های جاری مسجد       چیزی جز مشارکت 
گسترد      ه مرد      م د      ر نحوه تامین این هزینه ها و همچنین د      ر جریان گذاشتن 
مؤمنان نمازگزار د      رباره خرج و د      خل مس��جد       نیست.مساجد       کشور می 
توانند       مشارکت مرد      م را د      ر قسمت های گوناگون د      سته بند      ی کنند       تا از 

فشار مالی بر روی بانیان هزینه های مسجد       کاسته شود      .
جمع آوری ماهیانه کمک ناچی��ز از نمازگزاران که البت��ه د      ر ماه به طور 
منظم و یکسان از تعد      اد       زیاد      ی از نمازگزاران انجام شود      ، می تواند       مشکل 
مالی یک مسجد       را هد      فمند       حل کند      . ارائه و ایجاد       فرم های یکسان که هر 
نمازگزار بنا بر وس��ع خود       د      ر ماه مبلغی را به صند      وق مسجد       برای هزینه 
های عرف واریز کند       می تواند       د      ر صورت اجرای یکپارچه و منسجم، مبلغ 
خوبی را برای مسجد       به ارمغان آورد      .این طریقه جمع آوری کمک که د      ر 
برخی از مساجد       د      ر حال اجرا شد      ن است، توانسته خروجی خوبی را برای 
مسجد       د      ر محل مورد       نظر فراهم کند       و د      ر صورت اینکه مرد      م نظاره گر این 
باشند       که هزینه های جمع آوری شد      ه برای مسجد       محل، د      قیقا خرج د      ین 
و مسجد       محل می شود       و نمود      های عینی آن را به چشم ببینند      ، روند       کمک 
های مرد      می رو به فزونی می گذارد      .مد      یریت هزینه ها د      ر صورت مشارکت 
د      اد      ن مرد      م و مومنان نمازگزار می تواند       فضای تعامل د      و طرفه مرد      م و امنا را 
د      ر مسجد       رقم بزند       و مسجد       را به پیش ببرد      .نصب فاکتورها و قبوض هزینه 
ها روي تابلوی اعالنات مساجد       و تقاضا برای به عهد      ه گرفتن و بانی شد      ن هر 
نمازگزار برای یک قبض و فاکتور، نیز از روش هایی بود      ه که از قد      یم برای 
هزینه های مساجد       قابل رجوع و استفاد      ه است.نظم و ارائه بیالن کاری به 
مرد      م و هزینه کرد      های جاری و کلی مسجد       و به نمایش گذاشتن کامل 
هزینه کرد      ها د      ر جلوی چشم مرد      م و د      ر جریان گذاشتن مومنان نمازگزار، 
می تواند       مرد      م را به این نتیجه برساند       که آنان د      ر تمامی اقد      امات مسجد       د      ر 
جریان جزئیات و کلیات آن قرار گرفته اند      .وارد       کرد      ن هزینه های مسجد       و 
مستند      سازی آن د      ر د      فاتر و د      ر اختیار قرار د      اد      ن هیأت امنای مسجد       و د      یگر 
مومنان و معتمد      ان مسجد      ، از معد      ود       اقد      اماتی بود      ه که می تواند       به هزینه 
کرد      های مسجد       سر و شکل د      هد      . د      فتر حسابرسی مسجد       تنها مامن رجوع 

و رؤیت هزینه های جاری د      ر یک مسجد       است.

مد      یریت هزینه ها

مساجد       
موقوفه د      ار

مد      یریت 
د      رآمد      ها 
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د      کت��ر ابراهی��م رزاقی؛ م��د      رس و عض��و هیات 
علمی د      انشکد      ه اقتصاد       د      انشگاه تهران- هر فعالیت 
اجتماعی، برای ثبات و ماند      گاری به مبانی فلس��فی 
نیاز د      ارد      . تعاونی مس��اجد       هم از این قاعد      ه مستثنی 
نیستند      . چرا مساجد       باید      به راه اند      ازی تعاونی ها روی 
بیاورند      ؟د      ر فضایی که تقریبا همه مد      عی اند       د      ر مسیر 
اقتصاد       مقاومتی حرک��ت می کنند       و هر کس کالف 
سرد      رگم اقتصاد       را به س��ویی می کشد      ، تعریف ما از 

اقتصاد       مقاومتی چیست؟و ...
نگاهی به اوضاع پیچید      ه اقتصاد       د      ر جامعه امروز، 
این تلقی را ایجاد       می کند       که یا متولیان امر،فلسفه و 
مبانی جمهوری اسالمی ایران را نمی شناسند       یا آن را 
بی اهمیت و ناکارآمد       و فراموش شد      ه می پند      ارند      . این 
نبود       شناخت و ترویج فرهنگ بی قید      ی و بی تفاوتی 
که توسط رسانه های غالب انجام می شود      ، کار را د      ر 
س��احت اقتصاد       و فرهنگ مصرفی کشور روز به روز 

امام جماعت، نزد      یک ترین نماد       انقالب به مرد      م

با قیام امام خمینی رحمه اهلل علی��ه، روحانیت نماد       
انقالب ش��د       و قد      رت انقالب، با جای��گاه روحانیت 
نس��بت مس��تقیم پید      ا کرد      . بنابرای��ن روحانیت به 
عنوان نماد       انقالب و نظ��ام، د      ر هر جایگاهی که قرار 
می گیرد      ، باید       این رویکرد       را د      اشته باشد       که با توجه به 
مبانی اسالم انقالبی و نه اسالم سکوالر و آمریکایی، 
کارهایی بکنم که به تقویت نظام منجر شود      . مصد      اق 
بارز این نگاه، مشی امام راحل است که تمام زند      گی 
خود       را - از نظر ماد      ی و نه معنوی- فد      ا می کند       برای 
اینکه مرد      م را د      ر راه اسالم پاید      ار نگه د      ارد      . برخاستن، 
اید      ه د      اد      ن، یاری رس��اند      ن و ساد      ه زیس��تی ویژگی 

هایي بود      ند       که ام��ام)ره( را د      ر این حوزه ش��اخص 
کرد      ند      . امروز هم اگر د      ر بستر قانون اساسی، اند      یشه 
امام خمینی رحمه اهلل علیه و مراعات شأن روحانی 
انقالبی، تعاونی ها د      ر مساجد       ایجاد       شوند      ، د      ر راستای 
اقتصاد       مقاومتی به د      ستاورد       خوبی می رسیم. اقتصاد       
مقاومتی یعنی حمایت از تولی��د      ، جلوگیری از فقر، 
ایجاد       فض��ای کار و ارایه امکانات برای کس��انی که 
د      نبال کارند       و... با ایجاد       و گس��ترش این تعاونی ها، 
نیروی کار پرانرژی و قوی به سیستم اقتصاد       کشور 
تزریق می شود       و جریان اقتصاد       را تقویت می کند       تا 
جایی که د      یگر فقیری د      ر ای��ران نخواهد       بود      . البته 

بسترس��ازی مناس��ب برای این طرح، به تش��کیل 
اتاق فکرهای قوی د      ر مس��اجد       نیاز د      ارد       که بتوانند       
گزاره های صحیح اقتص��اد      ی را از قانون اساس��ی، 
اند      یشه های امام خمینی رحمه اهلل علیه و علمای د      ین 
اس��تخراج کنند      . اقتصاد       مقاومتی چیست، نسبت 
آن با اقتصاد       سرمایه د      اری که د      ر خیلی از مجراهای 
اقتصاد       ما جریان د      ارد      ، چگونه است؟ قانون اساسی، 
اند      یشه های امام و تجربه های مثبتی که صاحبان آن 
هنوز بین ما هستند      ، روحانی هایی که د      غد      غه خد      مت 
به کوخ نش��ینان را د      ارند       و س��اد      ه زیست اند      ، چگونه 

می توانند       د      ر این مقوله اثرگذار باشند      ؟...

د      رآمد      ی بر بازتعریف تعاونی مساجد       
با رویکرد       اقتصاد       مقاومتی

  تعاونی مسجد      
 نوشد      اروی اقتصاد      
اقتصاد       مقاومتي، مهم ترین راهبرد      ي است که مقام معظم رهبري به عنوان نسخه شفابخش وضعیت 
اقتصاد      ي و معیشتي ارائه کرد      ه اند      . این راهبرد       مهم د      ر پي نشست هاي تحقیقاتي و پژوهش محور و 
برنامه ریزي توسط نخبگان این حوزه فراهم آمد      ه اما براي عملیاتي شد      ن آن، نیاز به اذهاني روشن 
و همت هایي واال، از میان پرورش یافتگان نسل انقالب د      ارد      . این گفتار به یکي از راه کارهاي موفق 
و تجربه شد      ه پس از پیروزي انقالب اسالمي مي پرد      ازد       که مي تواند       به عنوان الگویي موفق براي هر 

چه بهتر عملیاتي کرد      ن اقتصاد       مقاومتي مد      ل حرکتي نقش آفرینان عرصه اقتصاد       باشد      .

نسخه
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نافرجام تر می کند      . رونق گزاره های غیرمسووالنه ای 
مثل »ما به کار کس��ی کاری ند      اری��م، باید       د      ین و 
ایمان خود      مان را حفظ کنیم.« س��بب می شود       د      ر 
یک جامعه اس��المی افراد       د      ر کنار هم د      ر مس��جد       
نمازبخوانند       و با علم به اینکه د      ر همان صف جماعت، 
کسانی هستند       که توان اد      اره زند      گی شان را ند      ارند      ، 
بد      ون هیچ د      غد      غه و عزمی برای حل مشکل، کمک 
یا فراهم کرد      ن امکان کار و فعالیت اقتصاد      ی، از کنار 
هم عبور کنند      . این یعنی استحاله فرهنگ مسجد       و 

مسجد      ی ها د      ر یک جامعه اسالمی.
د      ر اوایل انقالب مسجد      ها محل جمع آوری نیرو، 
کار و متش��کل کرد      ن آد      م های��ی بود      ند      که د      غد      غه 
کار برای انقالب د      اش��تند      . کارکرد       مسجد       به محل 
عب��اد      ت جمعی م��رد      م منحصر نمی ش��د      . اولیای 
مساجد       و امامان جماعت به زند      گی مرد      م همه جانبه 
نگاه می کرد      ند       و د      رباره امور زند      گی اهالی مس��جد       

احساس مسوولیت د      اشتند      .
اما به مرور زمان با تغیی��ر معیارهای اقتصاد      ی، 
از ن��گاه عد      الت خواهان��ه اوایل انقالب ب��ه رویکرد       
س��ود      محور و منفعت طلب اقتص��اد       آزاد       یا لیبرال، 

بسیاري از مساجد       هم کم کم تغییر روش د      اد      ند      .

شبکه ملی ریشه کنی فقر، د      ر مساجد      
تلفیق این م��وارد      ، مبانی فکری اولی��ه را برای 
این حرکت ب��زرگ تولید       می کن��د      . د      ر این صورت 
متولیان امر،آد      م های این کار را بر اساس آن مبانی 
اولیه انتخاب می کنند      ، یعنی کس��انی که اگر هم 
د      ر قش��ر متمکن و ثروتمند       جامعه جای د      ارند      ، د      ر 
این فعالیت اقتصاد      ی به د      نبال س��ود      های شخصی 
کاذب و آنچنانی نیس��تند       و با ن��گاه تکلیف مد      ار و 
برای د      ستگیری از طبقه ضعیف جامعه د      ر این امر 

مشارکت می کنند      . 
با این ن��گاه، آرام آرام آن تعاون��ی  اید      ه آل که د      ر 
برخی از مس��اجد       د      ر اوایل انقالب به راه افتاد      ه بود      ، 
امکان ظهور مج��د      د       پید      ا می کند      ، البت��ه این بار با 
تجربه ای مضاع��ف و بد      ون نقاط ضع��ف و نقایص 

پیشین. 
تعاونی که بر مبنای اصول اسالمی راه می افتد      ، 
مجموعه ای از افراد       جامعه را د      ور خود       جمع می کند      . 
گروهی از آنان د      رد      مند      ان و مستضعفان جامعه اند       
که احس��اس می کنند       پناهگاهی برای مشکالت 

خود       پید      ا کرد      ه اند      . چ��ه بهتر که ای��ن پناهگاه د      ر 
ذیل مسجد       تعریف شد      ه باشد      . این نهضت عالوه بر 
کاهش گرفتاری د      رد      من��د      ان و بهبود       وضع زند      گی 
کوخ نش��ینان، اعتبار روحانیت انقالبی را افزایش 

می د      هد       که این مهم ترین نکته این بحث است. 
د      ر چنین جامع��ه ای مرد      م بر اث��ر یک بیماری 
سخت و هزینه های سرسام آور بیمارستان، بیکاری، 
بی خانمانی و ... از اصل انقالب مأیوس نمی ش��وند      . 
وقتی این تعاونی ها با محوریت امام جماعت مسجد       
و د      ر کنار خانه خد      ا، مأمن و محل رفع گرفتاری مرد      م 
باشد      ، آنها نس��بت به نظامی که سربازان و افسران 
آن روحانی ها هستند      ، ناامید       نمی شوند      . حتی اگر 
زمانی کاری از د      ست آنان برنیاید       و نتواند       گرهی از 
کار باز کند      ، همین که آن فرد       تالش و د      غد      غه و عزم 
روحانی و اهالی مسجد       را برای رفع مشکل و یاری 
خود       می بیند      ، به این نظام د      لگرم می ش��ود      . چنین 
فرد      ی تا آخر پای نظامی که این پایگاه های مرد      می 

را د      ارد      ، می ایستد      . 
د      ر این پایگاه ها، به صورت خود      جوش س��پاهی 
از مرد      م و روحانیت ش��کل می گیرد       که د      رد       مرد      م 
را می د      اند       و از اسالم انقالبی د      فاع می کند       و ایران را 

برای حواد      ث بعد      ی بیمه می کند      . 
عالوه بر این، د      ر هر مس��جد       عد      ه ای نس��بت به 
فقرای آن مسجد       احساس مسوولیت می کنند      . به 
وزارتخانه های گوناگون مراجعه می کنند       و مسایل 
مرد      م را انتقال می د      هن��د      . از کمیته امد      اد      می خواه

ند       به وضعیت مرد      م آس��یب پذیر رس��ید      گی کند      . 
د      انش��گاه ها، اد      اره ها و هر مجموعه ای که مسجد       و 
تعاونی مسجد      ی د      اشته باشد      ، د      ر این زنجیره قرار 
می گیرد       و د      ر راستای حل مشکالت اقتصاد      ی مرد      م 

حرکت می کند      .

ترویج فرهنگ کار و تولید       ملی، د      ر تعاونی ها
اگر تعاونی مساجد       فعال شود      ، قطعا خیریه های 
مرد      می با ای��ن تعاونی ها ارتباط برق��رار می کنند      . 
کمیته امد      اد       به این حلقه می پیوند      د       و د      ر این صورت 
شبکه ای ایجاد       می ش��ود       که د      ولت مجبور می شود       
ب��رای آن بود      ج��ه پیش بینی کند      . ای��ن مجموعه 
متمرکز می تواند       د      ر مجلس نفوذ کند      ، د      ولت را واد      ار 
به واکنش کند      ، به رسانه ها فشار بیاورد       که مشکالت 
گروه مستضعف را مطرح کنند      . تجربه نشان د      اد      ه که 

انعکاس این مسائل د      ر رسانه ها حس انسان د      وستی 
مرد      م را تحریک می کند       و آنها را به یاری هم نوعان 
سوق می د      هد      . از طرفی هم نمایند      گان مرد      م به تکاپو 
می افتند       که برای این گروه از م��رد      م کاری کنند      . 
د      ولت بود      جه ای د      ر این زمینه د      ر نظر می گیرد       و این 
قربانیان اقتصاد       ناسالم را، نجات می د      هد      . این شبکه، 
قد      رت توانمند      سازی انسان ها را د      ارد      ، تعاونی ها با هم 
کمک کرد      ه و خرید      های کلی می کنند      . واسطه ها را 
حذف می کنند       و با خرید       مستقیم از تولید      کنند      گان، 
کاال را با قیمت های واقعی به د      ست مرد      م می رسانند       
نه قیمت های کاذبی که بین ۱۵ تا ۵0 د      رصد       از آن 

سود       واسطه است. 
ای��ن تعاونی ه��ا اگ��ر اس��تمرار و ثب��ات پید      ا 
کنند      ،می توانند       به مرحله تولی��د       ورود       پید      ا کنند      ، 
چون تقاضا به قد      ر کافی برای آنه��ا وجود       د      ارد      . د      ر 
این صورت خود       تعاونی ها با کمترین هزینه تولید       
می کنن��د       و آن را ب��ه خانواد      ه های تحت پوش��ش 

می رسانند      .
 د      ر واقع اثر این تعاونی ها د      ر مرحله اول کاهش 
هزینه مصرفی خانواد      ه است، اما د      ر مرحله های بعد       
می تواند       از وارد      ات کاالهای ارزان قیمت جلوگیری 
و اقتصاد       را به تولید       د      اخل��ی متکی کند      . از آن مهم 
تر، روحیه کار جمع��ی و هم��د      رد      ی و همیاری با 
مستضعفان د      ر جامعه رواج پید      ا می کند      . همه کار 
می کنند       و همه برخ��ورد      ار می ش��وند      . هیچ کس 
ضعی��ف نمی ماند      . اگر کش��ور با مش��کلی مواجه 
ش��ود      ، همه به یک اند      ازه آسیب می بینند       نه اینکه 
ثروتمند      ان د      ر حاشیه امن باشند       و طبقه مستضعف 

جامعه زیر بار مشکالت، کمر خم کند      .
و به این ترتیب سپاهی از حامیان نظام و انقالب 
توسط تود      ه مرد      م شکل می گیرد       و جنبش مرد      می 
برای رفع مشکالت ایجاد       می ش��ود      . د      ر پایان باید       
گفت؛ اید      ه تعاونی های مس��اجد      ، یک اید      ه د      رست، 
انقالب��ی، عد      التخ��واه و د      ر راس��تای منافع انقالب 
اسالمی است اما برای این کار باید       کسانی انتخاب 
شوند       که روحیه جان نثاری د      اشته باشند      . این طرح 
د      ر صورت موفقیت می تواند       هم از نظر سیاسی ایران 
را بیمه کرد      ه، هم معضل اشتغال را حل کند       و فقر را 
ریشه کن سازد      . د      ر چنین جامعه ای، افراد       د      ر هیچ 
شرایطی احساس تنهایی نمی کنند       و می د      انند       که 
یک پایگاه و یاور محکم د      ارند       و آن هم مسجد       است.

آفت منفعت طلبی به جان تعاونی افتاد       

اگر امروز به احیای تعاونی ها می اند      یش��یم به این 
د      لیل اس��ت که تجربه نش��ان د      اد       اقتصاد       کنونی 
نمی تواند       بستر مناس��بی برای اقتصاد       مقاومتی 
باشد      . د      ر این اقتصاد      ، عد      الت کم است، اشتغال کم 
است. وارد      ات زیاد       است. تولید      کنند      ه مورد       حمایت 
نیست. فقیر و بیکار زیاد       است. مهاجرت از روستا 
به شهر زیاد       است و ... اما برای رسید      ن به بازتعریف 
د      رس��تی از تجربه تعاونی ه��ای اول انقالب، باید       
پای صحبت کارشناس��ان اقتصاد      ی و کسانی که 
مستقیم د      س��تی بر این آتش د      اشتند      ، بنشینیم و 

نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کنیم.
به عنوان مثال یکی از نقاط ضعف تعاونی های اول 
انقالب این بود       که تحت تاثیر حضور برخی از افراد       

د      ر قشر کاس��ب قرار گرفت.سیستم مد      یریتی د      ر 
تعاونی ها به شکل هیات مد      یره ای بود      . ابتد      ا مرد      م 
هر محل و مسجد      ی خود      ش��ان هیات مد      یره این 
تعاونی ها بود      ن��د      ، اما مد      تی که گذش��ت،برخی از 
کاس��بان د      ر این هیات مد      یره ها، جایگزین مرد      م 
شد      ند      . یعنی پایه های اولیه تشکیل تعاونی د      یگر 
اختیار زیاد      ی د      ر رتق و فتق امور آن ند      اشتند      . حتی 
بعضی از تعاونی هایی که اعضایش پول و ش��هریه 
د      اد      ه بود      ند      ، آرام آرام از کارکرد       خود       د      ور شد      ند      . مثال 
د      یگر د      نبال ارزان ترین و باکیفیت ترین کاالها برای 
ارایه به اعضا نبود      ند      ، بلکه کاالهایی را می خرید      ند       
که بعض��ی از وارد       کنند      گان یا واس��طه های مورد       

نظرشان با قیمت باالتر می فروختند      .

یعنی کیفیت و قیمت کاالهایی که د      ر تعاونی توزیع 
می شد      ، کم کم قربانی سود       و منافع شخصی هیات 
مد      یره ای شد       که همه د      ر ظاهر انسان های د      ین د      ار و 
موجهی بود      ند      . بسیاري از تعاوني ها به تد      ریج تغییر 
مسیر د      اد      ند       و مرد      م به آنهابی اعتماد       شد      ند      . حتی اگر 
مسجد      ی روحیه انقالبی و اسالمی د      اشت، با رنگ 
عوض کرد      ن تعاونی آن مسجد       که رابطه مستقیم 
با معیشت مرد      م د      اشت، برخی از مرد      م کم کم بی 

اعتماد       شد      ند       و از مسجد       فاصله گرفتند      . 
اصال د      ور از ذهن نیست که بگوییم یکی از د      الیل 
اینکه مساجد       خلوت شد      ، همین باشد      . کسانی که 
پناهگاه شان مسجد       بود      ، احس��اس کرد      ند       د      ر این 

زمینه د      رست عمل نمی شود      . 





برخی از صاحب نظران به این نتیجه رس�ید      ه اند       که اد      امه عضویت 
د      ر ش�بكه های اجتماعی به هیچ وجه به صالح منافع آنها نیس�ت و 
ضم�ن خروج از آن، می کوش�ند       با ارائه د      الیل متن�وع، د      یگران را 
نیز تش�ویق به انجام این کار کنند      . متاس�فانه ش�بكه های اجتماعی 
د      ر ح�ال د      گرگون ک�رد      ن مفهوم حریم خصوصی ب�رای کاربران 
خود      ند       و این مهم موضوعي نیس�ت که بت�وان به راحتی د      ر جامعه 
ای چ�ون جامعه ایران�ی با تقید      ات فرهنگی و اخالقی حاکم بر آن 

قابل پذیرش باشد  
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شبكه های اجتامعی
جامعه هایی حقیقی كه مجازی اند      

آشنایی با شبکه های مجازی و کارکرد       آن د      ر د      نیای امروز

فضای مجازی حوزه ای است که از د      یرباز مورد       توجه رهبر معظم انقالب قرار د      اشته و د      ر د      وره غفلت بسیاری از مسووالن و نخبگان، بر ضرورت 
تامین زمینه های مناسب برای بهره برد      اری از این فضا تاکید       کرد      ه اند      . انتصاب اعضای جد      ید       شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور 
د      ر تابس�تان امس�ال و تعیین د      ه ماموریت و وظیفه برای ایش�ان، نگاه کالن رهبری را به این مقوله نمایان می س�ازد       مثال این عبارت را ببینید      : 
»ابزارهای تس�هیل کنند      ه، مثل رایانه ها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و س�ایبری هم که االن د      ر اختیار شماس�ت. اگر بتوانید       اینها را یاد       
بگیرید      ، می توانید       یک کلمه حرف د      رس�ِت خود      تان را به هزاران مس�تمعی که شما آنها را نمی شناسید      ، برسانید      ؛ این فرصت فوق العاد      ه ای است؛ 
نباد      ا این فرصت ضایع شود      . اگر ضایع شد      ، خد      ای متعال از من و شما روز قیامت سؤال خواهد       کرد      ؛ از فرصت این همه جوان، این همه استبصار، 
این همه میل و ش�وق به د      انس�تن، شما برای ترویج معارف اسالمی چه اس�تفاد      ه ای کرد      ید      ؟« اینها بیانات مقام معظم رهبری د      ر جمع روحانیون و 
طالب اس�تان خراسان شمالی است که د      ر سفر ایش�ان به این شهر د      ر سال 1391 ایراد       شد      ه 
اس�ت. بد      یهی است این د      رجه باالی اهمیت را باید       پاس د      اشت و بیش از پیش با ابعاد       
ژرف آن اعم از ابعاد       مثبت و منفی باید       آشنا شد      . گفتار زیر، شرحی مختصر 
برای آشنایی هر چه بهتر با مقوله شبکه های اجتماعی است که این 
روزها د      ر میان اکثریت قریب به اتفاق جمع های ما رسوخ کرد      ه و 

میهمان ناخواند      ه اجتماعات ماست.

 ش��بکه اجتماعی س��اختاری اجتماعی اس��ت که از 
گروه هایی با یک ی��ا چند       نوع خاص از وابس��تگی — 
مانند       اید      ه ها و تباد      الت مالی، د      وس��ت ها، خویشاوند      ی، 
لینک های وب، س��رایت بیماری ها— به هم متصل اند      .

)ویکی پد      یا(فضای مجازی مجال ش��کل گیری اجتماعات 
جد      ی��د       را از کاربران فراه��م می کند      . غالب متفک��ران علوم 
اجتماعی و فرهنگی »رو د      ر رو بود      ن«، »محد      ود      یت تعد      اد      «، و 
»ابتناء بر روابط عاطفی و نه روابط عقالنی را از خصائص بنیانی« 
این گونه اجتماع” عنوان کرد      ه اند      .هر چند       روابط کاربران فضای 
مجازی رابطه ای با واسطه اس��ت و نه رو د      ر رو، بسیاری از مطالعه 
کنند      گان اینترنت تمایل د      ارند       از اصطالح »اجتماع« برای اش��اره به 
جمع کاربران استفاد      ه کنند      .شبکه های اجتماعی بر پایه اینترنت از قبیل فیس بوک 
بین جوانان محبوبیت بسزایی کسب کرد      ه اند      . این شبکه های اجتماعی د      رعین حال 
که فضاهایی اند       که د      رآنها افراد       د      وستان جد      ید      ی پید      ا می کنند       یا د      وستان قد      یمی خود       را د      ر 
جریان تغییرات زند      گی شان قرار می د      هند      ، مکان هایی برای تباد      ل نظرند       که د      ر آنها جوانان 
عقاید       و نظرات خود       را با هم به اشتراک می گذارند      .این قابلیت که یک جوان بتواند       با امثال خود       
د      ر کشورهای د      یگر جهان ارتباط برقرار کند      ، باعث می شود       تا این شبکه ها به مکانی تبد      یل 

شوند       که د      ر آنها اید      ه های جد      ید       معرفی می شوند       و مورد       بحث قرار می گیرند      .

آینه
محسن علیشیری- كارشناس ارشد       رسانه
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شبكه های اجتامعی
جامعه هایی حقیقی كه مجازی اند      

شبکه های اجتامعی اینرتنتی د      ر د      نیا
استفاد      ه از خد      مات شبکه های اجتماعی، روزبه روز محبوبیت بیشتری پید      ا می کند      . هم اکنون سایت های شبکه های اجتماعی، بعد       از  پرتال های  بزرگی مثل 
یاهو یا ام اس ان موتورهای جستجو مثل گوگل، تبد      یل به پراستفاد      ه ترین خد      مت اینترنتی شد      ه اند      .خیلی از نهاد      های مختلف جهانی و اینترنتی با اهد      اف 
گوناگون که مهم ترین آنها تجاری و تبلیغاتی است، د      ست به راه اند      ازی شبکه های اجتماعی زد      ه یا د      رصد      د       خرید       سهام مهم ترین شبکه های اجتماعی د      نیا 
هستند      ؛ مثل رقابت اخیر گوگل و مایکروسافت برسر سایت مای اسپیس و فیس بوک.شبکه های اجتماعی، به خصوص آن هایی که کاربرد      های معمولی و 
غیرتجاری د      ارند      ، مکان هایی د      ر د      نیای مجازی اند       که مرد      م خود       را به طور خالصه معرفی می کنند       و امکان برقراری ارتباط بین خود       و همفکرانش��ان را د      ر 
زمینه های گوناگون مورد       عالقه فراهم می کنند      . به نظر می رسد       شبکه های اجتماعی د      ر اینترنت، د      ر آیند      ه بیش از این هم اهمیت پید      ا می کند      . این شبکه ها 
اکنون هم روزبه روز محبوب تر می شوند      . باتوجه به د      اغ شد      ن ارتباط های اینترنتی و تماس های صوتی و متنی مبتنی بر تکنولوژی ۳g و ۴g شاید       بسیاری 
افراد       عالقه مند       به کار کرد      ن با اینگونه نرم افزار ها د      ر گوشی های اند      روید      ی خود       باشند      . د      ر این مطلب با تعد      اد      ی از پرکاربرد      ترین این شبکه ها آشنا خواهیم. 

)Facebook( فیس بوک
یک س��ایت اجتماعی است که توسط س��ازند      ه جوان 
خود       مارک زاکربرگ د      ر فوریه س��ال ۲00۴ راه اند      ازی 
ش��د      . این س��ایت اکنون از نظر تعد      اد       کاربر عضو و نیز 
از نظر کارشناس��ان، د      ر زمینه س��ایت های اجتماعی، 
سایت شماره ۱ جهان محسوب می ش��ود      . پس از نرم 
افزار پیام رسان واتس  آپ، پیام رسان فیس بوک  نیز به 
مرز یک میلیارد      ی استفاد      ه  کاربران نزد      یک شد      ه است. 
مارک زاکربرگ د      ر پست فیس بوک خود       اعالم کرد       که 
د      ر حال حاضر ماهانه ٨00 میلی��ون نفر از فیس بوک  
مسنجر استفاد      ه می کنند      . او مد      عی است هم اکنون از هر 
هفت نفر یک تن عضو فیس بوک است. فیس بوک موفق 
شد      ه عنوان محبوب ترین ابزار موبایلی د      ر سال ۲0۱۵ 
میالد      ی را به خود       اختصاص د      ه��د       و این طور که مرکز 
تحقیقاتی  Nielsen اعالم کرد      ه هر ماه این ابزار بیش 

از ۱۲٦ میلیون کاربر فقط از آمریکا د      ارد      .

 واتس آپ 
با این برنامه قطعا با SMS های معمولی خد      احافظی می 
کنید      ! این شعار، بزرگترین و معروفترین شعاری است 
که سازند      گان این نرم افزار آن را بیان می کنند      . واتس 
آپ نیز یکی از محبوب ترین نرم افزار ها د      ر نوع خود       به 
شمار می آید       که می تواند       جایگزین ارسال اس ام اس 
ها به صورت معمول برای شما شود      .د      ر صورتی که این 
نرم افزار اند      روید       را بر روی گوشی خود       نصب کرد      ه باشید       
د      ر صورت د      ریافت پیام به ش��ما اطالع د      اد      ه خواهد       شد       
و د      یگر نیاز به چک کرد      ن مد      اوم ند      ارد      . این ویژگی مهم 
واتس آپ است. از قابلیت های مفید       این نرم افزار، باید       به 
امکان تماس تلفنی و تصویری با مخاطبان خود       د      ر اقصا 
نقاط د      نیا اشاره کرد      . نرم افزار واتس آپ که سال گذشته 
پیشرفت ۵0 د      رصد      ی د      ر تعد      اد       کاربران د      اشته، توانست 
د      ر ماه های آخر ۲0۱۵ رقم ۹00 میلیون کاربر فعال را 

پشت سر بگذارد      .

Telegram
ین روزها هر جا که می روید      ، لوگوی آبی رنگ تلگرام 
را می بینید      که د      ر صفحه نمایش موبایل همشهری ها 
خود      نمایی می کند      . بسیاری از افراد      ، صفحه باز تلگرام 
را د      ارند       و با اینترنت همراه د      ر حال اس��تفاد      ه از آنند      ، 
خیلی از خانم های خانه د      ار، این روزها مشتری ثابت 
این ش��بکه اجتماعی اند      . د      ر حال حاضر ایمن ترین 
  Telegram       نرم افزار مسنجر سیستم عامل اند      روید
است. پیام های خود       را می توانید       د      ر محیطی امن و با 
سرعتی باال از طریق نرم افزار تلگرام ارسال کنید      . د      ر 
واقع جمله ای که می توان د      ر مورد       این اپیلیکیشن 
عنوان کرد      ، این است که تلگرام؛ سریع، ساد      ه و رایگان.

 اینستاگرام
 این ش��بکه اجتماعی د      ر زمینه به اش��تراک گزاری 
تصاوی��ر فعالی��ت می کند      . ه��م اکنون این ش��بکه 
اجتماع��ی نزد      یک ب��ه ۱00 ه��ا میلی��ون کاربر د      ر 
سراسر جهان د      ارد      . اینس��تاگرام به عنوان یکی د      یگر 
از زیرمجموعه های فیس بوک ب��ا ۵۵میلیون کاربر 
فعال ماهانه د      ر رتبه هش��تم فهرست محبوب ترین 
ابزارهای موبایلی س��ال قرار گرفته است.فراگیری و 
مفید      بود      ن این نرم افزار تا بد      انجا رسید      ه که بسیاری از 
شخصیت های سیاسی نیز از این نرم افزار استفاد      ه می 
کنند       و مطالب کوتاه خود       را به اضافه یک عکس برای 

د      وستد      اران خود       به اشتراک می گذارند      .
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ooVoo 
پس از بسته شد      ن نرم افزار وی چت د      ر ایران، بسیاری 
از کاربران، ooVooرا به عن��وان مقصد       خود       انتخاب 
کرد      ه اند      ! از نظ��ر امکانات محد      ود      ت��ر از برنامه ویچت 
است اما رابط کاربری ساد      ه و انتقال فایل های صوتی با 
کمترین حجم از موارد      ی است که باعث شد      ه میلیون 
ها کاربر د      ر سراسر جهان از این س��امانه برای تماس و 
ارتباط با د      وستان خود       استفاد      ه کنند      .ooVooامکان 
تماس تصویری را نیز برای کارب��ران خود       ایجاد       کرد      ه 
که می توانید       د      ر حین برقراری تم��اس، از افکت های 
زیبای تصوی��ری که د      ر ن��رم افزار گنجاند      ه ش��د      ه نیز 

استفاد      ه کنید      .

 ) kik (کیک 
از موارد      ی که د      رباره مسنجرkikمی توان به آن اشاره کرد      ، 
امکان ارسال پیام با اینترنت کم سرعت است. با توجه به 
فشرد      ه سازی که د      ر موتور این نرم افزار اند      روید       قرار د      ارد      ، 
د      اد      ه ها با حجم بس��یار کم انتقال پید      ا می کنند       و باعث 
کاهش مصرف اینترنت شما می شود      . همچنین این امکان 
را نیز فراهم می کند       که با سرعت بسیار کم اینترنت امکان 

استفاد      ه کامل از این مسنجر قد      رتمند       را د      اشته باشید      .

) Tango (تانگو 
این نرم افزار نیز د      ر کنار وایبر و واتس آپ یکی از محبوب 
ترین نرم افزار های پیام رس��ان اند      روید       به حساب می 
آیند      . تانگو امکان نمایش د      وس��تانی را که از این برنامه 
استفاد      ه می کنند      ، برای شما فراهم می آورد       تا بتوانید       
راحت تر د      وستان خود       را پید      ا کنید       و با آنها به گفت و گو 
بپرد      ازید      . از مهمترین ویژگی هایی که باید       به آن اشاره 
کنیم، کیفیت صد      ا و تصویر فوق العاد      ه باالی تانگو است 
که باعث می ش��ود       انتقال د      اد      ه های اطالعاتی صوتی و 

تصویری با باالترین کیفیت انجام شد      .

 )Yahoo! Messenger (یاهو مسنجر
یکی از برتری��ن و کامل ترین ن��رم افزارها د      ر زمینه 
چت و گفت وگوی متنی، تصویری و صوتی اس��ت 
که قابلیت ه��ای فراوانی را د      ر اختی��ار کاربران قرار 

می د      هد      . 
هم چنین قاد      ر خواهید       بود       فیلم و عکس های خود       
را با د      یگران به اشتراک بگذارید      .این نرم افزار به شما 
امکان می د      هد       تا از طریق فیسبوک با د      یگران ارتباط 
برقرار کنید       و با یک اکانت از گوشی و کامپیوتر خود       

متصل شوید      .

) Viber (وایبر 
محبوب ترین نرم افزار برقراری تماس اینترنتی د      ر 
د      نیا، بعد       از نصب آن و اتصال به اینترنت از طریق سیم 
کارت یا WIFI د      ر آن ثبت نام کنید      . برای مکالمه 
با د      وستانتان باید       طرف مقابل نیز این برنامه را نصب 
کرد      ه باش��د       که خود       وایبر به ش��ما برای شناسایی 
د      وستانی که وایبر را بر روی گوشی اند      روید      ی د      ارند      ، 

کمک می کند      .

) nimbuzz (نیم باز 
مسنجری قد      رتمند       براي برقراری ارتباط بین د      و یا چند       
کاربر، نیم باز نرم افزار متنی است که باعث می شود       به 
راحتی و د      ر صورت د      سترس��ی به اینترن��ت با کاربران 
فهرست خود       به صحبت بپرد      ازید      . امکان آپلود       فایل به 
مقد      ار نامحد      ود       نیز د      ر این مسنجر گنجاند      ه شد      ه است 
که به این وسیله می توانید       عکس ها و وید      ئوهای خود       
را نیز با د      وستانتان به اشتراک بگذارید      .از موارد      ی که د      ر 
این نرم افزار اند      روید       وج��ود       د      ارد       اتصال آن به پروفایل 
فیسبوک اس��ت. کاربران نیم باز می توانند       د      ر صورت 
آنالین بود      ن د      وستانشان د      ر فیس بوک با آنها به وسیله 

این مسنجر اند      روید      ی صحبت کنند      .  
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حجت االسالم و المس��لمین د      کتر رحیم کارگر، مد      یر 
گروه آیند      ه پژوهی پژوهش��کد      ه مهد      ویت و آیند      ه پژوهی 
د      ر گفتاري به آسیب شناسي شبکه هاي اجتماعي و بویژه 
فیس بوک پرد      اخته است. نگاهي گذرا به این نوشته مفصل 

را به شما توصیه مي کنیم؛
ش��بکه هاي اجتماعي بویژه فیس بوک ب��ه رغم فواید       
و فرص��ت هایي ک��ه د      ر اختیار کارب��ران قرار م��ي د      هد      ، 
تهد      ید      هایي را هم متوجه ایشان مي کند       که د      قت و مالحظه 
نس��بت به آنها ض��رورت د      ارد      . از جمله اینک��ه اطالعات 
خصوصی کاربر با س��ایر برنامه ها به اشتراک گذاشته می 
شود       د      ر حالي که از نظر صالحیت های فنی به قد      ر کفایت 
قابل اعتماد       نیست. فیس بوک حذف واقعی اشتراک شما 
را به طرزی غیرقابل باور د      شوار کرد      ه است یعني هیچ قولی 
برای حذف کرد      ن اشتراک کاربر نمی د      هد       و حتی هر برنامه 
ای که مورد       استفاد      ه قرار د      اد      ه  نیز ممکن است د      ر رایانه فرد       
باقی بماند      . بیشتر مشتریان فیس بوک هیچ تصوری د      ر این 
باره ند      ارند       که  اطالعات آنها عمد      تاً عمومی سازی می شود      .

فیس بوک اساس��ا اس��ترس زا و نگراني آفرین اس��ت. 
هکره��ا از محبوبیت این ش��بکه اجتماعي اس��تفاد      ه می 
کنند       و با شگرد      های گوناگون به سرقت اطالعات افراد       می 
پرد      ازند       که موجب افزایش اضطراب خواهد       ش��د      . ترس از 
افش��ای رازهای زند      گی و خانواد      گی و همچنین عکس ها 
و وید      ئوهای شخصی و خانواد      گی بزرگترین د      غد      غه خاطر 
کاربران از جمله کاربران ایرانی اس��ت و این ترس با حذف 
یکی از بند      های قانون عضویت د      رفیس بوک که مربوط به 

حفظ اطالعات شخصی افراد       می شد      ، بیشتر شد      ه است.
ش��اید       جالب باش��د       بد      انید       ک��ه فیس بوک م��ی تواند       

اعتیاد      آور باشد      . تحقیقات نشان د      اد      ه که ٨0 د      رصد       کاربران 
د      ر برابر پرسش »آیا می توانید       برای مد      ت ۲۴ ساعت صفحه 
فیس بوک خود       را چک نکنید      ؟« جواب منفی د      اد      ه اند      . یکی 
د      یگر از معایب فیس بوک و ش��بکه های اجتماعی د      یگر، 

کاهش ارتباط چهره به چهره و مجازی شد      ن روابط است.
بروز اختالالت جسمانی مانند       چاقی، بی تحرکی، ضعف 
بینایی و بلوغ زود      رس د      ر کنار تبع��ات روحی روانی متعد      د       
چون پرخاشگری، بی حوصلگی، گوشه گیری، مورد       آزار قرار 
گرفتن و … از جمله تأثیرات شبکه های اجتماعی بر زند      گی 
کود      کان است که آسیب زیاد      ی بر خانواد      ه ها وارد       می کند      .

یکي از مهم ترین و خطرناک تری��ن تهد      ید      ات فیس بوک، 
تبد      یل شد      ن به ابزار جاسوسي است. جولیان آسانژ موسس 
وب سایت ویکی لیکس می گوید      : فیس بوک، تنفر آمیز ترین 
ابزار جاسوسی است که تاکنون ایجاد       شد      ه است. هر کس که 
نام و مشخصات د      وستان خود       را به شبکه اجتماعی فیس بوک 
اضافه می کند       باید       بد      اند       که رایگان د      ر خد      مت د      ستگاه های 
اطالعاتی آمریکاس��ت و این گنجینه اطالعاتی را برای آنها 
تکمیل می کند      . فیس بوک یک گنجینه اطالعاتی بس��یار 
بزرگ از نام و پیشینه  افراد       است که کاربران آن را به شکل 
د      اوطلبانه د      ر اختیار این ش��بکه  اجتماعی قرار می د      هند      .از 
د      یگر معایب این شبکه اجتماعي، ایجاد       حس خود       شیفتگي 
است. نتایج بررسی ها تایید       می کند       که ماری جوانا و فیس بوک 
به یک اند      ازه باعث ایجاد       حس کاذب خوشی و خود      شیفتگی 
می ش��وند      ؛ د      ر حالی که د      ر واقعیت، زند      گی  کاربران را بهتر 
نمی کنند      . طبق نتایج این مطالعه د      ر د      انش��گاه میشیگان، 
هرچه کاربر فیس بوک جوان تر باش��د      ، بیش��تر با مشکالت 

روانی مواجه می شود      .

 نکاتي د      رباره 
یک تهد      ید      

 فيس بوك 
می تواند       
سم باشد      
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 این روزها فراگیری ش�بکه های اجتماعی آن هم با پیش�رفت 
فن آوری گوش�ی های هوش�مند       غیرقابل انکار اس�ت؛ شبکه 
های�ی که خ�واب و خوراک را از مرد      م گرفته اند       و از نان ش�ب 
هم واجب تر ش�د      ه اند      . ف�ن آوری های نوینی که حتي د      ر حال 
تن�ه زد      ن ب�ه تلویزیونند       و تماش�اگران این رخ�د      اد       مهم قرن 
گذشته را د      ر ضمن تماشای تلویزیون ها باز هم به خود       مشغول 
ک�رد      ه اند      . د      یگر این روزها کمتر کس�ی را می ت�وان یافت که 
ب�ا موبایل از خواب بید      ار نش�ود      ، صبحانه را ب�ا چک پیام های 
موبایل�ی صرف نکن�د      . د      ر کوچه و خیاب�ان و د      ر حال رانند      گی 
و د      ر فرص�ت های انتظار، ش�بکه های اجتماع�ی را د      رنورد      د       و 
حتی ارتباط با خانواد      ه خود       را هم از طریق ش�بکه های مجازی 
س�امان د      هد       و آخر االمر هم با موبایل به بس�تر راهی شود      .بی 
ترد      ید       به د      س�ت آورد      ن 1۰۰ میلیون عضو تنها د      ر یک روز یک 
موفقیت چشمگیر برای هر مجموعه ای محسوب می شود      . طبق 
تازه ترین آمار، تعد      اد       کاربران ش�بکه های اجتماعی واتس آپ 
و فیس بوک به مرز یک میلیارد       نفر رس�ید      ه اند      . آمارها نش�ان 
می د      هد       به د      لیل افزایش اس�تقبال از شبکه های اجتماعی، د      ر 
بس�یاری از کش�ورهای د      نیا تعد      اد       کارب�ران افزایش تصاعد      ی 
یافته اند      . مثال د      رباره ش�بکه اجتماعی فیس بوک کشورهایی 
چون برزی�ل، مکزیک، اند      ونزی، آرژانتین و فیلیپین قس�مت 
اعظ�م کاربران آن را به خود       اختص�اص د      اد      ه اند      ؛ نیمی از مرد      م 
آمری�کا یعنی 149 میلیون نفر عضو این ش�بکه اند       و اند      ونزی 
نیز با 37 میلیون کاربر د      ر رد      ه د      وم بیش ترین کار بر فیس بوک 
قرار د      ارد      . آمار کاربران ایرانی هم از ۲ میلیون کاربر حرفه ای تا 
1۲ میلیون نفر کاربر گذری برآورد       می شود      . عمد      ه د      الیل جذب 
ش�بکه های اجتماعی) مثل فیسبوک( نیاز انسان ها به تعامل 
اجتماعی اس�ت. بد      ون شک انسان ها د      ر تعامل اجتماعی است 
که به رشد       و ش�کوفایی می رسند      ، ولیکن هر تعامل اجتماعی 

لزوماً رشد       د      هند      ه نیست.
ام�ا برخی از صاح�ب نظران به این نتیجه رس�ید      ه اند       که اد      امه 
عضویت د      ر ش�بکه های اجتماعی به هیچ وجه به صالح منافع 
آنها نیس�ت و ضم�ن خروج از آن، می کوش�ند       ب�ا ارائه د      الیل 

متنوع، د      یگران را نیز تش�ویق ب�ه انجام این کار کنند      . 
متاس�فانه ش�بکه های اجتماعی د      ر حال د      گرگون 
کرد      ن مفهوم حریم خصوصی برای کاربران خود      ند       

و این مهم موضوعي نیست که بتوان به راحتی د      ر 
جامعه ای چون جامعه ایرانی با تقید      ات فرهنگی و 

اخالقی حاکم بر آن قابل پذیرش باشد      .فهرست 
کرد      ن برخی عناوین مهم این آسیب ها 
و توضیحات�ی حد      اقل�ی د      رب�اره آن مي 
تواند       راهگش�ای کسانی باش�د       که می 

خواهند       حتما د      ر ای�ن واد      ی حضور فعال 
و جد      ی د      اشته باشند      ؛

نگاهی به مرضات استفاد      ه از 
شبكه های اجتامعی

 پلی لرزان
 برای نجات 
انسان مد      رن

آینه

سید       مسلم جزایری/ كارشناس ارشد       رسانه
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 امکان د      روغین بود      ن همه چیز
 د      ر فضای مجازی

مد      تی پیش، یک رسانه د      اخلی تیتر جالبی د      اشت: »مواظب باشید      ، شاید       
د      وست جد      ید       شما د      ر فیس بوک)یکی از شبکه های اجتماعی(، همسرتان 
با اسم مستعار باشد      !« جمله قابل تاملی اس��ت؛ د      ر حقیقت این هشد      ار، 
ماهیت اصلی ش��بکه های مجازی را بیان می کن��د      . د      نیای بی انتهایی 
که شما هرگز نمی توانید       به کنه د      روغ یا راس��ت بود      ن آن پی ببرید       اگر 
مخاطبتان نخواهد      . شبکه های اجتماعی می توانند       کاربرانی د      اشته باشند       
که هرگز نیستند      ؛ فقط نامی از ایشان وجود       د      ارد       که مستعار است، عکسی 
که برای د      یگری اس��ت یا مرد       خوش تیپ تر یا زن جذاب تری با اساسا 
چهره ای کامال متضاد      . مرد      ی که خود       را زن معرفی می کند       و د      ختری که 
خود       را پسر می نمایاند      . ارتباط د      ر فضای مجازی می تواند       کامال مجازی و 
غیر واقعی باشد       اگر یکی از د      و طرف بخواهد       این گونه عمل کند       و این گونه 
است که خشت اول کج نهاد      ه می شود       و تا ثریا د      روغ بر د      روغ های قبلی 

افزود      ه می شود       و می رود       و می رود       تا به رسوایی بینجامد      .

استرس زا بود      ن شبکه های مجازی
ش��بکه های اجتماعی د      ر ابتد      ا ظاهراً بنا بود       تا م��رد      م را به هم نزد      یکتر 
کند      ، اما این قبیل ش��بکه ها اخیراً به جاسوس��ی از کاربران، د      امن زد      ن 
به حس��اد      ت و حتی نابود       کرد      ن اعتماد       به نفس متهم شد      ه اند      .از ٧ هزار 
ماد      ری که د      ر یک پژوهش به نام »ماد      ران امروز« ش��رکت کرد      ه اند      ، ۴۲ 
د      رصد       د      ر مورد       استفاد      ه از شبکه های  اجتماعی  د      چار استرس می شوند      ؛ 
چرا که نمی توانند       از نظر مهارت و تخیل با س��ایر کاربران این شبکه ها 
رقابت کنند      .  براساس آخرین پژوهش ها حد      ود       ۲0 د      رصد       از ۱٦۳۲ فرد       
بزرگسال آمریکایی که د      ر این پژوهش شرکت کرد      ه اند      ، معتقد      ند       که بیش 
از همه   شبکه های اجتماعی، فیس بوک بیشترین اثر منفی را بر احوال 
آنها د      ارد       و ۲0 د      رصد       د      یگر می گویند       که این سایت باعث اضطراب آنان 
می شود      . این روشن است که وقتی کاربر تصاویر تعطیالت د      وستانش را 
می بیند       که به جایی سفر کرد      ه اند       که او توان مالی سفر به آنجا را ند      ارد       یا 

نوشته های همیشه شاد      مان آن ها را می خواند      ، احساس خال بکند      . 

 کمرنگ شد      ن جد      ی روابط 
میان فرد      ی

یکی از معایب فیس بوک ود      یگرش��بکه های اجتماعی کاهش ارتباط 
چهره به چهره ومجازی ش��د      ن روابط اس��ت. از بزرگترین تهد      ید      های 
جوامع انسانی د      ر روزگار ما، کم ش��د      ن ارتباطات میان فرد      ی و تحلیل 
رفتن ظرفیت تحمل مخاطبان حقیقی اس��ت بد      ین معنی که کاربران 
شبکه های مجازی، از آنجا که د      ر انتخاب مخاطبان خود       آزاد       و راحتند       
و با کمترین رنجش می توانند       طرف مقابل را حذف یا بالک کنند      ، پس 
ضرورتی بر تحمل و شکیبایی د      ر برابر مخاطبان حقیقی خود       نمی یابند       
اگر چه این افراد       از نزد      یک ترین افراد       خود       چون پد      ر و ماد      ر و همس��ر و 
فرزند       باشد       و بد      یهی است که این حرکت د      ر عرف و اخالق ایرانی مسلمان 
هرگز پذیرفته نیست. فرهنگ کاریکاتوری رایج د      ر جامعه ما د      ر مذمت 
تاثیرات شبکه های اجتماعی نیز برای کسی قابل انکار نیست. آخرین 
نمونه آن، شعاری بود       که د      ر شب یلد      ا د      ر شبکه های اجتماعی د      ست به 

د      ست شد       که »یلد      ا را بد      ون موبایل سپری کنیم.«

شکستن حریم های شخصی
یکی از مهم ترین عارضه ها و آسیب هایی که می تواند       مشارکت د      ر شبکه 
های اجتماعی را با تامل همراه کند      ، لزوم ارائه اطالعات حد      اقلی متقاضی 
است از مشخصات فرد      ی گرفته تا پاره ای اطالعات د      یگر نظیر شماره ها و 
نشانی های گوناگون شناسانند      ه شخصیت حقیقی یک فرد       چون شماره 
تلفن همراه و نش��انی ایمیل و رمز ورود       آن. به گفته مرکز تحقیقات پیو 
۹۱ د      رصد       از کاربران، عکس خود       را د      ر شبکه های اجتماعی ارسال می 
کنند      ، ٧۱ د      رصد       از کاربران نام ش��هر یا محل زند      گی خود       را منتشر می 
کنند      ، ٦۱د      رصد      نش��اني ایمیل خود       را  و ۵0د      رصد       شماره تلفن خود       را 
ارسال می کنند      . بیش از ٨0د      رصد       کاربران عالیق خود       را به اشتراک می 
گذارند       و خود       را هد      ف تبلیغات برند      ها می کنند      . ٦۱د      رصد       از کاربران فقط 
به د      وستان خود       اجازه بازد      ید       از پروفایل ش��خصی خود       را می د      هند      . د      ر 
مقاله ای از مجله »مرز روانشناسی« از این پد      ید      ه به عنوان ظهور »ماهیت 

فیسبوکی« نام برد      ه شد      ه است.

کارشناسان بر این باورند       که طی چند       سال نخست 
ازد      واج ، ش��بکه های اجتماعی بویژه فیس بوک 
یک تهد      ید       جد      ی برای ت��ازه د      اماد      ها و عروس ها 
محسوب می شود       و می تواند       آثار جبران ناپذیری 
را بر رابطه د      و طرف به جا بگذارد      . شرکت حقوق 
و قضای��ی Slater and Gordon بریتانیا د      ر 
گزارش اخیر خ��ود       به نحوه س��وق د      اد      ن زند      گی 
های نو توسط شبکه های اجتماعی اشاره کرد      ه و 
سوء ظن را یکی از نخستین گام های این شبکه 
ها می د      اند      . نتایج حاصل از مطالعه جد      ید       نش��ان 
د      اد      ه اس��ت ۵٨ د      رصد       افراد       رمز عبور فیس بوک 
همس��ر خود       را د      ارند       و این د      ر حالی است که فرد       
مقابل نمی د      اند       همسرش به رمز عبور او د      سترسی 

د      ارد      . با این اتفاق، هرگونه ارتباط فرد       با اطرافیان 
می تواند       عامل مشاجره جد      ید       باشد       و اگر این رمز 
عبور تغییر کند      ، س��وءظن برای روابط مخفیانه 
بیشتر می شود       و احتمال متارکه افزایش می یابد      .

برخی اتفاقات میان زن و شوهر ارزش مشاجره و 
کشمکش را د      ارد       تا مشکل آنها برطرف شود      ، اما آیا 
ارزش شبکه های اجتماعی هم تا این حد       است؟ 
باید       اعت��راف کرد       که بس��یاری از زوجین چنین 
ارزشی را برای این ش��بکه اجتماعی د      رنظر می 
گیرند      . بررسی جد      ید       این موضوع را نمایان کرد      ه 
است که حد      ود       ۲۵ د      رصد       از د      و هزار زوجی که د      ر 
نظرسنجی شرکت کرد      ند      ، د      س��ت کم هفته ای 
یک مشاجره با همسر خود       د      ارند       و ۱٧ د      رصد       آنها 

این مشاجره ها را هر روز تجربه می کنند      . د      ر این 
مطالعه جد      ید       مشخص شد      ه که ۱۵د      رصد       زوج ها 
بر این باورند       که شبکه رسانه ای یک خطر جد      ی 
برای رابطه شان محسوب می شود      . براساس این 
بررسی خطرناک ترین شبکه های اجتماعی از نگاه 
زوجین به ترتیب فیس بوک، واتس اپ، توییتر و 
اینس��تاگرام بود      ه اند      .کارشناسان معتقد      ند       فیس 
بوک به تنهایی می تواند       ی��ک ازد      واج موفق را از 
بین ببرد      . ممکن است این نظریه چند      ان هم جد      ی 
تلقی نشود      ، اما مطالعه حاضر نشان د      اد      ه است یکی 
از هر هفت نفری که تازه ازد      واج کرد      ه اند       فقط به 
د      لیل حضور همسر خود       د      ر فیس بوک، اسکایپ، 

اسنپ چت، توییتر و... طالق گرفته اند      .

بروز اختالالت جد      ی د      ر زند      گی های زناشویی
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نگاهی به فراوانی خانه خد      ا د      ر پایتخت

 تهران،فقیرترین شهر 
د      ر تعد      اد       مساجد      

ظهر ش�د      ه است، اما صد      ای اذان شنید      ه نمی ش�ود      ، چون د      ر یکی از خیابان های 
پرترد      د       مرکز پایتخت ام القرای جهان اس�الم، مس�جد      ی نیس�ت تا از مناره اش، 
بانگ روح بخش اذان به گوش برسد      .آمارها نشان می د      هند       د      ر تهران حد      ود       ۲۰۰۰ 
مس�جد       وجود       د      ارند      . آن طور که اطلس ش�هری تهران روایت می کند       »بیشترین 
د      سترسی به مساجد       د      ر نواحی واقع د      ر مرکز و مرکزی جنوب و شرق شهر تهران 
و بویژه مناطق 4، 8، 1۰، 11، 1۲، 13، 14،17 و ۲۰ اس�ت؛ ولی د      ر نواحی حاش�یه ای 
شرقی، غربی و جنوب غربی د      سترسی به مساجد       چند      ان آسان و مناسب نیست.«

رنج تهران از کمبود       مسجد      
رئیس کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی شورای ش��هر تهران می 
گوید       که به هرتهرانی کمتر از ۱۵ سانتیمتر سرانه مسجد       می رسد      .

حجت االس��الم عبد      المقیم ناصحی بابیان این که تعد      اد       مساجد       
د      رکشور به اند      ازه است،این تعد      اد       را د      ر کشور ٦۵ هزارمسجد      اعالم 
می کند      ،امامی گوید       که د      رتهران بااین جمعیت زیاد       فقط ۲000 
مسجد       وجود      د      ارد       و برهمین اساس پایتخت را فقیرترین شهر از نظر 
تعد      اد       مساجد       لقب د      اد      ه اند      .وی بابیان این که د      ر شورای شهر تهران 
د      ر راستای عمران و آباد      انی مساجد       طرح های گسترد      ه ای د      ر د      ستور 
کاراس��ت،می گوید      : برای تعمیر،تطهیر  وتعریض مساجد      ،بود      جه 
و امکاناتی د      رنظرگرفته شد      ه اس��ت.رئیس کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای ش��هر تهران می افزاید      :  سال گذشته د      رشورای 
شهرمصوب شد      که ۴00 مسجد      د      رمناطق گوناگون تهران ساخته 
شوند      که تاکنون ٨0 مسجد      ساخته وحتی ازظرفیت بنای د      انشگاه ها 

و مد      ارس نیز برای ایجاد       مساجد       استفاد      ه شد      ه است.

قوانین و اقد      ام  های اجرایی 
د      رباره ساخت مساجد      

قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و مصوبات هیات د      ولت، 
تهیه کنن��د      گان طرح های جام��ع و تفصیلی ش��هرها را مکلف 
کرد      ه که جایگاه مس��جد       را به عنوان محور محل��ه منظور د      ارند       
و مرد      م هر محله از نعمت مس��جد       د      ر جایگاه کانونی محله خود       
برخورد      ار باشند       و خد      مات عمومی مورد       نیاز شان را از واحد      ها و 
د      ستگاه هایی که ارائه د      هند      ه این خد      ماتند       و حول محور مسجد       
د      ر محله مستقر می ش��وند      ، د      ریافت کنند      .متأس��فانه آنچه د      ر 
اجرای مصوبات مجلس شورای اسالمی و هیات د      ولت د      ر تد      وین 
و تصوی��ب و اجرای طرح های تفصیلی د      رباره مس��جد       مالحظه 
می شود      ، رضایت بخش نیست، همچنین اطلس مساجد       کشور 
به صورت کامل و جامع تاکنون ترسیم نشد      ه است، اما اطالعات 

 بیشترین و کمترین سرانه مساجد       
مناطق 22گانه تهران 

کمترین سرانه مسجد       متعلق به منطقه پنج بود      ه که با جمعّیت ٧۹۲ هزارنفری و 
٧۵ مسجد       موجود      ، هر ۱0 هزار و ٧۵0 نفر یک مسجد       د      ارند       و سپس منطقه د      و با 
٦۳۲ هزار نفر و ٧۳ مسجد      ، کمترین سرانه را د      ارد       و ٨٨00 نفر یک مسجد       د      ارند      .

بیشترین سرانه متعلق به منطقه د      وازد      ه است که با جمعّیت ۲۴۱ هزار نفری و 
۲۵۱ مسجد      ، به هر ۹٧٦ نفر یک مسجد       تعلق می گیرد      .

بیشترین نیاز و کمترین نیاز محله های
 تهران به مسجد      

با مالحظه مسافت د      سترسی به مساجد       به میزان ۲۵0 متر، محله کاوسیه 
د      ر منطقه سه با یک مسجد       به ۹ مس��جد       د      یگر نیاز د      ارد       و بین محله ها 
د      ارای بیش��ترین نیازمند      ی است. از آن س��و، محله ابوذر شرقی و ابوذر 
غربی)فالح( د      ر منطقه ۱٧ با د      اشتن ۲۹ مسجد       به هیچ مسجد       د      یگری 

نیازمند       نبود      ه و کمترین نیاز را د      اراست.

نیاز
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موجود       از تعد      اد       مساجد       و وضعیت کیفی آن 
از متناسب نبود      ن مساجد       با تعد      اد       و گسترش 
جمعیت و توزیع نامناسب جغرافیایی و مکانی 

مساجد       د      ر شهرها و روستاها نشان د      ارد      .

رشد       منطقی بین افزایش جمعیت و 
احد      اث مسجد       وجود       ند      ارد      

همان ط��ور ک��ه د      ر عرصه اقتص��اد      ی تعد      اد       
بانک ها و مراکز خرید       د      ر عرصه ورزشی تعد      اد       
سالن های ورزش��ی د      ر عرصه سالمت تعد      اد       
بیمارستان ها و پایگاه های س��المت و د      یگر 
عرصه ها تقریب��ا یک هماهنگ��ی منطقی و 
ارتباط مستقیم با افزایش جمعیت وجود       د      ارد      ، 
د      ر عرصه مسجد       رشد       مناسب و منطقی بین 
افزایش جمعیت و احد      اث و ایجاد       مسجد       د      ید      ه 
نمی ش��ود      . به عنوان مثال بر اساس آخرین 
آمار، امروز به ازای ه��ر ۳۵00 نفر ایرانی یک 
ش��عبه بانک و به ازای ه��ر ۳۵0 ایرانی یک 
کارمند       بانک وجود       د      ارد       اما بطور میانگین د      ر 
کل کش��ور تقریبا به ازای هر ۱۱00 نفر یک 
مسجد       وجود       د      ارد       که با توجه به کارکرد      های 
گسترد      ه و متنوع تر د      ینی، سیاسی، اجتماعی 
و حتی اقتصاد      ی مسجد       این سرانه قابل قبول 
نیست. این آمار د      ر برخی کالن شهرها به ویژه 
تهران د      ارای وضعیت نامطلوب تری است، به 
طوری که د      ر شهر تهران به ازای هر ۴۲00 نفر 
یک مسجد       وجود       د      ارد      .د      ستگاه های متعد      د      ی 
که د      ر حوزه مسجد       د      ارای وظیفه و مسئولیت 
اند      ، اقد      ام های پراکند      ه ای انجام د      اد      ه اند       ولی 

د      ستگاه خاصی که تش��کیل بانک اطالعات 
مساجد       کشور و ترسیم اطلس آن را عهد      ه د      ار 
شود      ، مشخص نشد      ه است. مهم تر از آن »نقشه 
آمایش مساجد      « کش��ور نیز ترسیم نشد      ه تا 
عموم مرد      م با همکاری د      ستگاه های ذی ربط 
د      ر حوزه مسجد      ، قاد      ر باشند       به تکالیف د      ینی 
خود       و د      ستگاه ها به وظایف و مسوولیت های 
خود       برای رس��ید      ن به وضعی��ت مطلوب، د      ر 
قالب برنامه های بلند      مد      ت اقد      ام کنند      .چند      ی 
پی��ش، کارگروه مدیریتکالن دستگاههاي 
فرهنگي شورايعالي انقالبفرهنگي، با ارائه 
آماری به تحلیل وضعیت موجود       مساجد      د      ر 
کل شهرتهران پرد      اخت و خبرگزاری فارس 
نیز آن را منتش��ر ک��رد      . آنچ��ه د      ر اد      امه می 
آید      ، بخش��ی از این گزارش آماری � تحلیلی 
است؛طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
سال ۱۳۹0 و برآورد      ه��ای جمعیتی،  تهران 
د      ر سال ۱۳۹۳ تقریباً هشت میلیون و ۳۲۵ 
هزار نفر جمعیت د      ارد      . )جمعیت ساکن محله 
های ته��ران را معاد      ل جمعی��ت شب ها باید       
د      ر نظر گرفت، چون تقریب��ا معاد      ل نیمی از 
جمعیت تهران د      ر روز است.(کالنشهر تهران 
د      ارای ۱۹۴۱ مسجد       است و بر اساس امکان 
د      سترسی به خانه خد      ا، نیاز به ساخت و ۱0۱٦ 
مسجد       د      یگر وجود       د      ارد      . به طور کلی با توجه به 
آمار جمعیت سال ۱۳۹0 و مساجد       موجود       د      ر 
شهر تهران به ازای هر ۴۲٨۹ نفر یک مسجد       
وجود       د      ارد      ! ای��ن موض��وع د      ر برخی مناطق 
تهران نامطلوب تر است و مثالً منطقه چهار، به 

ازای هر ٦۴۵۳ نفر یک مسجد       د      ارد      !

بیشترین نیاز و کمترین نیاز مناطق 22گانه 
شهر تهران به مسجد      

با مالحظه مسافت د      سترسی به مساجد       به میزان ۲۵0 متر، 
منطقه یک با ۱۱٦ مسجد       به ۱0٨ مسجد       د      یگر نیاز د      ارد       و 
بین مناطق ۲۲گانه تهران د      ارای بیشترین نیازمند      ی است. 
منطقه هفد      ه نیز با د      اشتن ۱٧٧ مسجد      ، فقط به تأسیس پنج 

مسجد       د      یگر نیاز د      ارد      .

د      ر مجموع شهر تهران حد      اقل به ساخت ۱0۱٦ مسجد       د      یگر نیازمند       است. د      ر 
این صورت با د      اشتن ۲۹۵٧ مسجد       هر ۲٨۱۵ نفر یک مسجد       خواهند       د      اشت.

این نیاز صرفا معطوف به مساجد       محله هاست و مساجد       ایستگاهی و مساجد       
محله ها و مناطق صنعتی، تجاری، اد      اری و آموزشی را شامل نمی شود      .

مناطق و محله های 
فاقد       مسجد       د      ر تهران

د      ر کل شهر تهران مناط��ق و محله هایی 
وجود       د      ارند       که فاقد       مسجد      ند       که عبارتند       
از؛ محله د      رک��ه د      ر منطقه یک با جمعیت 
۱۲۱۵ نفر، محله های بوعلی، چوبتراش 
و خرم��رود      ی د      ر منطق��ه ۲ ب��ه ترتیب با 
جمعیت ٦٧٨۲ و ۱۲۱۵۱ و ۱۱۱۹٧ نفر، 
محله سید      خند      ان )ارسباران( د      ر منطقه ۳ 
با جمعیت ۱۵0٨٨ نف��ر، محله های ارم و 
شهرزیبا د      ر منطقه ۵ به ترتیب با جمعیت 
۲۲۹۳0 و ۴۴۹۱ نفر، محله های فاطمی، 
قائم مقام - سنای��ی و گاند      ی د      ر منطقه ٦ 
به ترتیب با جمعی��ت ۲0۹۲۱ و ۱۱0۱٦ 
و ۳۹۲۲ نفر، محله زرک��ش د      ر منطقه ٨ 
با جمعیت  ۲۲۴۱۵ نف��ر، محله بوستان 
والیت د      ر منطقه ۱۹ با جمعیت ۱۵٧ نفر، 
محله ه��ای جاد      ه نظام��ی، باروت کوبی و 
شاه آباد       د      ر منطقه ۲0 به ترتیب با جمعیت 
نامشخص، ۲۵ و ۳۹٦۹٦ نفر، محله های 
باشگاه نفت و تهرانسر مرکزی د      ر منطقه 
۲۱ به ترتیب با جمعیت ۱٨۹٧۳ و ۱٧٦۱۴ 
نفر و محله شهرک شهید       باقری د      ر منطقه 

۲۲ با جمعیت ۳۴۹ نفر.

سرانه مطلوب مسجد       برای تهران

بیشترین و کمترین سرانه 
مساجد       محله های تهران

بین تمامی محله های شهر تهران بیشترین 
سرانه متعلق به محله مقد      م د      ر منطقه ۱٧ با 
جمعیت ۱۵ هزار و ۴00 نفر و ۲۵ مس��جد       
است که ه��ر ٦۲٧ نفر یک مس��جد       د      ارند       و 
کمترین سرانه متعلق ب��ه محله تهرانپارس 
د      ر منطقه هشت است که جمعیت ۴۹ هزار 

نفری آن فقط یک مسجد       د      ارند      !
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هنگامی ک��ه ابوبکر البغ��د      اد      ی، رهبر 
د      اع��ش که پیش��ینه ای بعث��ی د      ارد      ، 
رهبری این گ��روه تکفیری را بر عهد      ه 
گرف��ت، ۴ محور اساس��ی را به عنوان 
نقش��ه راه برای اعض��اي این گروهک 
تکفیری ترسیم کرد      . هد      ف نخست از 
حضور د      اعش د      ر خ��اور میانه و شمال 
آفریقا، تامین امنیت پاید      اربرای رژیم 
صهیونیس��تی است؛ به اعتبار این که 
این رژیم د      ر شکل گیری و تکوین این 
گروهک، نقش کاماًل پررنگی به عهد      ه 

د      ارد      .
د      اعش د      ر طول ۵ سال گذشته، ارتباط 
تنگاتنگ��ی با رژی��م اسرایی��ل برقرار 
ک��رد      ه و از ظرفیت نظام��ی این رژیم 
برای تغییر موازنه ق��د      رت به سود       این 
گروهک بهره برد      ه است. حمالت مکرر 
هواپیماه��ای رژیم صهیونیس��تی به 
مراکز نظامی سوریه د      ر طول سال های 
اخیر ب��ه د      رخواست رهب��ران د      اعش 
و د      ر چارچ��وب کاهش فش��ار نظامی 
نیروهای مس��لح سوری��ه و حزب اهلل 
علیه د      اعش قابل تجزیه و تحلیل است. 
انتقال صد      ها تن از مجروحان د      اعش از 
سوریه به فلس��طین اشغالی و مد      اوای 
آنان د      ر بیمارستان های نظامی اسراییل 
از وجود       ارتب��اط و همکاری تنگاتنگ 
میان گروهک د      اع��ش و مقامات رژیم 

صهیونیستي حکایت د      ارد      .
از ای��ن رو امنیت رژیم صهیونیس��تی 
بخش��ی از راهبرد       نظام��ی و سیاسی 
گروهک د      اع��ش تلقی می ش��ود       که 
مهم ترین د      لیل آن این است که رهبران 
این گروه��ک تاکنون هی��چ موضعی 
د      رب��اره جنایات اسرایی��ل علیه ملت 

فلسطین اتخاذ نکرد      ه اند      .
استراتژی د      یگر د      اع��ش این است که 
یک چه��ره کاماًل مخد      وش و خش��ن 
از اسالم ارائه د      هد       تا زمینه ایجاد       یک 
جریان سازی تند       غربی علیه مسلمانان 
مقیم اروپافراهم کند      . خاستگاه فکری 
د      اعش، وهابیت جنایتکار عربس��تان 
است ک��ه با هر گونه مظاهرانس��انی و 
مکت��ب تمد      ن س��از شیع��ه مخالفت 
می کند      . از این رو د      اعش هنگام ورود      به 
سوریه و عراق، نم��اد       مقد      س شیعیان 
و حتی مس��اجد       اهل سنت را تخریب 

کرد      .
ماموریت د      یگر د      اع��ش، ایجاد       شکاف 
می��ان مذاهب زیرمجموع��ه اسالمی 
است تا زمین��ه الزم را برای ایجاد       یک 
جنگ شیعه و سنی د      ر منطقه فراهم 
سازد      . برای د      اعش، تفاوتی میان شیعه، 
علوی، سنی معتد      ل، مسیحی و د      روزی 
وجود      ن��د      ارد      . بنابراین ای��ن گروهک 
هنگ��ام اشغال مناطق علوی نش��ین، 
مسیحی نشین و شیعه نشین شهرهای 
حم��ص، د      رع��ا، اد      لب و حل��ب شعار 
»مسیحی به بیروت و علوی د      ر تابوت« 
را مطرح کرد      . این شعار نشان می د      هد       
که د      اعش تحت تاثی��ر افکار وهابیت 
تالش د      ارد       تا نوع��ی صف بند      ی میان 
طیف های مذهب��ی ایجاد       کن��د       و تا 
اند      ازه ای نی��ز از پش��توانه رسانه های 

عربی برخورد      ار است.
ه��د      ف چه��ارم و نهای��ی د      اع��ش از 
گس��ترش حوزه نفوذی خود       از عراق 
و سوریه ت��ا لبن��ان، سرنگونی د      ولت 
بش��ار اس��د       د      ر سورریه، قط��ع محور 
تهران � د      مش��ق � بیروت و سرانجام، 
حذف مقاومت اسالمی لبنان از صحنه 
عملیاتی است. د      ر طول ۵ سالی که از 
بحران سوریه می گذرد      ، د      اعش بیش از 
۳00 هزار تن ازمرد      م بی د      فاع سوریه را 
قتل عام و ۱۱ میلیون نفر د      یگر را آواره 

کرد      ه است.
اساسا شاکله د      اع��ش از وجود       برخی 
اف��راد       مج��رم ک��ه د      ر زند      ان ه��ای 
کش��ورهای اروپایی بس��ر می برد      ند      ، 
تش��کیل شد      ه است. این کش��ورها با 
هد      ف تخریب چهره اسالم ناب وبرای 
خالص شد      ن از جوانان مسلمان مقیم 
اروپا زمینه حضور ای��ن جوانان را د      ر 

خاورمیانه فراهم ساخت.
کش��ورهای اروپایی سیاست خود       را 
ب��ا سیاست ه��ای عربس��تان، رژی��م 
صهیونیس��تی،ترکیه وقطر هماهنگ 
کرد      ه وهر یک از این کشورها ماموریت 
خ��اص خ��ود       را د      رتقوی��ت گروهک 

تروریستی د      اعش انجام د      اد      ند      .
عربستان وقطر به عنوان »عابربانک« 
آمریک��ا و غرب، تاکن��ون ۳٦ میلیارد       
د      الرکمک مالی د      ر اختیار د      اعش قرار 
د      اد      ه اند      ؛ د      ر حالی که ترکیه کمک های 

کارشناس روابط بین الملل و پژوهشگر مسائل خاورمیانه

 د      اعش و د      شمنی
با مسجد      

حسن هانی زاد      ه

روزتصوری
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اطالعات��ی ولجس��تیکی د      ر اختیار ای��ن گروهک 
تروریستی قرار می د      هد      .رژیم صهیونیستی نیزنقشه 
حرکت جغرافیایی د      اعش را ترسی��م می کند       و این 
گروهک بد      ون قطب نمای اسراییل نمی تواند       حوزه 

نفوذی خود       را انتخاب کند      .
مجموعه رخد      اد      ه��ای اخیر سوریه، ع��راق ولبنان 
نش��ان می د      هد       که طرح شکل گیری د      اعش د      قیقا از 
سال ۲00٦ میالد      ی وپس از شکس��ت ذلت بار رژیم 
صهیونیس��تی از حزب اهلل لبنان د      ر جنگ ۳۳ روزه 

توسط آمریکا وعربستان تهیه شد      .
پس از شکس��ت ارتش اسراییل از حزب اهلل وتغییر 
معاد      الت نظامی وسیاسی منطق��ه به سود       مقاومت 
اسالمی، آمریکا وغ��رب به شد      ت نس��بت به تغییر 
این معاد      الت بیمناک شد      ند      .د      ر هم��ان زمان جرج 
بوش ریی��س جمهوری وق��ت آمریکا،ملک عبد      اهلل 
بن عبد      العزیز، پاد      شاه سابق عربستان را احضار کرد       
ونشست مشترکی میان بوش وملک عبد      اهلل د      رمزرعه 

شخصی جرج بوش د      ر تگزاس تشکیل شد      .
د      ر این نشس��ت وزرای خارجه، سفرای د      و کشور د      ر 
ری��اض و واشنگتن و روس��ای د      ستگاه  های امنیتی 
آمریکا وعربستان نیز حضور د      اشتند      . د      ر این نشست، 
رییس جمهوری آمریکا نس��بت به شکست ارتش 
رژیم صهیونیستی د      ر جنگ۳۳روزه لبنان به شد      ت 
ابراز نگرانی کرد       و از پاد      شاه عربستان خواست تا برای 

مقابله با حزب اهلل چاره اند      یشی کند      .
ملک عبد      اهلل ب��ن عبد      العزیزخطاب ب��ه جرج بوش 
گفت:»ما اعراب، یک مثل قد      یمی د      اریم که می گوید       
آهن تنه��ا با آهن بری��د      ه می شود       )ال یف��ل الحد      ید       
االالحد      ید      ( بنابراین باید       یک گروه تروریس��تی برای 
ضربه زد      ن به ح��زب اهلل با شاکله ب��ه ظاهر اسالمی 

تشکیل شود      .
جرج بوش و ملک عب��د      اهلل به بند      ر بن سلطان سفیر 
سابق عربس��تان د      ر واشنگتن که به »پد      ر القاعد      ه« 
معروف است ماموریت د      اد      ند       تا تشکیالتی با عنوان 
د      اعش برای مقابله با مقاوم��ت اسالمی لبنان ایجاد       
کند      .از همان زمان به د      ستور پاد      شاه عربستان، بند      ر 

بن سلطان پ��س از ۲۲ سال ازآمریکا به عربس��تان 
بازگشت و پس��ت ریاست سازمان امنیت عربستان 

را به عهد      ه گرفت.
بند      ر بن سلطان از س��ال ۲00٦ تا سال ۲0۱۱ بیش 
از ۵0 هزار تروریس��ت را از ٨0کشور مختلف جهان 
جمع آوری وآنان را د      ر د      و پاد      گان جد      اگانه د      ر ترکیه 
و ارد      ن زیر نظر افس��ران موس��اد       اسراییل و سازمان 
سیای آمریک��ا آموزش د      اد      . نام ای��ن گروهک د      ولت 
اسالمی ع��راق وشام )د      اعش( تعیی��ن شد       ورهبری 
آن به ابوبکرالبغد      اد      ی که یکی از افسران سابق حزب 
بعث عراق بود       وبه مد      ت ۲ سال د      رفلسطین اشغالی 

آموزش سیاسی ونظامی د      ید      ه بود      ، واگذار شد      .
د      اعش از ۱۵ مارس ۲0۱۱ که بحران سوریه آغاز شد       
با مد      یریت بند      ر بن سلط��ان، رییس سازمان امنیت 
عربستان، وارد       سوریه و نقش تخریبی عربستان، قطر 

و ترکیه د      ر این جا پررنگ تر شد      .
یکی از کانون های تهاجم د      اعش، مساجد       مسلمانان 
سوری��ه و عراق د      رد      مش��ق، الذقیه، حل��ب، حماء و 
حمص و همچنین موصل، االنبار، سنجار، سامراءو 
تلعفر د      ر عراق اس��ت. عملیات انتح��اري د      اعش به 
نمازگزاران مسجد       االیمان واقع د      ر منطقه المزرعه 
د      مش��ق د      ر تاریخ مارس ۲0۱۳ که به کش��ته شد      ن 
شیخ محمد       سعی��د       البوط��ی یک��ی ازبزرگ ترین 
متفکران اسالمی منجر شد      ، یکی از د      الیل مخالفت 

د      اعش با مساجد       اهل سنت معتد      ل است.
د      اعش با هرگونه اسالمی که رویکرد      ی اعتد      ال گرایانه 
نسبت به سایر مذاهب د      ارد      ، مخالفت می کند       و د      ر این 
باره صد      ها مسجد       اهل سنت د      ر طول ۵ سال گذشته 
توسط د      اعش د      ر سوریه و عراق تخریب شد      ند      . نماد       
شیعیان عراق و سوریه نیز طی این مد      ت مورد       حمله 
د      اعش قرار گرفتند       وحتی قبور صحابه مانند       حجر بن 
عد      ی د      ر حومه د      مشق نیز از تهاجم وحشیانه د      اعش 

مصون نماند      .
از آنجایی که مساجد       نوعاً کانون همگرایی و وحد      ت 
مسلمانانند      ، د      اعش با نقشه راه آمریکا، غرب، اسراییل، 
عربستان، قطر و ترکیه همواره د      رصد      د       ضربه زد      ن به 

وحد      ت مسلمانان بود      ه و هست. به موازات آن، رژیم 
وهابی عربستان د      ر طول ۹ ماه گذشته د      ه ها مسجد       را 
د      رشهرهای صنعا، تعز، عد      ن، اب، صعد      ه و لحج یمن را 
مورد       حمله هوایی قرار د      اد      ه و صد      ها تن از نمازگزاران 
یمنی را از شیعه و سنی به خاک و خون کشید      ه است.

این وقایع از وجود       یک سلسله رگه های اعتقاد      ی میان 
د      اعش، وهابیت عربس��تان وصهیونیست ها حکایت 
د      ارد       که این مثلث شوم به صورتی همس��و، وحد      ت 

جهان اسالم اعتد      ال گرا را هد      ف قرار د      اد      ه است.
از آنجایی که مساجد       به عنوان کانون حضور جوانان 
سوری وعراقی برای مقابله با تهد      ید      ات گروهک های 
تروریس��تی تلقی می شود      ،ب��ه همین د      لی��ل، این 
گروهک ها د      ر نخس��تین گام، مساجد       را مورد       حمله 
انتحاری قرار د      اد      ن��د      . طبیعی است تفکر د      اعش یک 
تفکر کاماًل وهابی � صهیونیس��تی است که نه فقط 
ارتباطی با اس��الم حقیقی ند      ارد      ، بلک��ه د      ر راستای 
مخد      وش کرد      ن چهره اس��الم ناب محمد      ی حرکت 

می کند      .
از عجای��ب شکل گی��ری د      اعش این اس��ت که این 
گروهک به پیشنهاد       عربس��تان،آمریکا، غرب ورژیم 
صهیونیس��تی از نماد      ه��ای کامال اسالم��ی وکامال 
مشخص برای فریب افکار عمومی استفاد      ه می کند      . 
از شیوه های د      یگر د      اعش این است که این گروهک 
د      رباره هم��ه اقلیت های د      ین��ی ع��راق و سوریه از 
شیوه های خشونت آمیزبهره می گیرد       که این موضوع 
صرفا برای ایجاد       نفرت می��ان ملت های غربی علیه 
مسلمانان منطقه و اقلیت های مسلمان مقیم غرب 
صورت می گیرد      . بنابرای��ن راهکارهای مقابله عملی 
با د      اعش، تش��کیل یک ائتالف منطقه ای علیه این 
گروهک و استفاد      ه از شیوه های افشاگرانه علیه همه 

گروهک های تروریستی است.
نامه اخیر مقام معظم رهبری خطاب به جوانان غربی 
حکیمانه ترین و هوشمند      انه ترین شیوه افش��اگری 
علیه گروهک های تروریستی منطقه تلقی می شود       
که ماهیت وحشیانه این گروهک ها را به خوبی برای 

جوانان غربی تشریح فرمود      ه اند      .
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مسجد   امام محمد   تقی “ع”)هفت تن(، از بناهای 
قد  یمی د  وره قاجاریه د  ر بازار بزرگ تهران است. برای 
د  سترسی به مس��جد  ، عالوه بر مس��یر بازار بزرگ و 
چهارسوق بزرگ، از بازار مس��جد   جامع نیز می توان 
گذر کرد  . مسجد   از ضلع شمال، جنوب و غرب د  رمیان 
فروشگاه های پوشاک قرار گرفته و از ضلع شرقی نیز 
به کوچه هفت تن که آنجا ه��م فروشگاه های عمد  ه 
پوشاک است، منتهی می شود  .منطقه ای که مسجد   
د  ر آن واقع شد  ه، شامل تعد  اد   زیاد  ی اماکن مذهبی 
نظیر مسجد   جامع، مسجد   میرزا موسی وزیر، مسجد   و 
مد  رسه خان محمد  یه است. این محله د  ر ابتد  ا منطقه 
ای مس��کونی بود  ه که با توسعه بازار ب��زرگ به یک 
منطقه تجاری تبد  یل شد  ه و می توان گفت مسجد   د  ر 

یک بافت تجاری واقع شد  ه است.
مکان مسجد   قبل از این به صورت تکیه و حسینیه 
و د  ارای بن��ای سنتی بود  ه  که د  ر س��ال ۱۳۵٧ ه.ش 
مرحوم آیت اهلل د  اوود  ی اج��ازه بازسازی ساختمان 
مسجد   را د  ریافت می کند  . د  ر سال ۱۳٦0 ه.ش مسجد   
به همت امام جماع��ت آن آیت اهلل شیخ محمد   تقی 
د  اوود  ی بازسازی می شود   و ح��وزه ای را نیز د  ر کنار 
مسجد   می سازند  . مسجد   هفت تن د  ارای سه ورود  ی 

د  ر اضالع شمالی شرقی است. ورود  ی شرقی همان د  ر 
اصلی جنب کوچة هفت تن و  با سه پله سنگی باالتر 
از سطح کوچه قرار د  ارد  . پوشش کف ورود  ی از سنگ 
مرمر سیاه است. سر د  ر ورود  ی طاقی شکل، د  ر ورود  ی 
فلزی سبز رنگ و باالی آن ) مد  رسه د  ینی حضرت امام 
محمد   تقی علیه السالم ( نوشته شد  ه است.تزیینات 
بنا، کاشیکاری با خط ثلث و  نستعلیق و با نقش های 
اسلیمی است که بر زمینه ای الجورد  ی و فیروزه ای 
به کار گرفته شد  ه است. تعد  اد   بیست حجره د  ر صحن 
و د  وازد  ه حجره د  ر طبقة فوقانی واق��ع شد  ه اند   .این 
مسجد   د  ارای ملحقاتی چون کتابخانه با بیش از پنج 
هزار جلد   کتاب شامل کتب حوزوی ، د  ینی و فرهنگی 
است . د  یگر ملحقات این بنا صند  وق قرض الحس��نه 
است که از ابتد  ای پیروزی انقالب آغاز به کار کرد  ه و تا 

کنون  پیوسته فعال بود  ه است.
د  ر کتاب طهران قد  یم  نیز اشاره ای بد  ین شرح به 
کوچه هفت تن شد  ه است . مس��جد   و مد  رسه هفت 
تن توسط حجت االسالم والمسلمین محمد   صاد  ق 
صراف وبا کمک اهالی محل و هیأت امنای مس��جد   

اد  اره می شود  .
د  ر بین معماران و هنرمند  انی که آثارشان زینت 

بخش این بناس��ت طبق کتیبه موج��ود   می توان از 
غروی و خطاطانی چون صمد   فلک فرساد   د  سترنج 
که نام او د  ر کتیبه موجود   د  ر د  رب اصلی آمد  ه است، 
یاد   کرد  . از رضا عباسی تهرانی نی��ز د  ر کتیبه ها نام 

برد  ه شد  ه است.
با توجه به تصور اشتباه��ی مبنی بر مد  فون بود  ن 
٧ امامزاد  ه د  ر ورود  ی این مسجد   که هیچ مبنا و سند   
تاریخی ند  اشت و این باور اشتباه موجب شد  ه بود   تا بر 
اثر جهل د  ر کنار ورود  ی مسجد   سقاخانه ای بنا شود   
که مخاطبان خاص خود   را یافته ب��ود  ، د  ر ساخت و 
سازهای انجام شد  ه سقاخانه و محلی که بد  ون وجود   
هیچ جنازه و سنگ قبری مق��د  س شمرد  ه می شد  ، 
تخریب و به جای ساختمان قد  یمی حسینیه،حوزه 

علمیه ایجاد   شد  .

 موسسه خیریه امام محمد   تقی)ع(
به گفته حاج آقا خزاعی که از موسسان این خیریه 
است،مرکزفوق د  ر سال ۱۳٨۴ توسط  حجت االسالم 
محمد   صاد  ق صراف  و با همیاری جمعی از د  وستانی 
که عضو هیات امنای همین مس��جد   بود  ند  ، تاسیس 
شد  . د  ر ابتد  ای ک��ار ۲-۳ اتاق از حج��ره های حوزه 

  مسجد   
 هفت تن 
از آغاز تا امروز

ب�ا نگاه�ی گ�ذرا به تاریخ صد  ر اس�الم و پس از آن د  ر می یابیم که مس�جد   از آغاز پید  ایش ت�ا کنون به عنوان مرکز مهمی براي انجام رس�الت 
پیامبر)ص( ومنش�ا تحوالت و خد  مات و پایگاهی برای ابالغ پیام های الهی به ش�مار می رفته اس�ت.د  ر عصر کنونی نیز مس�اجد   د  ر زمینه های 
مختلف فعالیت های قابل توجهی د  ارند   و هرقد  ر این فعالیت ها و کارکرد  ها از تنوع بیشتری برخورد  ار باشد  ، مسلما از جذابیت و اقبال بیشتری 
برخورد  ار شد  ه و مورد   استقبال گسترد  ه تری از سوی تمامی اقشار جامعه و به ویژه قشر جوان قرار خواهد   گرفت که نتیجه آن به نوعی افزایش 
اعتقاد  ات مذهبی و د  ین باوری د  ر جامعه است.د  ر این راستا امروز د  ر همین نزد  یکی میهمان مسجد  ی هستیم که متولیان آن تمام تالش خود   را 
به کار بسته اند   تاضمن اقامه نماز د  ر این فضای ملکوتی زمینه ای را فراهم آورند   تا هیچیک از کارکرد  های متصور برای یک مسجد  ، بی اهمیت 
انگاش�ته نش�ود   و مس�جد   را با معنای واقعی آن به جامعه معرفی کنند  ."مس�جد   هفت تن" د  ر هزار توی بازار تهران فارغ از هیاهوی اطرافش به 

مرجعی امید   بخش تبد  یل شد  ه و این را می توان با فقط چند   لحظه توقف د  ر آن به خوبی د  ریافت...

زهره زید  ی فرد  - سپهر شکری

همساهی
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د  ر اختیار گرفته شد   تا نیازمند  انی که بین مراجعان 
مس��جد   بود  ند  ، شناسایی ش��د  ه و کم��ک هایی د  ر 
اختیارآنها قرار گیرد  .ضمن اینک��ه با بررسی جوانب 
مختلف و شرایط مراجعان مشخص شد   اکثر آنها د  ر 
بین اعضای خانواد  ه شان حد  اقل یک فرد   معتاد   وجود   
د  ارد   و بد  ین جهت بیم آن م��ی رفت که کمک های 
نقد  ی اعطایی به خانواد  ه ها به جبر و زور از آنها گرفته 
شود  .لذا قرار بر این شد   که تمامی کمک های اهد  ایی 
به این عزیزان به ش��کل ارزاق و سایر اقالم مورد   نیاز 
باشد   تا تماما  مورد   استفاد  ه اعضای خانواد  ه قرار گیرد  .

نکته قابل تامل د  رباره این خیریه این است که هر 
خانم جوانی به این موسسه مراجعه می کند   با توجه به 
شرایط خاص حاکم بر جامعه،بالفاصله و بد  ون تحقیق 
تحت پوشش خیریه قرار می گیرد   و د  ر این قضیه مبنا 
را بر اعتماد   به مراجعان قرار م��ی د  هند   تا زمانی که 

خالف آن ثابت شود  .
نحوه برخورد   اعضای خیریه امام محمد   تقی)ع( 
با مد  د  جویان به نحوی است که آنها خود   را عضوی از 
این خانواد  ه می د  انند   و از این رو هر مشکلی که د  اشته 
باشند  ، ضمن مراجعه به این مرکز برای حل وفصل آن 
از مسووالن خیریه د  رخواست یاری می کنند  .ضمن 
اینکه حتی المقد  ور سعی بر این است تا به خانم های 
مراجع که اکثرا بد   سرپرست هستند   د  ر جهت یافتن 
شغل مناسب یا کارآفرینی کمک شود  .از سوی د  یگر از 
طرف خیریه د  ر مواقع لزوم مبالغی حد  ود   چند   میلیون 
به عنوان مبلغ رهن منزل د  ر اختیار خانواد  ه ها قرار می 

گیرد   تا مشکل مسکن آنها به نوعی حل شود  .
خزاعی با تاکید   بر اینکه  یک��ی از بارزترین نکات 
د  ر باره این مرکز خیری��ه انتخاب افراد  ی است که د  ر 
نهایت اد  ب و نزاکت با مراجعان برخورد   کنند   تا شأن 
انس��انی  آنها کامال  حفظ شود  ،می افزای��د  : آنها ولی 
نعمت ما هستند   و احترامشان بر همه ما واجب است.

شاید   به همین د  لیل است که بیشتر کارکنان خیریه 
از اعضای خان��واد  ه خیرین بنیانگ��ذار همین مرکز 
انتخاب شد  ه اند   تا از حسن برخورد   آنها با نیازمند  ان 
کامال مطمئن باشیم.جالب است بد  انید   که هرساله 
د  ر ماه مبارک رمضان خانواد  ه های تحت پوشش یک 
افطاری میهمان خیریه امام محمد   تقی )ع( هستند   
که با برنامه ریزی از پیش انجام شد  ه، مراسم افطاری 
فوق هرساله به شکلی کم نظیر برگزار می شود   و سفره 
آنشب به قد  ری تشریفاتی است که شاید   هیچیک از 
بانیان خیریه چنین سفره ای د  ر منزل خود   پهن نکنند   
اما جالبترین بخش این افطاری اینست که تمام بانیان 
و مسووالن این خیریه همراه اعضای خانواد  ه شان-که 
بعضا برای انجام امور منزلشان مستخد  م د  ارند  - د  ر آن 
شب خاص د  ر خد  مت خانواد  ه های بی بضاعت هستند   
و از آنها پذیرایی و قبل و بعد   از مراسم هم تمام خیریه 
را جارو و نظافت می کنند  .د  ر سایر اوقات نیز همسر 
یکی از بانیان که تحصیالت عالیه د  ارد   برای خانم ها 
کالس های فرهنگی برگ��زار می کند  .وی همچنین 
بزرگترین ناراحتی اعضای این خیریه را زمان هایی می 
د  اند   که واقعا د  ستشان بسته است و نمی توانند   کمک 

هایی را که باید   به بعضی از خانواد  ه ها ارائه د  هند  .

حوزه علمیه امام محمد   تقی )ع(
 حوزه علمیه امام محم��د   تقی )ع(د  ر سال ۱۳٦0 
توسط مرحوم آی��ت اهلل د  اوود  ی تاسی��س شد  .این 
مد  رسه بیس��ت اتاق د  ارد   که شامل تعد  اد  ی کالس 
د  رس و نیز خوابگاهی برای استراحت طالب است.یک 
واحد   انفورماتیک نیز د  ر کنارکتابخانه بزرگی با بیش 
از ۵ هزار جلد   کتاب، بخش د  یگری از حوزه علمیه امام 
محمد   باقر)ع( است والبته طبقه باالی مد  رسه پس از 
سال ٧0 ساخته شد  ه و تا پیش از آن کالس های د  رس 

طالب د  ر خود   مسجد   برگزار می شد  .
حد  ود   ۵0 طلبه د  ر این مرک��ز به تحصیل د  روس 
حوزوی مش��غولند   و امکان تحصیل از سطح یک تا 
سطح شش حوزه د  ر این مد  رسه علمیه فراهم است 
و تمامی آنها د  ر پایان تحصیل د  ر این مد  رسه علمیه 
ملبس می شوند   ضمن اینکه به گفته حجت االسالم 
والمسلمین محمد   صاد  ق صراف قرار است د  ر آیند  ه 
نزد  یک امکان تحصیل د  رسطوح باالتر حوزوی نیز د  ر 

این مرکز فراهم آید  .
الزم به ذکر اس��ت که طالب این ح��وزه عالوه بر 
تحصیل رایگان هر ماه مبلغ یکصد  هزارتومان نیز به 
عنوان کمک هزینه د  ریاف��ت می کنند   و تامین تمام 
وعد  ه های غذایی آنان نیز بر عهد  ه مسووالن مد  رسه 
است.سفرمش��هد   د  ر قالب ارد  وی زیارتی نیز بخش 

د  یگری از برنامه های ساالنه این حوزه علمیه است.

 صند  وق قرض الحسنه امام محمد   تقی )ع(

صند  وق قرض الحسنه مس��جد   امام محمد   تقی)ع( 
از ابتد  ای پیروزی انق��الب شکوهمند   اسالمی کار خود   
را  آغاز کرد  .به گفته حاج سید   عل��ی میرقوام الد  ین که 
مد  یر این صند  وق است،د  ر آغ��از کار و با توجه به اوضاع 
و احوال کشور مس��ووالن صند  وق عالوه بر اعطای وام 
هایی که بعضا هیچ بازپرد  اختی هم د  ر پی ند  اشت، ارزاق 
مورد   نیاز اهالی محل را نی��ز تهیه کرد  ه و د  ر اختیار آنها 
قرار می د  اد  ند  .د  ر حال حاضر ه��م کارهایی که توسط 
مسووالن این صند  وق قرض الحس��نه انجام می شوند   

کمتر شباهتی با سایر صند  وق ها د  ارند  .بستری کرد  ن 
بیماران نیازمند   د  ر بیمارستان ها و پرد  اخت هزینه د  ارو 
و د  رمان خانواد  ه های نیازمند  ،تامین جهیزیه د  ختران د  م 
بخت و برگزاری جشن تکلیف با هماهنگی مد  ارس د  ر 
مناطق محروم شهر تهران واهد  اء چاد  ر ومقنعه و جانماز 
به نوگالن تازه مکلف شد  ه و...شاید   از جمله موارد   تفاوت 
این صند  وق قرض الحسنه با سایر صند  وق ها پرد  اخت 
بالفاصله و بد  ون نوبت وام د  رخواستی بد  ون هیچ ضامنی 

و با شرایط بازپرد  اخت ۲0-۳0 ماهه باشد  !



 رجب المرجب 1437 / /  رجب المرجب 1437 58

   یک مسجد   و این همه مخاطب جوان آنهم د  ر د  ل بازار تهران! 
لطفا د  ر ابتد  ای گفت و گو برایمان از چرایی بود  نتان د  ر این مس�جد   

وحال و هوای خوب آن بگویید  !
من د  ر سال ۱۳٧0 و پس از فوت پد  ر همسرم” مرحوم آیت اهلل د  اوود  ی”، 
از قم به اینجا آمد  م وامامت مسجد   را د  ر کنار تد  ریس د  ر حوزه بر عهد  ه گرفتم.

به یاد   د  ارم که د  ر آن زمان ح��د  ود   ۱0-۱۵ نمازگزار برای اقامه نماز ظهر 
و عصر به اینجا می آمد  ند   و حوزه نیز فعالیت پررنگی ند  اشت.هرچند   د  ر آن 
زمان من سن کمی د  اشتم اما همیشه معتقد   بود  م که انسان د  ر زند  گی یا نباید   
مس��وولیتی را بپذیرد   یا اگر آن را برعهد  ه گرفت باید   با د  ر نظر گرفتن تمام 
جوانب، کار را پیش ببرد   و د  ر همه زمینه های مرتبط با آن کار نهایت تالش 

خود   را انجام د  هد   تا بهترین نتیجه ممکن حاصل شود  .
از طرفی به عقید  ه من مسجد  ، پایگاهی برای حفظ ارزش های اسالم و نظام 
است و باید   بتواند   د  ر زمینه نشر و ترویج معارف د  ینی حد  اقل منطقه یا محله 
ای را که د  ر آن واقع شد  ه روشن کند   و با ایجاد   جذابیت، زمینه ورود   با عشق 
و عالقه را برای ساکنان اطراف خود   فراهم آورد   که البته این مهم به اقتضای 
وضعیت فرهنگی منطقه ای که مس��جد   د  ر آن واقع شد  ه می تواند   به روش 

های مختلفی صورت  پذیرد  .
د  ر ابتد  ای کار "د  ر کنار برگزاری نماز جماعت"روش ما برگزاری مراسم د  ر 
مناسبت های مختلف مذهبی بود  .برپایی مراسم د  رخور توجه د  ر جشن ها 
و اعیاد   اسالمی و همچنین مناسبت های عزاد  اری که د  ر آنها از سخنرانان و 
مد  احان خوبی د  عوت به عمل می آورد  یم د  ر کنار پذیرایی شایسته از حاضرین 
د  ر مراسم، رفته رفته توجه مرد  م به سوی این مسجد   جلب شد   آنهم به عنوان 
مسجد  ی فعال د  ر زمینه فرهنگی و مذهبی و همانطور که اکنون می بینید   
مسجد   د  ر هنگام نماز کامال پر می شود  .شاید   نکته ی قابل ذکر د  ر این میان، 
رفتار معتد  ل و پرمهر و محبت متولیان مسجد   با نمازگزاران و پرهیز از هرگونه 
جناح بند  ی د  ر سخنرانی ها و صحبت های بین د  و نماز بود  ه است که موجب 
شد  ه تا آنها این مسجد   را مانند   خانه خود   بد  انند   و افراد  ی با سالیق سیاسی 

مختلف د  ر کنار هم به اقامه نماز بپرد  ازند  .
 با آشنایی ضمنی که از مسجد   شما و سیاست های خوب اجراییتان د  ارم، 
می پذیرم که از  مساجد   فعال د  ر زمینه فرهنگی هستید   اما حضور این همه 
جوان مشتاق هنگام نماز ظهر و عصر تا جایی که بعضی از آنها ناچار می شوند   
به د  لیل کمبود   جا به طبقه باال بروند  ، برای هر تازه وارد  ی بسیار جالب است.

شما د  ر مقام امام جماعت علت آن را بگویید  .
د  ر کنار موارد  ی که به آن اشاره کرد  م شاید   یکی از کارهایی که موجب شد  ه 
تا جوانان بیشتری به سمت این مسجد   روی بیاورند  ، این است که من همیشه 
نماز جماعت را سری��ع می خوانم و به د  لیل ای��ن روش اقامه نماز گاهگاهی 
بعضی د  وستان که سن و سال باالیی د  اشتند   به م��ن اعتراض می کرد  ند  .از 
سوی د  یگرصحبت های من بین د  و نماز، ح��د   د  و سه د  قیقه و آن هم مطرح 
کرد  ن مسائل د  ینی بود   که شاید   مخاطبانم کمتر آن را شنید  ه بود  ند   و به نوعی 
برایشان جذابیت د  اشت. پاسخگویی به تمامی سواالتی که د  وستان نمازگزار 
مطرح می کرد  ند   نیز روش موفق د  یگری برای ارتباط با مخاطبان بود   و شاید   
همین روش موجب شد   تا د  ر مراسم مختلف، بسیاری از همین نمازگزاران 
به یاری ما بیایند   به گونه ای که گویا مشغول کمک رسانی به یکی از اعضای 
خانواد  ه خود   آن هم با جان و د  ل هس��تند  .د  ر ماه محرم نیزایستگاه صلواتی 
مسجد   همه ساله برقرار است و برنامه های فرهنگی نیز جایگاه خاص خود   را 
د  ارند  . شما د  ر ابتد  ای گفت و گو به حوزه علمیه ای اشاره کرد  ید   که د  ر اوایل 
د  هه هفتاد   فعالیت پررنگی ند  اشت و این د  ر حالی است که امروز حوزه علمیه 
امام محمد   تقی )ع( با تمام ظرفیت د  ر حال فعالیت است.سیاست اتخاذ شد  ه 
از سوی شما د  ر این زمینه چه بود   که موفق شد  ید   تا این اند  ازه جوانان مشتاق 

را به این مد  رسه مذهبی جذب کنید  ؟
حوزه علمیه این مس��جد   د  ر سال ۱۳٦0 تاسیس شد  ه ب��ود   اما به د  لیل 
ند  اشتن کالس و کتابخانه و سایر امکانات، طالب د  ر خود   مسجد   جمع می 
شد  ند   و د  رس می خواند  ند  .از سال ۱۳٧0 که م��ا فعالیتمان را د  ر اینجا آغاز 
کرد  یم، ساختن طبقه باالی مس��جد   را شروع کرد  یم تا با ایجاد   کالس های 

 حجت االسالم والمسلمین
 محمد   صاد  ق صراف، امام جماعت مسجد   امام محمد   
تقی)ع( و استاد   حوزه و د  انشگاه:

 باور د  اشته باشیم
که مسجد   سنگر است

سنگربان
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د  رس مس��تقل و مناسب و نیز احد  اث کتابخانه، فضای 
مناسبی را برای تحصیل طلبه های جوان و مشتاق فراهم 
آوریم که خوشبختانه این مهم به لطف خد  ا جامه عمل 
پوشید   و د  ر حال حاضر د  ر این حوزه علمیه کوچک تمام 
امکانات مورد   نیاز برای تد  ریس اساتید   وتحصیل طالب 
فراهم است و کتابخانه ای ب��ا بیش از ۵000 جلد   کتاب 
د  ر کنار واحد   انفورماتیک د  ر د  سترس د  انش��جویان این 

مرکز قرار د  ارد  .
  شکل گیری خیریه مسجد   چگونه بود  ؟

به هر حال با افزایش مخاطبان مسجد   کم کم تعد  اد  ی 
از این عزیزان د  ر مراجعه به مس��جد   مشکالت خود   را با 
ما مطرح می کرد  ن��د   و د  رخواست کمک د  اشتند  .ضمن 
اینکه ما ب��ه خوبی می د  انس��تیم که صرفنظر از قش��ر 
بازاری که بخش��ی از مخاطبان ما را تشکیل می د  اد  ند   
سایر نمازگزاران یا مراجعان ب��ه لحاظ موقعیت مکانی 
مسجد   از اقشار کم د  رآمد   جامعه بود  ه و هستند  .عزیزانی 
که با توجه به شرایط اجتماع��ی خاص حاکم بر جامعه 

مشکالت متعد  د  ی د  اشتند   ومس��جد   را خانه امید   خود   
می د  انستند   لذا ما به عنوان مرجع مورد   اعتماد   آنها نمی 
توانستیم د  ست روی د  ست بگذاریم و کاری انجام ند  هیم.

بنابراین تصمیم به ایجاد   موسسه خیریه ای گرفتیم که 
کس��به همین بازار د  ر این امر واقعا ما را یاری کرد  ند   و با 
همت واالی آنها خیریه ای د  ر طبقه باالی مس��جد   راه 
اند  ازی شد  .این د  وستان تا همین امروز به عنوان پشتوانه 
اصلی خیریه به تمام د  رخواست های کمک از سوی ما 
پاسخ مثبت د  اد  ه اند   و با ع��رق د  ینی و همت واال و مثال 
زد  نی خود   همیش��ه حامی این خیریه بود  ه اند  .با توجه 
به راه اند  ازی این مرکز و افزای��ش مراجعات و باال رفتن 
تعد  اد   خانواد  ه های تحت پوشش، چند  ی پیش زمینی 
به مساحت ۳۴0 مترمریع خرید  اری  و د  ر آنجا ساختمان 
خیریه را بنا کرد  یم که د  ر حال حاضر حد  ود   ۱۵0 خانوار 
تحت پوشش قرار گرفته اند   که د  ر بین آنها خانواد  ه های 
عراقی و افغانس��تانی هم وجود   د  ارند   ضمن اینکه به جز 
صند  وق قرض الحسنه ای که د  ر همین مسجد   فعالیت 

می کند  ، صند  وق قرض الحسنه د  یگری هم مخصوص 
نیازمند  ان د  ر ساختمان خیریه راه ان��د  ازی کرد  یم تا از 
آن طریق، مش��کالت مالی خانواد  ه ها نیز د  ر حد   امکان 
برطرف شود  . البت��ه هرچند   صند  وق مزب��ور نام قرض 
الحسنه را ید  ک می کشد   اما شرایط به گونه ای است که 
معموال آن وام ها بازپرد  اختی به همراه ند  ارد   و اکثر اوقات 

خود  مان اقساط آنها را می پرد  ازیم]با لبخند  [!
 د  ر حال حاضر خد  مات ارائه شد  ه از سوی این 

خیریه شامل چه موارد  ی است؟
عالوه بر تهی��ه ارزاق مورد   نیاز خان��واد  ه های تحت 
پوشش د  راین خیریه، جمع آوری و تهیه جهیزیه،تهیه 
لباس و سایر مایحتاج نیازمن��د  ان و اعطای کمک های 
نقد  ی برای اجاره منزل نیز صورت می گیرد   ضمن اینکه 
ما حتی برای خانواد  ه ای که به شد  ت د  چار مشکل مالی 
بود  ند   خانه ای ساختیم تا با آرامش د  ر آن زند  گی کنند  .

د  ر حال حاضر که ایام عید   نوروز را د  ر پیش د  اریم ما برای 
تمام خانواد  ه های تحت پوشش لب��اس و کفش و ارزاق 
مورد   نیاز شب عید   آنها را د  ر طرح ها و مد  ل های متنوع 
تهیه کرد  ه ایم و به زود  ی از آنها برای انتخاب و اهد  ا این 
اقالم د  عوت می کنیم تا با حض��ور د  ر فروشگاه خیریه، 
طبق سلیقه خود  شان پوشاک و کفش د  لخواهش��ان را 
انتخاب کنند   و سبد   ارزاق ش��ب عید  شان را نیز تحویل 

بگیرند  .
 با توجه ب�ه توصیه های موک�د   مقام معظم 
رهبری د  ر بحث مبارزه با تهاجم فرهنگی،فکر می 
کنید   مساجد   چگونه می توانند   د  ر این زمینه نقش 

مثبتی را ایفا کنند  ؟
مهمترین راه مقابله با این تهاجم همان کالم عمیق و 
زیبای امام راحل است که فرمود  ند  ؛ “مساجد   سنگر است. 

سنگرها را حفظ کنید  ”.
اصوال سنگر به جایی گفته می ش��ود   که برای د  فاع 
د  ر برابر یک تهاجم ساخته می شود   و امام )ره( مس��جد   
را سنگری برای د  فاع د  ر براب��ر شیاطین انس و جن می 
د  انستند  .لذا مس��اجد   می توانند   نقش بس��یار مهمی را 
د  ر این مبارزه فرهنگی ایفا کنند  .مس��اجد   باید   از طریق 
جذب حد  اکث��ری و د  ر قالب برنامه ه��ای متنوع برای 
جوانان و نوجوانان که هد  ف اصلی این تهاجم هس��تند   
آموزش های الزم را ب��ه آنها ارائه د  هند  .ب��ه عقید  ه من 
هر منطقه و محله ای باید   به فراخور موقعیت فرهنگی 
و عالئق جوانان همان محد  ود  ه برنام��ه هایی را د  ر نظر 
گرفته و اجرا کند  . به عنوان مث��ال ما د  ر بازار که محیط 
کسب و کار است و وقت نمازگزاران کم است با خواند  ن 
نماز جماعت سری��ع و برگزاری برنام��ه های مناسبتی 
د  ر ایام ش��اد  ی و نیز مناسبت ه��ای عزاد  اری،ارد  وهای 
زیارتی،تخصی��ص وقت برای مش��اوره و پاسخگویی به 
سواالت شرعی و ارائه تس��هیالت ب��راي استفاد  ه آنها از 
کتابخانه و مش��ارکت د  اد  ن نمازگزاران د  ر امور خیریه 
و د  ست گیری از نیازمند  ان،برگزاری مس��ابقات و اهد  اء 
جوایز و...توانس��ته ای��م د  ر ایجاد   وح��د  ت و مود  ت بین 
نمازگزاران و حفظ ارزش های انقالب اسالمی و کمرنگ 
ساختن نقش تهاجم فرهنگی د  ر محد  ود  ه خود   عملکرد   
نس��بتا قابل د  فاعی را ارائه د  هیم که البته تا رسید  ن به 
نتیجه مطلوب راهی طوالنی د  ر پیش د  اریم و امید  وارم با 

توفیقات الهی بتوانیم به آنها نائل شویم.

لحظات ناب ماه رجب

ماه رجب که یکی از ماه های حرام است که از اهمیت و ویژگی های خاصی برخورد  ار است.پیامبر گرامی اسالم 
"ص" فرمود  ند  :رجب ماه بزرگی است و هیچ ماهی د  ر حرمت و فضیلت به پای آن نمی رسد  .آگاه باشید   که رجب 
ماه پرورد  گار و شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است و اگر کسی د  ر ماه رجب حتی یک روز روزه بد  ارد  ، خد  اوند   

را از خود   خشنود   ساخته و خشم الهی از او د  ور می شود  .
امام موسی کاظم )ع(فرمود  ند  : هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بد  ارد   بهش��ت ب��ر او واجب می شود   و نیز 
فرمود  ند  :رجب نام نهری است د  ر بهشت که از شیر سفید  تر و از عسل شیرین تر است.هرکس یک روز از رجب را 
روزه  بد  ارد   به یقین از آن نهر خواهد   نوشید  .امام صاد  ق)ع(همچنین فرمود  ند   که رسول خد  ا )ص( می فرمود  :رجب 
ماه استغفار امت من است پس د  ر این ماه بسیار طلب آمرزش کنید   که خد  اوند   آمرزگار و مهربان است.ماه رجب را 
"اصب" می گویند   زیرا رحمت خد  اوند   د  راین ماه بر امت من بسیار ریخته  می شود  . پس بسیار بگویید  : استغفراهلل و 
اسئله التوبه...شخصی به نام سالم نقل می کند   که د  ر اواخر ماه رجب که چند   روزی از آن ماند  ه بود  ، به خد  مت امام 
صاد  ق)ع( رسید  م.حضرت به من فرمود  ند   آیا د  ر این ماه روزه گرفته ای؟گفتم نه به خد  ا ای پسر رسول خد  ا)ص(.

فرمود   آنقد  ر ثواب از تو فوت شد  ه که اند  ازه آن را جز خد  ا کسی نمی د  اند  .به یقین این ماهی است که خد  ا آنرا بر ماه 
های د  یگر فضیلت د  اد  ه و احترام آن را عظیم و گرامی د  اشتن روزه د  اران این ماه را بر خود   واجب کرد  ه.سالم می 
گوید  ؛ عرض کرد  م یابن رسول اهلل اگر من باقیماند  ه این ماه را روزه بد  ارم آیا  به بخشی از ثواب روزه د  اران این ماه 
نائل می شوم؟فرمود  ند  : ای سالم هر کس یک روز از آخر این ماه را روزه بد  ارد  ، خد  اوند   او را از سختی و سکرات مرگ 
و از ترس پس از مرگ و از عذاب قبر ایمن می کند   و هر کس د  و روز آخر این ماه را روزه بد  ارد   به آسانی از صراط 
عبور می کند   و هر کس سه روز آخر این ماه را روزه بگیرد   از وحشت عظیم روز قیامت و از سختی ها و ترس های آن 
روز ایمن می شود   و برات آزاد  ی از آتش  را به او عطا می کنند  .ماه رجب به د  لیل برخورد  اری از ویژگی های خاص 
نام های د  یگری نیز د  ارد   مثل شهراالستغفارماه آمرزش الهی،رجب الفرد  ، ماه تک چون از سه ماه د  یگر حرام جد  ا 
افتاد  ه،ماه اصب و ماه امیر المومنین و ماه اصم، برخورد  ار از فضیلت های بسیار.د  ر روایت است خد  اوند   متعال د  ر 
آسمان هفتم فرشته ای قرار د  اد  ه به نام "د  اعی". هنگامی که ماه رجب د  اخل می شود  ، این فرشته الهی هر شب تا 

صبح کارش این است که می گوید   خوشا به حال ذاکرین و اطاعت کنند  گان...
ماه رجب مناسبت های مختلفی د  ارد   که خود   بحث مفصلی را می طلبد  .از جمله والد  ت امیرالمومنین "ع"،  
والد  ت امام محمد   باقر"ع"، والد  ت امام محمد   تقی "ع"، حضرت علی اصغر"ع"،  بعثت پیامبر گرامی اسالم، لیله 

الرغائب، ایام اعتکاف ، وفات حضرت زینب "س" و ...
امید   است با توسل به عنایات خاصه حضرات معصومین "ع"بتوانیم قد  ر و منزلت این ماه بزرگ را د  انسته و از 

فیوضات آن بهره مند   شویم. 
التماس د  عا
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 چه تعریفی از “مسجد      د      اری” د      ارید      ؟
مسجد       ماد      ر است، یعنی تربیت کنند      ه و خانه خد      است. 
بر اساس آیات متعد      د       قرآن اصلی ترین وظیفه حکومت 
اسالمی رسید      گی و بسط مساجد       برای احیای هر چه 
بیش��تر اسالم است. نخس��تین اقد      ام د      ر مسجد       اقامه 
نماز بود      ه ولی محصور د      ر آن نیست. بستر برای اقامه 
جماعت نماز باید       د      ر مسجد       با تمام توان ایجاد       شود       و 
هر روز بر گسترد      گی آن افزود      ه شود       اما د      ر برگزاری یک 
نماز خالصه نشود      . سریع باید       بسترهای اقامه هر چه با 
شکوهتر نماز مهیا شود       و به قول امام خمینی)ره( که 
فرمود      ه بود      ند       “مسجد       سنگر است باید       سنگرها حفظ 
شود      ”، باید       با بهترین روش ها این سنگرها از هر گزند      ی 
حفظ شد      ه و روز به روز بر قد      رت آن افزود      ه شود      . حفظ 

سنگر اصول د      ارد      .
نخس��تین شرط مس��جد      د      اری این است ک��ه بد      انیم 
گرد      اند      ن مسجد       با گذشته تفاوت معناد      اری پید      ا کرد      ه 
است. مثال د      ر گذشته به این شکل بود       که مهاجران یا 
ساکنان یک محل بعد       از مهاجرت به نقطه ای یا سکنای 
د      ائم د      ر آن، به سمت این می رفتند       که زمینی کوچک 
د      ر یک محل را تبد      یل به مس��جد       کنن��د       و نمازخانه 
ای را ب��رای اد      ای فرائض د      ر نظر بگیرن��د       ولی د      ر حال 
حاضر اوضاع فرق کرد      ه اس��ت.د      ر زمان فعلی با توجه 
به پیشرفت د      ر همه زمینه ها، پیشرفت د      ر روش های 

“مسجد      د      اری” هم نیاز است.
باید       نحوه مسجد      د      اری بازتعریف شد      ه و به تعبیر بهتر 
صرفا با روش های قد      یمی نمی شود       مسجد       را گرد      اند      . 
روش های قد      یمی جوابگوی نمازگزاران فعلی د      ر 
مساجد       نیس��تند       و تنها می توان با روش های 
سنتی، فریضه واجب روزانه را به جای آورد      .

مثال د      ر مس��جد       خود      م��ان که زی��ر بنای 
۲۲000مت��ری د      ارد      ، سعی کرد      ی��م د      ر حال 
حاضر بنا بر وسعمان تمام نیازهای مرد      م محل 
را د      ر نظر بگیریم و تا حد      ی آن را مرتفع کنیم. 
باید       نیازهای مرد      م د      ر شرایط فعلی د      ر مسجد       
شناسایی شود       و این به شد      ت با مس��جد      د      اری 
نوین مرتبط است. مس��جد       بای��د       هم سخت 
افزاری و هم نرم  افزاری متناسب با هم رشد       
پید      ا کند      .نخس��تین رویکرد       د      ر مسجد       باید       
“جذب حد      اکثری” باشد      . مسجد      ی که د      ارای 
فضای نامرت��ب و بی نظمی ه��ای فراوان 
است، نمازگزار را د      فع می کند      . اصلی ترین 
کارکرد       مسجد      ، نماز جماعت است ولی 

 د      رباره "مسجد      د      اری خوب"
 با مسوول هیأت امنای مسجد       امام سجاد      )ع(

بارزترین منود      
بیرونی یک مسجد      

“مس�جد      د      اری” یا به تعبیری “مس�جد      گرد      انی” د      رس�ت، می تواند       یک محیط 
مذهبی منسجم و رو به پیشرفت را به مرد      م نشان د      هد      . د      ر نظر گرفتن مبانی و 
تعاریف اساسی اسالم از مسجد       د      ر کنار تجارب پرارزش ائمه جماعات و امنای 
مسجد      ، تا کنون توانسته است، بنای عباد      ی مسلمانان را حفظ و توسعه د      هد      . 
د      ر مورد       این موضوع مهم، س�راغ یکی از مس�جد      ی های قد      یمی غرب تهران 
رفته ایم که د      ر کارنامه حضور خود       د      ر مسجد      ، عضویت د      ر هیأت امنای مساجد       
گوناگون و مس�وولیت اد      اره آن از جمله "مس�جد       جامع امام سجاد       )ع(" را به 
عهد      ه د      ارد      . این مس�جد       د      ر بزرگراه شهید       آیت اهلل اشرفی اصفهانی، باالتر از 
فلکه د      وم صاد      قیه، نبش خیابان گلستان هشتم واقع است.آقای "محمد      حسن 
هوشیار" مس�وول فعلی هیأت امنای مسجد       جامع امام سجاد      )ع( با ما د      رباره 

نحوه "مسجد      د      اری" به گفت و گو نشست.

نظم
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چه نماز جماعتی؟!نماز جماعتی که د      ر کنار آن بتوان 
برای رفع نیاز نمازگزاران برنامه های تکمیلی تهیه کرد      .

 بایس�ته ه�ای ی�ک “مس�جد      د      اری” خوب 
چیست؟

“امام جماعت”، “هیأت امنا” و “نمازگزارن” سه ستون 
مهم یک مس��جد      ند       و هماهنگی این سه الزم و ملزوم 
هم برای یک مسجد      د      اری خوب است. همه این موارد       
به یک میزان مهم و تاثیرگ��ذاری خاص خود       را د      ارند      . 
حس��ن خلق، توانمند      ی و ... از ویژگی های الزامی هر 
یک از اینهاس��ت، ولی هر سه مورد       مط��رح شد      ه باید       
یکد      ست د      ر اختیار یک مسجد       باشد       تا منجر به اعتالی 
آن شود      .اما نقش امام جماعت نس��بت ب��ه د      و گزینه 
د      یگر مهمتر بود      ه و نقش اصلی ب��ه عهد      ه اوست. نماز 
جماعت یک مید      ان آموزش��ی و به تعبیر بهتر، مید      ان 
رزم است و فرماند      ه آن کسی نیست جز امام جماعت. 
امام جماعت وقتی به رکوع می رود       همه باید       به رکوع 
روند      ، وقتی به سجد      ه می رود       همه باید       به سجد      ه روند       
و کسی اگر قبل یا بعد       امام جماعت، ارکان نماز را انجام 
د      هد      ، نماز او باطل است.به نوعی د      ر زمان معصوم)ع(، 
فرماند      ه، امام معصوم)ع(است ولی د      ر زمان غیبت این 
فرماند      هی به عهد      ه ولی فقیه است و صحن یک مسجد       
نیز همان فضا را د      ر اند      ازه کوچک تر تقلید       می کند      . به 
نوعی امام جماعت د      ر ابعاد       کوچک یک معصوم و تااللو 

آن د      ر خانه خد      است.
مس��جد       د      ر زمان پیغمبر مرکز تصمی��م گیری برای 
ام��ورات اجتماعی و شه��ری بود      ه و االن ه��م به نظر 
بند      ه باید       برگرد      یم به همان زمان و به آن شیوه؛ یعنی 

مسجد      ، محور اصلی باشد      .

 بارزترین “نمود       بیرونی” و “نمود       د      رونی” یک 
مسجد      د      اری خوب را د      ر چه می د      انید      ؟

به نظر من “نظ��م” د      ر برنامه ه��ا مهمترین شاخصی 
است که یک نمازگزار یا یک رهگذر عبوری از جلوی 
د      ر مس��جد      ،با د      ید      ن آن، به “مس��جد      د      اری” خوب د      ر 
یک محیط د      ین��ی پی می برد      . مس��جد      ی که اذان د      ر 
آن گفت��ه  و بالفاصله امام جماع��ت د      ر آن حاضر می 
شود      ، مسجد      ی است که نظم د      ر آن تعریف شد      ه و این 

منشعب می شود       از مسجد      د      اری خوب.
حضور به موقع امام جماع��ت و اینکه برای مرد      م وقت 
بگذارد      ، مهم است؛ به طور مث��ال او باید       محل رجوع 
مرد      م د      ر مش��کالتی باشد       که د      ین ب��رای آنها راه حل 
گذاشته است. مش��اوره د      ر امر ازد      واج از ائمه جماعات 

بسیار د      ید      ه شد      ه که نکته مهمی به حساب می آید      .
نظم یکپارچه ام��ور، تمیز بود      ن مس��جد       � که البته با 
اشرافیت د      ر مسجد       فرق می کند       و د      و مفهوم متفاوت 
است � و برنامه های فرهنگ��ی و مذهبی، همه و همه، 
نمود      های بیرونی و د      رونی یک مس��جد      د      اری خوب را 
نشان می د      هد      . به طور مثال خیلی از افراد       جامعه شاید       
د      ر روز به طور مرتب د      ر مسجد       حضور پید      ا نکنند       ولی 
بیشتر از آن از سرویس های بهد      اشتی یک مسجد       به 
طور گذری استفاد      ه می کنند      . سرویس های بهد      اشتی 
مس��جد       ما، انصافا زحمت زیاد      ی برد      ه ولی وقتی یک 

رهگذر از این سرویس های بهد      اشتی استفاد      ه می کند      ، 
حد      اقل آن است که تمیزی و نظافت آن را تحسین کند       
و همین بهانه ای باشد       که د      ر آیند      ه ای نه چند      ان د      ور 
نمازگزار مسجد       هم بشود      .تمیزی فرش های مسجد       
هم نمونه د      یگری است، چون ی��ک نمازگزار اگر تمام 
نمازهای یومیه خود       را د      ر مسجد       به جای آورد      ، ۳۴ بار 
سر خود       را به روی فرش می گذارد       و د      ر صورت کثیفی 
فرش، قطعا از مسجد       مد       نظر د      فع می شود      . نحوه نظم 
صفوف جماعت، چای بعد       از هر نم��از جماعت که به 
مرد      م د      اد      ه می ش��ود      ، توزیع ن��ذورات د      ر انواع مراسم 

و...همه و همه برمی گرد      د       به یک مسجد      د      اری خوب.

 امام جماعت چه نقشی می تواند       د      ر اد      اره بهتر 
مسجد       ایفا کند      ؟

نظم یک امام جماعت د      ر آمد       و رفت د      ر مسجد       از مهم 
ترین نکاتی اس��ت که د      ر مس��جد      د      اری خوب د      خیل 
است. روابط عمومی باالی امام جماعت د      ر جذب تمام 
طیف های جامعه از استاد       د      انشگاه گرفته تا کاسب و بی 

سواد       از هنرهای یک امام جماعت است.
د      ر گذشته میان علما این بحث مطرح 
بود       که می گفتند       فقط مرگ، یک امام 
جماعت را از مسجد       جد      ا می کند       و بین 
او و خانه خد      ا مفارقت می اند      ازد      . پیش 
از اینها وقتی یک امام جماعت یک روز 
به مسجد       مراجعه نمی کرد       د      ر اصطالح 
عرف می گفتند       او از د      نی��ا رفته است 
که د      یگر د      ر مسجد       حضور ند      ارد       یعنی 
اینقد      ر د      لبس��تگی بین امام جماعت و 
مس��جد       باید       باشد      .د      ر کشور ما مسجد       
می تواند       مهمترین نمود       اطالع رسانی 
حضوری باشد      . راس این تریبون مهم 
اسالم، کسی نیست جز امام جماعت، 
پس مهمتری��ن رکن مس��جد      د      اری، 
امام جماعت است. ما د      ر مس��جد       امام 
سجاد      )ع( زمان نماز جماعت را تقلیل 
د      اد      ه ایم که کاسب های محل سریع به 
مسجد       مراجعه کنند       و د      ر کمتر از ۱0 
د      قیقه یا یک ربع فریضه واجب خود       را 
به جماعت برگزار کنن��د       و بروند       و این 

ذیل تد      بیرهای امام جماعت د      ر “مسجد      د      اری” خوب 
تعریف می شود      .

 شما که خود       مس�وول هیأت امنا هستید       چه 
نقشی برای این بخش مهم د      ر مسجد       قائلید      ؟

د      ر اکثر مس��اجد       هیأت امن��ا از سوی ام��ام جماعت 
منصوب می شوند      . البته امام جماعت عاد      ل نیز انسان 
های مقبول، متد      ی��ن، منطقی و تحصیلک��رد      ه را د      ر 
جایگاه امنای مسجد       می نش��اند      . یعنی حتی کارکرد       
هیأت امنا نیز تحت الش��عاع عملکرد       امام جماعت و 
انتخاب او د      ر مورد       گزینه های موجود       د      ر مسجد       برای 

امنا قرار می گیرد      .
از سال ٦۳ د      ر این محل بود      ه ام و از سالی که به عنوان 
هیأت امنا د      ر اینجا حضور د      اشته ام، تقریبا هیأت امنای 

یکسانی د      ر آن حضور د      اشته اند      .نقش امنا د      ر مسجد      ، 
مد      یریت و برنامه ریزی برای سیاست های کالن مسجد       
د      ر حوزه توسعه و د      ر د      یگر زمینه هاست. برنامه ریزی 
برای محتوای مسجد       اعم از سخنران خوب، مد      اح مورد       
تایید      ، برنامه های فرهنگی د      ر قالب طرح صالحین و ... 

از اهم آنهاست.

  مرد      م و نمازگ�زاران هم د      ر اد      اره مس�جد       از 
ارکانی بود      ند       که به آن اشاره کرد      ید      .

نقش مرد      م د      ر اد      اره د      رست مس��جد      ، بس��تگی به آن 
د      ارد       که چه محتوای فکری ای از مسجد       د      ریافت می 
کنند      . بروز و ظهور خوب مسجد      د      اری، د      ر حضور مرد      م 
تعریف می شود      . بهترین امنا و امام جماعت د      ر صورت 
نبود       مرد      م، هیچ اند      . مس��جد       آباد      ، مسجد      ی است که 
پرجمعیت بود      ه و مرد      م از حض��ور د      ر آن لذت ببرند       و 

رشد       پید      ا کنند      .

  مس�ائل مالی د      ر مس�جد      د      اری چقد      ر د      خیل 
است؟

ببینید      ، یک بار یک��ی از اعضای ارشد       
شورایاری د      ر مسجد      ی مهمان بود      ند      ، 
ب��ا ایش��ان صحبت ک��رد      م و ایش��ان 
خیلی قاطع گفتند       مس��جد       حق ند      ارد       
آشپزخانه ی��ا... د      اشته باش��د       که بند      ه 
با قاطعیت گفتم نمی شود       مس��جد       را 
بد      ون افق مالی صحی��ح و حالل اد      اره 
کرد      .مسجد      د      اری د      رست، باید       بر اساس 
گرد      ش مالی شکل بگیرد      . د      رست است 
که باید       مس��اجد       را مرد      م بس��ازند       ولی 
نظام نیز باید       د      ر ای��ن عرصه ورود       کند      .

مس��جد      د      اری همه ابع��اد       را شامل می 
شود       و نمی توان مسائل مالی را جد      ای 

از آن د      ید      .

 به فرض اگر یک مسجد      ، خوب 
اد      اره شود      ،اتفاقی که پس از آن می 

افتد       چیست؟
“مسجد      د      اری” خوب د      ر یک محله ایجاد       
جریان می کند      . انتقال مفاهیم د      ینی د      ر 
یک محله تنها توسط موجی است که یک مسجد       د      ر 
آن به راه می اند      ازد      . به طور مثال برای شما بگویم که 
کالس های متنوع مشاوره اگر هفتگی د      ر مسجد       محله 
برقرار باشد      ، طالق، بزه و اعتیاد       کمتر می شود      . حسن 
خلق د      ر محل افزایش می یابد       و محله، رشد       پید      ا می 
کند      .مسجد       امام سجاد      )ع( چند       سالی است که مسیر 
شماره ۹ راهپیمایی ۲۲ بهمن شد      ه است. حال ببینید       
موجی که از کنار این مراسم د      ر محله ایجاد       می شود       
چقد      ر است؟ چند       ایستگاه صلواتی و شاد      ی، ایستگاه 
کود      کان و...همه اینها فقط یکی از موج هایی است که 

مسجد       فعال می تواند       د      ر محله ایجاد       کند      .
برای راه اند      ازی موج خوب د      ر محله توسط یک مسجد       
باید       برنامه ۱0 ساله بلند      مد      ت تعریف کرد       و خروجی 

آن را اند      ک اند      ک د      ید      .

 نماز جماعت 
یک مید      ان 

آموزشی و به 
تعبیر بهتر، 
مید      ان رزم 

است و فرماند      ه 
آن کسی 

نیست جز امام 
جماعت





یك�ی از مهمتری�ن و رایج تری�ن فعالیت ه�ای مس�اجد      ، برگ�زاری 
د      وره ه�ای آموزش�ی ب�رای تعلی�م مبانی د      ین�ی اس�ت. اغلب این 
د      وره های آموزش�ی د      ر خص�وص آموزش زبان عرب�ی، روخوانی 
ق�رآن، و اح�كام اس�الم اس�ت. د      ر عی�ن ح�ال، برخ�ی د      وره های 
آموزش�ی و کالس ها براي  اقشار خاص تعریف می شوند      . به عنوان 
مثال د      وره های آموزش�ی برای زنان و د      ختران، یا برای نوجوانان 

که به نیازهای خاص آن قشر پاسخ می د      هد      . 
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مطهری، شاگرد   اّول فلسفه
حضرت آیت اهللّ  جواد  ی آملی، د  رباره امتحان مرحوم شهید   مطهری د  ر د  انشگاه تهران 
می فرماید  : »وقتی ایشان از قم به تهران آمد  ند  ، د  ر اّولین د  وره امتحانات مد  ّرسی معقول 
و منقول شرکت کرد  ند  . پس از آن، وقتی ایشان از تهران به قم آمد  ند  ،.... ]برای ما[ تعریف 
کرد  ند   که د  ر جلسه امتحان، ممتحنین ]برخی[ مسائل فلسفی را از من پرسید  ند   و بعد   
هیأت ممتحنه به اتفاق گفتند   که چه کنیم نمره ای باالتر از بیست نیست و اگر نمره ای 
باالتر از بیست بود  ، به شما می د  اد  یم. استاد   مطهری به اعتراف هیأت ممتحنه، د  ر رشته 

معقول و فلسفه شاگرد   اّول شد  ند   و نمره بیست گرفتند  «.

تواضع 
تواضع یکی از خصلت های زیبای انس��انی است و خد  اوند   متعال د  ر کالم وحی 
فروتنی را یکی از نشانه های بند  گان شایسته و صالح شمرد  ه است. شهید   مطهری 
رحمه اهلل که یکی از این بند  گان کمال یافته الهی است، زند  گی پربار خود   را به این 
صفت زیبای انسانی آراسته بود  . خاطره زیر که توسط خود   ایشان نقل شد  ه است، 
نشانگر تواضع آن مرد   الهی است: »د  ر د  انشگاه شیراز از من د  عوت کرد  ه بود  ند  ، برای 
سخنرانی. د  ر آن جا استاد  ها و حتی رئیس د  انشگاه همه بود  ند  . یکی از استاد  های آن 
جا که قبال طلبه بود   و بعد  ا رفت آمریکا تحصیل کرد   و د  کتر شد   و آمد   و واقعا هم مرد   
فاضلی هست، مامور شد  ه بود   که مرا معرفی کند  . آمد   پشت تریبون ایستاد  . جلسه هم 
خیلی پرجمعیت و با عظمت بود  . یک مقد  ار معرفی کرد  : »من فالنی را می شناسم، 
حوزه قم چنین، حوزه قم چنان و....« بعد   د  ر آخر سخنانش این جمله را گفت: »من 
این جمله را با کمال جرات می گویم، اگر برای د  یگران لباس روحانیت افتخار است، 
فالنی افتخار لباس روحانیت است.« آتش گرفتم از این حرف. ایستاد  ه سخنرانی می 
کرد  م، عبایم را هم قبال تا می کرد  م و روی تریبون می گذاشتم، مقد  اری حرف زد  م، 
رو کرد  م به آن شخص، گفتم: »آقای فالن! این چ��ه حرفی بود   که از د  هانت بیرون 
آمد  ؟ ! تو اصال می فهمی چه د  اری می گویی؟ ! من چه کسی هستم که تو می گویی 
فالنی افتخار این لباس است؟« با اینکه من آن وقت د  انشگاهی هم بود  م و به اصطالح 
ذوحیاتین بود  م، گفتم: »آقا من د  ر تمام عمرم یک افتخار بیشتر ند  ارم، آن هم همین 
عمامه و عباست. من کیم که افتخار باشم؟ ... ما را اگر اسالم بپذیرد   که اسالم افتخار 
ما باشد  ; اسالم اگر بپذیرد   که به صورت مد  الی بر سینه ما باشد  ، ما خیلی هم ممنون 

خواهیم شد  ، ما شد  یم مد  الی بر سینه اسالم؟ !«

عالقه به نشر معارف اسالمی
د  کتر سّید  محمد   باقرحجتی، د  رباره عالقه و اهتمام شهید   مطهری به آموزش 

علوم اسالمی و ترویج معارف اهل بیت علیهم السالم چنین می گوید  :
 »تنها استاد  ی که د  ر مد  رسه مروی سراغ د  اشتم که قبل از اذان صبح به مد  رسه 
می آمد   و نماز صبح را د  ر مد  رسه می خواند  ، ایش��ان بود  ند  . قبل از اذان از منزل راه 
می افتاد   و نماز را د  ر مد  رسه می خواند  . یک استکان چ��ای می خورد   و د  رسش را 

به مناسبت سی و ششمین سالگرد   
شهاد  ت معلم شهید   انقالب

د  استان هایی 
 کوتاه از 
زند  گی استاد  

مش�یت الهی بر آن مس�تقر ش�د  ه بود   که 
پ�اره ت�ن ام�ام خمین�ی)ره( د  ر روزه�ای 
نخس�ت پ�س از پیروزی انقالب اس�المی، 
رد  ای ش�هاد  ت ب�ه تن کند   و عن�وان معلم 
شهید   را از استاد   و پیر و مراد  ش به افتخار 
برگیرد   و اکنون د  ر آس�تانه سی و ششمین 
سالروز شهاد  ت او بیش از هر زمان د  یگری، 
بازخوانی برش هایی از زند  گی پربار او برای 
اهل علم شایس�ته و بایسته است؛ قطعاتی 

که بی ترد  ید   د  ر نوع خود   کم نظیرند  .

معلم

/  رجب المرجب 1437 
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شروع می کرد   و این د  رس همین ط��ور اد  امه د  اشت، 
شاید   تا ساعت هشت یانه. 

عالقه ایشان به نشر علم و اند  یشه اسالمی، از همین 
جا ثابت می شود   که ایشان بد  ون این که چشم د  اشتی 
به مزد   و اجرت د  ر این زمینه د  اشته باشند  ، با این که 
منبع معاش ند  اشتن��د   و د  ر رد  ه ط��الب یک حقوق 
ماهیانه د  ریافت می کرد  ند   � نه د  ر رد  ه مد  رسین � ، این 
چنین به تد  ریس عشق می ورزید  ند  . من استاد  ی که 
این همه عالقه و عش��ق به ترویج فرهنگ اسالمی و 

اند  یشه اسالمی د  اشته باشد  ، ند  ید  ه ام«.

انجام مصلحت د  ین
د  ر پیشامد  های مّهم که تعارضی بین استاد   مطهری 
و سایر افراد   یا جریان های فکری پیش می آمد  ، وی با 

شجاعت کامل به د  فاع از د  ین می پرد  اخت. 
نقل می کنند   کارهای یک��ی از افراد   موجب پد  ید   
آمد  ن بعضی انحرافات فکری، به ویژه د  ر بین جوانان 
می شد  . استاد   مطهری د  رصد  د   برآمد  ند   از راه انتشار 
اعالمیه ای، برخی نکات را برای روشن شد  ن همگان 
تذکر د  هند  . چون شرایط بسیار نامناسب بود  ، د  وستاْن 
ایش��ان را از این کار من��ع می کرد  ند  . یک��ی از افراد   
سرشناس به ایش��ان گفته بود  : »شما این اعالمیه را 
ند  هید  ؛ زیراکه از نظر شخصیتی، محبوبّیت خود   را د  ر 
بین جوانان از د  ست می د  هید   و این برای شما مناسب 
نیست«. استاد   مطهری با صراحت کامل د  ر جواب آن 
شخص گفته بود  ند  : »شخصّیت م��ن کوبید  ه شود   یا 
اعتقاد   و اصولی که من ب��رای آن ها کار می کنم؟! اگر 
د  ین من کوبید  ه شود  ، نمی توانم صبر کنم. من برای 
د  فاع از د  ینم باید   این کار را بکنم. حتی اگر شخصیت 
من و خود   من فد  ا ش��ود  «. وقتی پس از انتش��ار این 
اعالمیه، از همه طرف به استاد   مطهری حمله ها شروع 
شد  ه بود  ، ایش��ان با لبخند   گفته بود  ن��د  : »ما وظیفه 
د  اریم آن چه د  ر مصلحت د  ینمان است، انجام بد  هیم 

وگوشمان بد  هکار این حرف ها نباشد  «.
عشق به مطالعه و نوشتن

عالقه وافر شهید   مطهری به مطالعه و کار علمی، 
بسیار شگفت انگیز بود  ، به گونه ای که هرگز از این کار 

احساس خستگی به او د  ست نمی د  اد  .یکی از شاگرد  ان 
ایشان د  ر ضمن نقل خاطره ای می گوید  :

اواخر اسفن��د   ۱۳۵٦ بود  . به ایش��ان عرض کرد  م 
ما برای تعطیالت ن��وروز برنام��ه ای د  اریم؟ گفتند  : 
خسته ام و د  لم می خواهد   د  ر گوشه خلوتی، چند   روزی 
استراحت کنم. به ایشان عرض کرد  م بند  ه عازم شمال 
هس��تم. آن جا جای مناسبی را برای رفع خستگی و 
استراحت سراغ د  ارم. مرح��وم استاد   مطهری شماره 
تلفن را از بند  ه گرفتند   و گفتند  : اگر توانس��تم، تلفن 
می زنم و به شما اطالع می د  هم چند   روز از فرورد  ین 
گذشته بود   که استاد   تلفن زد  ند   و آمد  ند  . د  ر تمام یک 
هفته ای که ایش��ان تش��ریف آورد  ند  ، با وجود   هوای 
مس��اعد   و محیط مناسب برای ق��د  م زد  ن و گرد  ش، 
د  ر د  اخل ساختم��ان ماند  ند  . فقط مش��غول نوشتن 
و مطالعه بود  ند  . روزی به ایش��ان ع��رض کرد  م: شما 
که خس��ته بود  ید   و برای رفع خس��تگی و استراحت 
مس��افرت کرد  ه اید  ، بهتر نیست قد  ری هم قد  م بزنید   
و رفع خس��تگی کنید  ؟ گفتند  : »اگر یک ماه هم د  ر 
اتاق بنش��ینم و به وظایف علمی خود   مشغول باشم، 
راحتم و احساس خستگی نمی کنم. خستگی من د  ر 
اثر ند  اشتن فرصت مناسب برای انجام کارهای علمی 
خود  م است. استراحت من این اس��ت که د  ر فرصت 
مناسب، مطالبی را ک��ه الزم می د  انم بنویس��م و د  ر 

اختیار عالقه مند  ان قرار بد  هم«.

راز شایعه  سازی علیه استاد   مطهری
یکی از راه های ت��رور شخصّیت استاد   مطهری د  ر 
قبل از پی��روزی انقالب اسالم��ی، ساختن شایعات 
بی اساس بر ضد   ایش��ان بود  . این کار را برای آن انجام 
می د  اد  ند   که وی با عل��م و د  رک و هوشی که د  اشت، 
حیله ها و نقش��ه های د  شمن��ان را زود  ت��ر از د  یگران 
متوجه می شد   و آن ها را افش��ا می ک��رد  . مقام معظم 
رهبری پس از نقل خاطره ای از شهید   مطهری، د  رباره 
این که برخالف برخی افراد   که مارکسیست ها را رقیب 
می د  انس��تند   نه د  شمن، استاد   مطه��ری به صراحت 
می گویند  : »اشتباه د  ر این جاست. مارکسیست ها هم 
د  شمن اند   نه رقیب«، اضافه می کنند  : »به د  لیل همین 

فهمید  ن بود   که د  ستگاه های وابسته و سیاست روس 
و جهان تفکر مارکسیستی د  ر ایران، مطهری را هد  ف 
ق��رار د  اد   و بنا کرد  ند   علی��ه اش شایعه پراکنی کرد  ن. 
گفتند   د  ر خانه اش این جور اس��راف است و این جور 
زیاد  ه روی می کنند  . یا این که خانه اش کاخ است، د  ر 
صورتی که با هزار زحمت و با پولی که از حقّ التد  ریس 
]و[ کتاب هایش می گرفت و حقوقی که از د  انش��گاه 
به عنوان استاد  ی می گرفت و بع��د   از سالیان د  راز،... 
یک خانه ساخت که چند   تا اط��اق د  اشت. همین را 
بزرگ کرد  ه بود  ند  .... متاسفانه یک مشت افراد  ی هم 
چشمهایش��ان را می بستند   و گوشش��ان را به طرف 
بلند  گوهای یاوه گویان باز می کرد  ند   ]و ]همان حرف 

آن ها را تکرار می کرد  ند  «.

د  ّقت د  ر بیت  المال
یکی از کارکنان د  انش��کد  ه الهی��ات، د  رباره رفتار 

استاد   مطهری می گوید  : 
از س��ال ۱۳۳٧ د  ر خد  مت است��اد   مطهری بود  م. 
ایش��ان اتاقی د  ر کنار اتاق شورای د  انشکد  ه د  اشتند  . 
وقتی استاد  ان د  انشکد  ه جلس��ه د  اشتند   یا ورقه های 
امتحانی را تصحیح می کرد  ند  ، ت��ا ساعت سه بعد   از 
ظهر د  ر همان ات��اق می ماند  ند   و از سوی د  انش��کد  ه 
برای آن ها ناهار و نوشابه و میوه می آورد  ند  ، اما استاد   
مطهری وقتی ظهر می شد  ، به اتاق خود  شان تشریف 
می برد  ند  . همیشه مقّید   بود  ند   اّول نماز بخوانند  ، سپس 
ناهار مختصری که معموالً نان و پنی��ر یا نان و انگور 
بود   و از منزل همراه می آورد  ند  ، صرف کنند  . استاد  ان 
و مسؤوالن اصرار می کرد  ند   که استاد   مطهری به اتاق 
شورا برود   و از ناهار د  انشکد  ه که مثاًل چلوکباب برگ 
و غیره بود  ، صرف کنند  ، اما استاد   قبول نمی کرد  ند   و 
عذر می آورد  ند   که: »غذای من مخصوص است و غذای 
د  انشکد  ه با من سازگار نیست«، اّما اظهار نمی کرد  ند   
که چرا از غذای استاد  ان نمی خورن��د  . من علتش را 
می د  انستم، استاد   نیز گاهی می گفتند  : »این ناهارها، 
حّق خد  متگزاران و از بیت المال است. استاد  اْن حقوق 
خوبی د  ارند  ، خود  شان بروند   از بازار بخرند   و بخورند  . 

این غذا حّق ضعفاست«.

روش سیاسی شهید   مطهری

یکی از کس��انی که حد  ود   سی س��ال با استاد   مطه��ری د  وستی و 
آشنایی د  اشته، د  رباره مشی سیاسی شهید   مطهری می نویسد  : 

»مرحوم مطهری، شیوه ای را د  ر مبارزه با رژیم پیش گرفته بود   که 
من به جز معد  ود  ی از انقالبیون سرشناس ایران، کسی را نمی شناسم 
که مانند   وی عمل کرد  ه باشد  . او به ظاهر مرد  ی آرام و بر کنار از سیاست 
و بیش تر اهل تحقیق... به نظر می رسید  . فعالیت های سیاسی خود   را 
از نزد  یک ترین د  وستان غیرانقالبی و حتی از انقالبیون بی خبر از متن 
انقالب کتمان می کرد  . البته اوقات او وق��ف نوشتن و تحقیق بود  ، اما 
چنان که می نمود   و افراد   ناآگاه او را به محافظه کاری و یا فرار از مواقع 

خطر مّتهم می کرد  ند  ، نبود  .... حقیقت این است که شیوه سیاسی وی، 
یک نوع تاکتیک مکتبی و هد  ف د  ار بود  . وی د  ر نوشته ها و گفتارهایش، 
پرخاشگر و متظاهر به انقالبی بود  ن شهره نمی شد  . او معتقد   بود   مبارزه 
باید   از روی نقش��ه صحیح و با تمهید   مقد  ّمات توأم باشد   تا به نتیجه 
برسد  . اما مقد  ماتی که او د  ر نظر د  اشت، پی ریزی اصول صحیح اسالمی 
برای انقالب بود  ، تا فکر اصیل اسالم��ی انقالب حفظ شود  .... بارها د  ر 
بند   رژیم گرفتار ش��د  ، اّما هرگز تند  روی را بد  ون تفک��ر و تنها از روی 
احساسات و غرایز نپذیرفت؛ بلکه معتقد   بود   که باید   با برنامه و هماهنگ 

عمل کرد  «.

روش سیاسی شهید   مطهری

یکی از کس��انی که حد  ود   سی س��ال با استاد   مطه��ری د  وستی و 
آشنایی د  اشته، د  رباره مشی سیاسی شهید   مطهری می نویسد  : 

»مرحوم مطهری، شیوه ای را د  ر مبارزه با رژیم پیش گرفته بود   که 
من به جز معد  ود  ی از انقالبیون سرشناس ایران، کسی را نمی شناسم 
که مانند   وی عمل کرد  ه باشد  . او به ظاهر مرد  ی آرام و بر کنار از سیاست 
و بیش تر اهل تحقیق... به نظر می رسید  . فعالیت های سیاسی خود   را 
از نزد  یک ترین د  وستان غیرانقالبی و حتی از انقالبیون بی خبر از متن 
انقالب کتمان می کرد  . البته اوقات او وق��ف نوشتن و تحقیق بود  ، اما 
چنان که می نمود   و افراد   ناآگاه او را به محافظه کاری و یا فرار از مواقع 

خطر مّتهم می کرد  ند  ، نبود  .... حقیقت این است که شیوه سیاسی وی، 
یک نوع تاکتیک مکتبی و هد  ف د  ار بود  . وی د  ر نوشته ها و گفتارهایش، 
پرخاشگر و متظاهر به انقالبی بود  ن شهره نمی شد  . او معتقد   بود   مبارزه 
باید   از روی نقش��ه صحیح و با تمهید   مقد  ّمات توأم باشد   تا به نتیجه 
برسد  . اما مقد  ماتی که او د  ر نظر د  اشت، پی ریزی اصول صحیح اسالمی 
برای انقالب بود  ، تا فکر اصیل اسالم��ی انقالب حفظ شود  .... بارها د  ر 
بند   رژیم گرفتار ش��د  ، اّما هرگز تند  روی را بد  ون تفک��ر و تنها از روی 
احساسات و غرایز نپذیرفت؛ بلکه معتقد   بود   که باید   با برنامه و هماهنگ 

عمل کرد  «.
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آیت اهلل سید   محمد  باقر خوانس��اري فرزند   فرزند   آیت اهلل العظمی سید   
محمد  تقی خوانس��اری)ره(، د  ر سال ۱۳۴0 قمري برابر با ۱۳0٦ شمسي 
)سال تأسیس حوزه علمّیه قم( د  ر خانواد  ه اي مذهبي د  ر شهرستان اراک 
متولد   شد  . سید   محمد  باقر پس از گذراند  ن مد  ارس جد  ید  ، د  ر سلک روحانّیت 
د  رآمد  . وي پس از گذراند  ن د  روس مقد  ّمات��ي صرف، نحو، معاني، منطق و 
رجال د  روس مقد  ّماتي فقه و اصول را از محضر فضالي حوزه فرا گرفت و آن 
گاه وارد   مراحل سطوح عالیه فقه و اصول و فلسفه شد  .ایشان رسائل را نزد   
آیة اهلّل العظمي والد   قد  ّس سّره، مکاسب را نزد   آیة اهلّل العظمي اراکي، کفایه 
را نزد   آیة اهلّل العظمي آقاي حاج سّید   احمد   خوانساري، منظومه سبزواري را 
د  ر قم از اساتید   فن فرا گرفت. سپس حد  ود   هشت سال د  ر خارج فقه آیة اهلّل 
العظمي بروجرد  ي و د  رس خارج فقه و اصول آیة اهلّل والد   و مد  تي نیز د  ر همان 

اوان به د  رس آیة اهلّل العظمي حّجت کوه کمره اي رفت.
آیت اهلل خوانساری پس از د  رگذشت پد  رش، براي تکمیل د  روس حوزوي 
راهي حوزه علمیه نجف اشرف شد   و د  ر آن حوزه مقد  ّسه د  ر د  رس جمعي از 
اعالم آن زمان نجف، همچون آیات عظام گلپایگاني، اصطهباناتي، شاهرود  ي، 
حکیم، شیرازي و خویي به تحصیل پرد  اخ��ت، ولي عمد  ه تحصیالتش د  ر 
نجف، شرک��ت د  ر د  رس هاي آیة اهلّل العظمي سّی��د   عبد  الهاد  ي شیرازي و 
آیة اهلّل العظمي خویي بود   و مقد  اري هم اسفار را د  ر نجف اشرف د  ر محضر 
حجة االسالم و المسلمین آقاي آقا شیخ صد  را باد  کوبه که د  ر منزل به طور 
خصوصي براي وي و آیة اهلّل شهید   صد  ر تد  ریس د  اشتند  ، فرا گرفت و د  و سال 
آخر اقامت د  ر نجف را به تد  ریس و تألیف پرد  اخت.ایشان د  ر کنار فراگیري 
علوم د  یني از فعالیت هاي فرهنگي و سیاسی نیز غافل نبود   که می توان به 

حمایت از نهضت امام خمیني)ره( اشاره کرد  .
مرحوم آیت اهلل خوانساری  پس از پیروزي انقالب اسالمي، بنا به حکم 
امام)ره( و بر اساس تقاضاي جمعي از مومنان بازار تهران، براي اد  اره مسجد   

امام خمیني)ره( به تهران رفت و به ارشاد   و تبلیغ مرد  م پرد  اخت.
از جمله آثار ماند  گار آیت اهلل خوانساری می توان به تاسیس مد  رسه علمیه 

مجهزی با همین نام  د  ر شهر مقد  س قم  اشاره کرد  .
شایان ذک��ر است که مراسم تش��ییع پیکر مرحوم آی��ت اهلل حاج سید   
محمد  باقر خوانس��اری)ره( با حض��ور جمعی از شخصی��ت های سیاسی، 
محصالن د  روس د  ینی، طالب حوزه های علمیه و جمعی از د  وستد  اران آن 
مرحوم از مید  ان امام خمینی)س( به سمت مسجد   امام)س( بازار برگزار شد  .

د  ر مراسم تشییع پیکر آیت اهلل خوانساري، حجت االسالم و المسلمین سید   
حسن خمینی و حجت االسالم و المسلمین سید   یاسر خمینی، یاد  گاران 
گرامی حضرت امام، حجت االسالم و المسلمین سید   محمود   د  عایی، حجت 
االسالم و المسلمین سید   سراج الد  ین موسوی، حجت االسالم و المسلمین 
محمد  علی رحمانی، حجت االسالم جواد  ی و جمعی از طالب و د  وستد  اران 
آن مرحوم حض��ور د  اشتند  .الزم به ذکر است که آی��ت اهلل سید   محمد  باقر 
خوانساری فرزند   مرحوم آیت اهلل سید   محمد  تقی خوانساری است. د  ر سال 
۱۳۲۳ د  ر اثر خشک سالی و بی آبی د  ر قم مرحوم آیت اهلل سید   محمد  تقی 
خوانس��اری به همراه هزاران نفر از مرد  م قم نماز استسقاء و طلب باران برپا 
نمود   که بعد   از نماز بارانی بی سابقه د  ر شهر قم بارید   به حد  ی که رود  خانه قم 

لب به لب پر از آب شد  .

ارتحال جانسوز عالم عامل تهران

 از شامر د  و چشم يك تن كم 
وز شامر خرد   هزاران بيش

آیت اهلل حاج سید   محمد  باقر خوانساری" از علمای بزرگ تهران و از شاگرد  ان آیات عظام بروجرد  ی)ره(، خویی، اراکی و گلپایگانی، به د  یار باقی شتافت.آیت اهلل 
حاج سید   محمد  باقر خوانساری، فرزند   آیت اهلل العظمی سید   محمد  تقی خوانساری)ره( و از علمای بزرگ تهران و از شاگرد  ان آیات عظام بروجرد  ی)ره(، خویی، 
اراکی، سید   عبد  الهاد  ی شاهرود  ی، حجت کوه کمره ای و  گلپایگانی، پس از یک عمر مجاهد  ت علمی، تعلیم، هد  ایت و تالش د  ر امور خیریه، شامگاه سه شنبه 

۲7 بهمن ماه، د  ر تهران د  ار فانی را ود  اع گفت و به د  یار باقی شتافت.

چلچراغ
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مراس��م بزرگد  اش��ت آی��ت اهلل سید   
محمد  باق��ر خوانس��اری د  ر مس��جد   امام 

خمینی )س( بازار تهران برگزار شد  .
د  ر ای��ن مراس��م، حج��ت االس��الم و 
المس��لمین محمد   محمد  ی گلپایگانی، 
رئیس د  فتر مقام معظ��م رهبری، حجت 
االسالم و المس��لمین سی��د   محمد  علی 
شهید  ی محالتی رئیس بنیاد   شهید   و امور 
ایثارگران و جمعی از طالب حوزه علمیه، 
اصناف، بازاری��ان و م��رد  م د  ر این مراسم 
حضور د  اشتند  .حجت االسالم و المسلمین 
سید   مرتضی صالحی خوانس��اری د  ر این 
مراسم ب��ا تأکید   بر اینکه طب��ق نظر امیر 
المؤمنین عل��ی )ع( عل��م د  ر آسمان ها و 
زمین نیست و بلکه د  ر د  رون انسان است، 
گفت: برخی افراد   وقتی د  ر کوچه و خیابان 
راه می روند   مرد  م با نگاه به آنها به یاد   خد  ا 
می افتند  .وی افزود  : پیامب��ر اسالم )ص( 
فرمود  ند  ، به عالمی که ما را از همه بد  ی ها 

به خوبی ها راهنمایی کند  ، نزد  یک شویم.
صالحی خوانساری همچنین د  ر معرفی 
آیت اهلل خوانس��اری اظهار کرد  : ایشان د  ر 
۱۲ تیر ماه سال ۱۳0۱ هجری شمس��ی 
د  ر شهر اراک به د  نیا آمد  . مرحوم آیت اهلل 
خوانساری تا سال ۱۳۳۲ به تحصیل علوم 
د  ینی د  ر ق��م پرد  اخت و نایل ب��ه اجازات 

اجتهاد   شد  .
وی اد  ام��ه د  اد  : این عال��م بزرگوار طی 
۵0 سال حضور د  ر ته��ران عالوه بر تألیف 
کتب مختل��ف از جمله کت��اب »انصاف« 
د  ر تظاهرات و راهپیمای��ی های سال ۵٧ 
نیز نقش برجس��ته ای د  اشت. ایش��ان د  ر 
سال ۱۳٦۳ از سوی امام خمینی )س( به 
امامت مسجد   امام خمینی )س( بازار تهران 
منسوب و تولیت موقوفات این مسجد   نیز به 

ایشان سپرد  ه شد  .
سخنران مراس��م بزرگد  اشت آیت اهلل 
خوانساری یاد  آور شد  : آیت اهلل خوانساری 
۲٧ بهمن ماه د  عوت ح��ق را لبیک گفت. 
حس��ب وصیت خود  شان پیکر ایش��ان به 
نجف منتقل و د  ر جوار حرم امیرالمؤمین 
)ع( به خ��اک سپرد  ه خواه��د   شد  .حجت 
االسالم و المسلمین محمد  ی گلپایگانی 
د  ر گفت و گو با خبرنگار جماران، د  ر مورد   
ویژگی های شخصیتی آیت اهلل خوانساری 
اظهار کرد  : ایشان فرزند   ارشد   مرجع عالی 
قد  ر شیعیان آیت اهلل العظمی سید   محمد   
تقی خوانس��اری ب��ود  . سی��د   محمد  تقی 
خوانساری جزو مراجع ثالث قبل از تشریف 
آورد  ن آیت اهلل بروجرد  ی به قم و بعد   از آیت 
اهلل عبد  الکریم حائری یزد  ی بود   که حوزه 

نوپای علمیه قم را اد  اره می کرد  ند  .
رئیس د  فتر مقام معظم رهبری تأکید   
کرد  : آی��ت اهلل خوانس��اری د  ر خانواد  ه ای 
ریشه د  ار و شاخص تربیت شد  ه از شاگرد  ان 
خوب مرحوم آیت اهلل خویی ب��ود  . بعد   از 
سال های س��ال تلمذ د  ر نج��ف اشرف به 
ایران آمد   و د  ر مسجد   رضوان مید  ان شهید   
نامجو فعالیتش��ان را شروع کرد  ه و بعد   از 
آن نیز به امر حضرت امام به مس��جد   امام 

خمینی )س( آمد  .
وی با تأکید   بر اینکه آیت اهلل خوانساری 
به جد   از حامیان حضرت امام و مورد   عنایت 
ایشان بود  ، گفت: ایش��ان خد  مات فراوانی 
به جامعه د  اش��ت که ۲ م��ورد   آن احد  اث 
یک مد  رسه علمیه مجلل و کامل د  ر شهر 
مقد  س قم و د  یگری اح��د  اث بیمارستان 
نیمه ک��اره امام عل��ی )ع( اس��ت که آن 
بیمارست��ان نیز د  ر خد  مت ح��وزه علمیه 

قم خواهد   بود  .

انتصاب آیت اهلل خوانساري به امامت جماعت و تولیت موقوفات مسجد   شاه)سابق( 
توسط امام خمیني)ره(
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د  ر مراسم بزرگد  اشت آیت اهلل خوانساری؛
محمد  ی گلپایگانی: آیت اهلل 

خوانساری از حامیان امام و مورد   
عنایت ایشان بود  

خاطرات مشترك د  و نور حوزه هاي علمیه

عصر روز یکشنبه )۱۴ ارد  یبهشت ۱۳۹۳( آیت اهلل 
سید   محمد  باقر خوانساری )تولیت مد  رسه علمیه 
آیت اهلل خوانس��اری( با حض��ور د  ر د  فتر حضرت 
آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی با ایش��ان د  ید  ار 
کرد  ند  . پس از این د  ید  ار آیت اهلل شبیری زنجانی 
د  ر جمع تع��د  اد  ی از روحانیون و فضالء حوزه قم، 
خاطرات خود   را از اولین سفرشان به عتبات عالیات 
به همراه آیت اهلل سید   محمد  باقر خوانساری بیان 
نمود  ند  : »سفر اولی که من مشرف شد  م عتبات با 
ایشان همس��فر و هم صند  لی توی ماشین بود  یم. 
ایشان یک چیزی از این سفر یاد  شان بود   که من 
با این خصوصی��ت یاد  م نبود  . م��ا د  ر این سفر که 
می خواستیم به عتبات بروی��م، گذرنامه آن سال 
نمی د  اد  ند   و ممنوع بود  ، مگر این که نخست وزیر 
خود  ش د  ست��ور د  هد  . آن وقت هم نخس��ت وزیر 
زاهد  ی بود   و ما هر چه این طرف و آن طرف زد  یم تا 
گذرنامه بگیریم، نشد   چون منحصر بود   فقط باید   
با امضاء نخست وزیر باشد   که این هم مقد  ور نبود  . 
مرحوم حاج میرفخرالد  ین جزایری گفت؛ نامه ای 
بنویس��ید   تا کارتان را د  رست کنم. ما هم نامه ای 
نوشتیم و بعد   با هم رفتیم منزل آقای بنی صد  ر و 
ایشان مطلب را گفت و قرار شد   د  و یا سه روز د  یگر 
امضاء زاهد  ی را بگیرد  . آق��ای بنی صد  ر هفته ای 
یک روز مالقات با زاه��د  ی د  اشت برای گرفتاری 
اشخاصی امثال ما که کارش��ان متوقف به امضاء 
نخست وزیر بود   که او هم امضاء می کرد  . خالصه با 
این زحمت ما گذرنامه گرفتیم که چند   ماه طول 
کشید  . قرار شد   برویم . یکی از بچه های ما کوچک 
بود  ، ی��ک سالش بود   ک��ه مریض ش��د   و خانواد  ه 
مجبور بود   بمان��د   و من والد  ه را ب��ه اسم خانواد  ه 
همراه خود   برد  م. آنج��ا د  ر مرز مأمور می خواست 
مشخصات را با افراد   تطبیق کند   که ایشان )آیت 
اهلل سید   محمد  باقر خوانس��اری( می گفت: یکی 
چراغ را گرفت روی چش��م فرد  ی که می خواست 
مش��خصات را تطبیق کند   و او چشم هایش ند  ید   
و کور شد   و وال��د  ه را پذیرفت و هیچ متوجه نبود  ، 
چون نمی توانست تطبیق کند  . ایشان این مطلب 

را یاد  شان بود   که من یاد  م رفته بود  .«

انتصاب آیت اهلل خوانساري به امامت جماعت و تولیت موقوفات مسجد   شاه)سابق( 
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اید  ه اولیه نهض�ت قرآنی چگونه و د  ر چه زمانی ش�کل 
گرفت و اصوال د  لیل راه اند  ازی این نهضت چه بود  ؟

با توجه به فعالیت های صورت گرفته د  ر حوزه مسائل قرآنی، به 
نظر می رسید   هنوز ما د  ر مساجد  مان نتوانسته ایم جایگاه آموزش 
های قرآنی و انس با ق��رآن را نهاد  ینه کنیم. د  ر مطالعاتی که د  ر 
جهت آسیب شناسی فعالیت های قرآنی انجام شد   عد  م ارتباط 
نهاد  های جد  ید   شکل گرفته مانند   خانه های قرآن، بیت القران 
ها، د  ارالقران ها و مجموعه هایی از این قسم با مساجد   محسوس 
بود  . البته این کار می توانس��ت د  الیل مختلفی د  اشته باشد   که 
یکی از آنها نبود  ن زمینه سخت افزاری و نرم افزاری مس��اعد   و 
د  ر یک کالم، مد  یریت کلی مسجد   برای کارهای قرآنی بود  . لذا 
برای بازگشت د  وباره رونق به فعالیت های قرآنی و رواج گفتمان 
قرآن د  ر مس��اجد   باید   فعالیتی جهاد  ی د  ر قالب نهضت فعالیت 
های قرآنی شکل می گرفت. د  ر همی��ن راستا، مرکز رسید  گی 
به امور مس��اجد   به عنوان نهاد   متولی مساجد   د  ر استان تهران، 
حسب حد  یث شریف »انما نصبت المس��اجد   للقرآن« اقد  ام به 
برنامه ریزی و اجرای کرسی های تالوت و تفس��یر قرآن کریم، 

ذیل نهضت قرآنی مساجد   کرد  . 

به عقید  ه شما چرا مس�اجد   که د  ر اصل باید   پایگاه نشر و 
گسترش فرهنگ قرآنی باشند   د  ر طی این سالها آنگونه که باید   

به رسالت خود   عمل نکرد  ه اند   یا عملکرد   ضعیفی د  اشته اند  ؟
این مس��اله را باید   از جنبه های مختلفی بررسی کرد  . اما مهم 
ترین آنها از نگاه بند  ه این است که متاسفانه د  ر سالهای گذشته 
مد  یریت مساجد   بر عهد  ه افراد  ی غیر از عالمان د  ینی بود  ه است. 
د  ر اکثر مساجد   این اعضای هیئت امناء هستند   که برای برنامه 
های فرهنگی و مذهبی مسجد   برنامه ریزی می کنند  . غالب این 
افراد   هم ب��ا توجه به نوع نگرش، رد  ه سن��ی و سطح سواد   خود  ، 
برنامه های مربوط به عزاد  اری اهل بیت، احس��ان و اطعام و نیز 
فعالیت های عمرانی را د  ر اولویت برنامه های خود   قرار می د  هند   
و چه بسا ساالنه فقط د  ر ماه مبارک رمضان، برنامه هایی آنهم د  ر 
سطح روخوانی قرآن برای نمازگزاران ترتیب د  هند  . جوانان ما نیز 
لذت و حالوت شنید  ن تالوت د  لنشین قرآن را آنطور که باید   و 
شاید   نچشید  ه اند  . از طرفی این طیف از نمازگزاران بد  نبال محافل 
و مجالسی هستند   که بتوانند   ضمن ابراز احساسات، حظ معنوی 
نیز ببرند  . د  ر همین راستا با توجه به خالء محافل قرآنی اصیل 
رو به سوی هیئت های مذهبی می آورند   ک��ه د  ر بعضی موارد   
تحریفاتی نیز د  ر آنها مشاهد  ه می شود  . الحمد  هلل د  ر سالهای اخیر 
و د  ر د  وران مد  یریت حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبری 
این فرهنگ نهاد  ینه شد  ه است که مد  یر طبیعی مس��جد  ، امام 
جماعت آن مسجد   است و اعضای هیئت امناء و خد  ام، همگی د  ر 

نقش معاونین و مشاورین وی انجام وظیفه می کنند  . 

برنامه هایی که شما د  ر این راستا و د  ر سال 94 به مرحله 
اجرا رساند  ید   چه بود   و تا چه اند  ازه توانست رضایت خاطر 

مجریان این طرح را برآورد  ه سازد  ؟
الحمد  هلل رب العالمین، معاونت فرهنگی مرکز رسید  گی به امور 
مساجد   د  ر سال ۹۴ توانس��ت با انتخاب و گزینش ۳۱۳ مسجد   

 د  رگفت و گو با مد  یر 
خانه قرآن مرکز رسیدگی به 
امور مساجد عنوان شد  :

تحول فرهنگی 
 عظیمی 
د  ر راه است

 قرآن، کالم خد  ا و مس�جد  ، خانه خد  اس�ت که هر د  و جلوه نور 
خد  ا هس�تند  . بین قرآن و مسجد  ، پیوند  ی عمیق و ناگسستنی 
است، لذا د  وس�تد  ار قرآن، د  وستد  ار مس�جد   است و د  وستد  ار 
مسجد  ، د  وس�تد  ار قرآن. مس�اجد   بهترین مکان ها برای بهره 
برد  ن از کالم الهی و تربیت نفوس قرآنی است و مفاهیم، محتوا 
و روح آیات قرآنی به د  لیل هم راستایی با ابعاد   معنوی و روحانی 
مساجد   موجب شد  ه است تا مس�اجد   بهترین مکان برای ارائه 
فعالیت های قرآنی محسوب شود  . بر همین اساس طرح نهضت 
قرآنی که از س�ال 1394 د  ر تعد  اد  ی از مس�اجد   منتخب ش�هر 
ته�ران به مرحله اجرا گذاش�ته ش�د  ، س�عی د  ر پررنگ کرد  ن 
جایگاه قرآن و فعالیت های قرآنی د  ر مس�اجد   د  اشته و به تمام 
ابعاد   ق�رآن از جمله حفظ، قرائت، ت�الوت، مفاهیم و غیره می 
پرد  ازد  . برای آش�نایی بیشتر ش�ما با این نهضت زیبا و اثرگذار 
گفت و گویی د  اشتیم با »حجت االسالم والمسلمین کمال الد  ین 
خد  اد  اد  ه« مد  یر خانه قرآن تا اطالعات بیشتری د  رباره این طرح 

و کم و کیف اجرای آن د  ر اختیارمان قرار د  هند  .

رحل

زهره زید  ی فرد  
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به رغم اهمیت نقش قرآن د  ر سبک 
زند  گی اسالمی و همچنین جایگاه 
قرآن د  ر فرهنگ مسجد   متاسفانه 
برنامه های قرآنی جایگاه مناسبی 

د  ر برنامه های مسجد   ند  ارد   و با توجه 
به جنبه های مختلف مواجهه و بهره 
گیری از کالم وحی میبایست برنامه 
ای طراحی شود   تا به صورت جامع 
بتوان نمازگزاران و اهالی مسجد   
را به یک و یا چند   رشته از زمینه 

های قرآنی متصل نمود  .مقام معظم 
رهبری د  ر این خصوص می فرمایند  :

 به شما جوانان عزیز توصیه
می کنم انس تان را با قرآن زیاد   

کنید  . آن کسانی که با قرآن ارتباط 
پید  ا کرد  ند   قد  ر این ارتباط را بد  انند  . 
اگر با قرآن مانوس شد  یم، به قرآن 

نزد  یک شد  یم، مفاهیم قرآنی د  ر د  ل 
ما توانست اثر بگذارد   آن وقت می 

توانیم امید  وار باشیم که امت اسالم 
عزت وعد  ه د  اد  ه شد  ه از سوی خد  ای 
متعال را به د  ست خواهد   آورد  : وهلل 

العزه و لرسوله و للمومنین...

قرآنی، فعالیت هایی از قبیل برگزاری۱0 کرسی 
تالوت د  ر هر مس��جد   از آغاز ماه مبارک رجب 
با حضور قاریان ملی و بی��ن المللی و برگزاری 
کرسی های تفس��یر ترتیبی و موضوعی از ماه 
مبارک رمضان، گام هایی هر چند   کوچک د  ر 
راستای احی��ای گفتمان و فرهن��گ قرآن د  ر 
مس��اجد   استان تهران برد  ارد  . بیشتر مساجد   و 
ائمه جماعات مجری این طرح ها از نحوه برنامه 
ریزی، پشتیبانی و حمایت مرکز ابراز رضایت 
د  اشته اند  . البته قطعا اجرای چنین پروژه ای آن 
هم برای اولین تجربه، خالی از نقص و ایراد   نبود  ه 
است. بسیاری از ائمه جماعات طی د  ید  ارهای 
حضوری و تم��اس ه��ای تلفنی انتق��اد  ات و 
پیش��نهاد  های سازند  ه ای ارائه ک��رد  ه اند   که 
امید  واریم د  ر سال های آیند  ه نظرات این عزیزان 
را اعمال کنیم. یکی از مهم ترین اقد  اماتی که 
د  ر د  بیرخان��ه نهضت قرآنی مس��اجد   د  ر مرکز 
رسید  گی به امور مساجد   اجرا شد  ، رصد   ماهانه و 
گزارش گیری فصلی از نحوه برگزاری کرسی ها 
د  ر مساجد   بود  . کارشناسان این واحد   طی تماس 
های مد  اوم د  ر جریان کم و کیف و مش��کالت 
برگزاری کرسی ه��ا قرار گرفت��ه و مجریان و 
مد  یران مرکز را د  ر جریان نحوه پیشبرد   کار قرار 
می د  اد  ند  . به لطف خد  ا برنامه های این نهضت، 
د  ر بسیاری از مساجد   تبد  یل به سنت شد  ه است 
و بسیاری از نمازگزاران، طالب اد  امه برگزاری 
کرسی ه��ای تالوت و منبرهای تفس��یر قرآن 
کریم هس��تند  . برخی از ائمه جماعات مشتاق 
نیز با شرکت د  ر د  وره آموزشی روش بیان تفسیر 
که با همکاری معاونت آموزش مرکز برگزار می 
شود  ، از مهارت و فنون تفسیر آیات قرآن کریم 
مطلع گشته و آموزش های الزم را فراگرفته اند  . 

 مس�اجد  ی ک�ه د  ر س�ال 94 باالترین 
امتیاز را د  ر اج�رای این 

کسب  طرح 
د  ن�د    نمو

کد  ام ها بود  ند  ؟ د  ر ص�ورت امکان معرفی 
بفرمایید  ! 

اجازه د  هید   با توجه ب��ه برگزاری مراسم تقد  یر 
از مساجد   نمونه نهضت فعالیت های قرآنی د  ر 
آیند  ه نزد  یک، د  رب��اره این سوال سکوت کنم و 
البته شما را به حضور د  ر این مراسم د  عوت کنم. 
همین قد  ر بگویم که بود  ند   مس��اجد  ی که 
با همد  لی امام جماعت، اعضای هیئت 
امناء و خاد  م و حض��ور پرشور و شعور 
نمازگزاران د  ر برنامه های قرآنی، بسیار 
فراتر از حد   انتظار ظاهر شد  ند   و به معنای 

واقعی کلمه حماسه ای قرآنی آفرید  ند  . 

علت انتخاب یک س�ری مساجد   برای 
اجرای این طرح چه بود   و آیا نمیش�د   این 
نهضت به ش�کل فراگیر”با توجه به تعد  اد   

مخاطبین” د  ر تمامی مساجد   اجرا شود  ؟
پیشنهاد   شما، پیش��نهاد   خوب و اید  ه آلی است. 
قطعا چشم اند  از آیند  ه مرکز د  ر مورد   فعالیت های 

قرآنی این است که د  ر د  ور افتاد  ه ترین مس��اجد   
روستاها نیز کرسی های منظم تالوت و تفس��یر 
برگزار شود  . اما متاسفانه هنوز هستند   مساجد  ی 
که از زیرساخت های اولیه برگزاری چنین برنامه 
هایی مانند   سیس��تم صوتی معمولی )نه حتی 
حرفه ای(، قرآن، رح��ل و ... محرومند  . برخی از 
مساجد   متاسفانه هنوز از مشکالت مد  یریتی رنج 
می برند  . از طرف د  یگر د  سترسی بعضی مساجد   
به قاریان قرآن و مفسرین محد  ود   بود  ه و د  ر این 
زمینه با مشکالت عد  ید  ه ای مواجه بود  ند  .  همه 
این موارد   د  ر کنار محد  ود  یت اعتبارات ما را برآن 
د  اشت د  ر فاز اول اجرای برنامه های نهضت قرآنی 

مساجد  ، سراغ مساجد   منتخب قرآنی برویم. 

 از آغاز اجرای این نهضت کد  ام نهاد  ها و 
سازمانها د  رانجام این برنامه شما را یاری 
کرد  ند   و آیا اصوال د  ر این زمینه از نهاد  های 
فرهنگی و مذهبی کش�ور تقاضای کمک 

د  اشته اید   یا خیر؟
معاونت فرهنگ��ی مرکز، رایزنی ه��ا و همکاری 
هایی با بعضی نهاد  ها و ارگان ه��ا مانند   شورای 
عالی قرآن، سازمان د  ارالق��رآن، سازمان اوقاف 
و امور خیریه و ... د  اشته ان��د  . همه این عزیزان با 
روی باز از این طرح استقبال کرد  ه و د  ست یاری 
ما را به گرمی فش��رد  ند  . از سوی د  یگر جلس��ات 
مشترک متعد  د  ی با حضور مد  یران و کارشناسان 
برگزار شد  ه است که امید  واریم د  ر سال آیند  ه این 
بحث ها مثمر ثمر واقع شد  ه و زحمات تمام این 

مجموعه های قرآنی د  ر مساجد   به بار بنشیند  . 

 برنامه های شما برای سال آیند  ه و پیش 
بینی شما برای موفقیت این برنامه د  ر سال 

95 به چه صورت است؟
سال آیند  ه نیز برنامه های نهضت قرآنی مساجد   با 
قوت بیشتری، اد  امه خواهد   یافت. امید   د  اریم د  ر 
سال ۹۵، به حول و قوه الهی و مد  د   گرفتن از قرآن 
کریم، سایه چتر حمایتی خود   را د  ر زمینه فعالیت 
ه��ای قرآنی بر سر تعد  اد   بیش��تری از مس��اجد   
باالخص مس��اجد   مناطق محروم بگسترانیم. از 
اهم برنامه ه��ای سال ۹۵ می توان ب��ه تقد  یر از 
مساجد   نمونه برگزار کنند  ه کرسی های تالوت 
و تفسیر قرآن کریم اشاره کرد   که امید  واریم د  ر 
بهار ۹۵ شاهد   برگزاری این برنامه باشیم. از د  یگر 
برنامه های ذیل نهضت قرآنی مساجد   می توان به 
شکل گیری قطب های تفسیر قرآن د  ر مناطق 
مختلف جغرافیایی شهر و استان تهران اشاره  کرد   
که جزئیات و نحوه اجرای این طرح موثر قرآنی د  ر 

این مجال اند  ک نمی گنجد   .
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با وجود       این جش��نواره ها واقعا چه نیازی به عمار هست؟ پاسخ به این 
پرسش د      ر واقع واکاوی چیستی جش��نواره عمار و فلسفه وجود      ی آن 
است. عماری ها چند       ویژگی و صفت بارز د      ارند       که آنها را متمایز کرد      ه 

و مانع از این می شوند       که به د      ام جشنواره بازی های مرسوم بیفتند      . 
یکی اینکه عمار مشهور به »مرد      می« بود      ن است. اد      عایش این است که 
جش��نواره ای مرد      می است. این مرد      می هم نه پز و افاد      ه است، نه برای 
تزیین و د      کور. عماری ها می گویند       ما می خواهیم جشنواره ای د      اشته 
باشیم که برآمد      ه از خواست ها و مطالبات مرد      م و بازنمای د      غد      غه ها و 
مس��ائل واقعی آنان باشد       که د      ر انقالب اسالم��ی و آرمانهایش ظهور و 
بروز پید      ا کرد      ؛ جش��نواره ای که آینه مرد      م باشد       و مرد      م مایل به د      ید      ن 
فیلم هایش باشند      ؛ مایل به د      ی��د      ن خود      شان.د      یگر اینکه فضای حاکم 
بر جشنواره عمار مثل بقیه جشنواره ها نیس��ت. اگر به پیشانی سالن 
جشنواره نگاه کنید       متوجه این تفاوت می شوید      . غالبا د      ر جشنواره ها از 
چهره ها و برند      های اجتماعی و سیاسی و ورزشی که به واسطه تبلیغات 
و رسانه و... جامعه میلی ناخواسته به د      ید      ن شان د      ارد      ، برای جذاب کرد      ن 
جشنواره ها د      عوت می شود      . هرچه این مهمان ها برند      تر باشند      ، امکان 
موفقیت آن جشنواره بیشتر است.اما د      ر جش��نواره عمار از این کارها 
خبری نیست. عماری ها اهل شو و نمایش نیستند      . که اگر بود      ند       باید       
د      ر زمانه سلبریتی ها فرش قرمز پهن و برند      ها را د      ور خود      شان جمع می 
کرد      ند      . د      رحالیکه رد      یف اول صند      لی ه��ای سالن افتتاحیه و اختتامیه 

عمار را د      ر این سال ها خانواد      ه شهد      ا پر کرد      ه اند      .

با وجود       این تفاوت ها و مزیت ها جش��نواره عمار موسسه فیلمسازی 
نیس��ت! عمار ویترین است. ویترینی برای چه��ار نمایش فیلم هایی 
متفاوت با جریان حاکم بر سینما و بد      نه آن. عمار به خود      ی خود       سازند      ه 
فیلم های جشنواره نیست. عمار یک جور الگوی فیلم سازی است که 
نس��بت به جریان حاکم و وضع موجود       نامتعارف اس��ت و ناسازگار و 

ناخلف! نباید       از جشنواره توقع تولید       فیلم هم د      اشت.

عمار شش ساله شد      ؛ از چند  ی پیش. این یعنی جش��نواره عمار د      یگر 
یک اتفاق ساد      ه یا موجود      ی ناشناخته نیست. این را از تعد      اد       فیلم هایی 
که به د      بیرخانه رسید      ه و میزان استقبال مرد      م از آنها می شود       فهمید      . 
د      یگر نمی توان عمار را انکار کرد      . وقت آن رسید      ه که عمار را به رسمیت 
بشناسیم. وقت آن شد      ه که مختصات و چگونگی شکل گیری و رشد       و 
بالند      گی عمار را بکاویم. باید       د      رباره آن سوال کنیم؟ عمار چیست؟ و چرا 
باید       آن را جد      ی گرفت؟د      ر ایران عزیز جشنواره های فیلم زیاد      ی وجود       
د      ارند       که بعضی مهمتر و شناخته شد      ه ترن��د       مثل، فیلم فجر و سینما 
حقیقت، و بعضی ناآشناتر مثل بی شمار جش��نواره های ریز و د      رشتی 
که د      ر طول سال برگزار می شوند       و کس��ی از آن خبرد      ار هم نمی شود      ، 
انگار نه خانی آمد      ه نه خانی رفته! فرایند       برگزاری این جشنواره ها هم 
این طور است که چند       نفر فیلمساز فیلم هایی می سازند       برای موضوع 
هاي پیشنهاد      ی جشنواره. بعد       چند       نفر د      یگر آنها را د      اوری می کنند       تا 
»عزیزانی« به آنها جایزه ای بد      هن��د      . د      ست آخر بعد       از عکس یاد      گاری 
اختتامیه گزارشی به نهاد       یا ارگان باالد      ستی د      اد      ه می شود       د      رباره کیفیت 
باالی این جشنواره نسبت به سال های گذشته و جشنواره های مشابه! 
نتیجه اینکه آن یک د      رصد       بود      ج��ه کار فرهنگی که ارگان های د      ولتی 
موظفند       د      ر طول سال هزینه کنند      ، به این صورت خرج می شود       و بی 

استفاد      ه نمی ماند      ! فتأمل.

هنرکده
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چرا سرمایه گذاری د      ر جهت ساخت فیلم هایی مشابه آنچه د      ر جشنواره 
عمار اکران می شود       عاقالنه و الزم است؟ یک اینکه فیلم های عمار بازگشت 
فرهنگی د      ارند      . شاید       گفته شود       که فیلم های عمار، چون رایگان پخش می 
شوند       هیچ بازگشت سرمایه اقتصاد      ی با خود       نخواهد       د      اشت، اما حتی با این 
فرض هم نمی توان انکار کرد       که این تیپ فیلم ها از جهت اثرگذاری و ایجاد       
حرکت بین مرد      م و جامعه نمره باالیی می گیرند      . عاید       فرهنگی این فیلم 
ها آن قد      ر باالست که بازگشتن سرمایه آن را توجیه می کند      . به اضافه اینکه 
بیشتر این فیلم ها یا مستند       هستند      ، یا د      استانی کوتاه و نیمه بلند      . طبیعی 
است که امکان اکران یا فروش برای این فیلم ها چند      ان مهیا نباشد      . برای 
همین میزان د      ید      ن و اثرگذاری این فیلم ها تضمین کنند      ه کیفیت و معیار 

قضاوت د      رباره شان است، نه میزان فروش شان.  

مستقل از بازگش��ت فرهنگی فیلم های بد      نه جش��نواره عمار، از جهت 
اقتصاد      ی هم سرمایه گذاری روی این فیلم ها به صرفه تر است. واقعیت 
موجود       بد      نه سینمای ایران است که کمتر از یک د      رصد       مرد      م به سالن های 
سینما می روند      . این یعنی به فروش نرفتن فیلم ها و طبعا بد      ون بازگشت 
سرمایه آنها. د      ر واقع اگر سوبسید      ها و حمایت های د      ولتی نباشد       سینمای 
ما سال هاست ورشکسته شد      ه و توان ایستاد      ن روی پاهای خود      ش را ند      ارد      . 
زمانی فیلمسازی گفته بود       ایران تنها جایی است که می توانی د      ر آن فیلم 
نفروش ساخت و همچنان فیلم ساخت! د      ر واقع سینمای ما سال هاست که 
مسأله فروش و مخاطب ند      ارد      . مرد      م هم به د      الیل مختلفی ،که مهمترینش 
قطع رابطه فیلم ها با واقعیت زند      گی شان است، عالقه ای به رفتن به سینما 
ند      ارند      . سینمای ما آن قد      ر از مرد      م د      ور شد      ه که مرد      م حاضر نیستند       برایش 
هزینه کنند      . تا ارتباطی بین فیلم و مرد      م نباشد       معلوم است که کسی برای 
د      ید      ن فیلم پولی نمی د      هد      . د      ر حال حاضر که با بزک د      وزک بلیط فروخته 
می شود       و رقابت سالمی هم وجود       ند      ارد       امید      ی به بهبود       رابطه سینما و 
مخاطب نیست و طبیعی است که هیچ سرمایه گذار بخش خصوصی حاضر 
نشود       از فیلمی حمایت کند      . با این وجود       به عقید      ه نگارند      ه سرمایه گذاری 
روی فیلم های عمار از جهت اقتصاد      ی هم برای سرمایه گذاران مقرون به 
صرفه است. وقتی رابطه مرد      م با فیلم ها برقرار شود      ، آن وقت افراد       حاضرند       
برای حمایت از این فیلم ها هزینه کنند      . عمار د      ر مرحله اول توانسته بد      نه 
اجتماعی و مرد      می خوبی را با خود       همراه کند      . تالش های خود      جوشی که 
برای اکران های مرد      می د      ر نقاط گوناگون کشور از جمله د      ر مساجد       صورت 

گرفته، شاهد      ی بر این مد      عاست.

ناد      ر طالب زاد      ه می گوید       یکی از کارهایی که جشنواره عمار د      ر سینماي ما 
کرد      ، ایجاد       سینما تک و فرهنگ فیلم د      ید      ن بین مرد      م بود      . عمار فیلم ها را 
به روستاها برد      . به عقید      ه نگارند      ه الگوی توزیع مرد      می عمار می تواند       از این 
هم که هست فراگیرتر شد      ه و تبد      یل به یک مد      ل تازه اکران و توزیع فیلم 
شود      . برای نمونه آقای سید       جالل اشکذری که سازند      ه فیلم خانه ای روی 
ابرهاست و فیلمش تهیه کنند      ه خصوصی د      اشت هنگام اکران فیلمش د      ر 
سینماهای کشور، از سیستم اکران و توزیع جشنواره عمار هم استفاد      ه 
کرد      . اشکذری که فیلمش جشنواره د      ر عمار برند      ه شد      ه بود       تصویر د      رستی 
از شیوه مرد      می اکران عمار د      اشت. برای همین آقای کارگرد      ان د      رخواست 
کرد       که فیلمش د      ر شبکه اکران عمار هم پخش شود      . نتیجه این شد       که 
چند       میلیون بلیت برای این فیلم فروخته شد       و مهمتر از آن فیلمش د      ر 
د      ورد      ست ترین نقطه های ایران اکران شد      . نمونه اش کشاورزی بود       که 
د      ر مهد      یه روستای شان فیلم خانه ای کنار ابرها را اکران کرد      ه بود      . او رفته 
بود       سراغ مرد      م و یکی یکی ازشان د      عوت کرد      ه بود       که برای د      ید      ن فیلم 
بیایند      . حتی سرزمین هم اگر کسی را د      ید      ه بود       از او برای تماشای فیلم 

د      عوت کرد      ه بود      . 

هفت. عمار مثل قط��اری است 
که ه��ر سال محکم ت��ر و سریع 
تر مسیرش را طی می کند      . آنها 
حتی د      ر آغاز ه��م منتظر کمک 
و حمایتی نبود      ن��د      . چه رسد       به 
االن که سر و شکل��ی پید      ا کرد      ه 
ان��د       و ریتم حرکت ش��ان تند      تر 
شد      ه اس��ت. می خواه��م بگویم 
منتظر نمانیم که جشنواره عمار 
د      ست کم��ک به سمت م��ا د      راز 
کند      . آنها جسور و بی باک هستند       
و د      ر راه فرصت ایستاد      ن ند      ارند      . 
بهتر است تا د      یر نشد      ه خود      مان را 
با آنها همراه کنیم. مواظب باشیم 

سرمان بی کاله نماند      !
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این جشنواره د      ر سطح بین المللی و د      ر شاخه های د      استانی 
بلند      ، د      استانی کوتاه، مستند       و انیمیش��ین تا کنون د      ر ٦ د      وره و 
همزمان با سالروز ۹ د      ی ماه هر سال د      ر سینما فلسطین تهران و 

سراسر کشور برگزار می شود      .
نخستین د      وره جشنواره »عمار« د      ر سینما فلسطین تهران و 
۳0 شهرستان با تعد      اد       محد      ود      ی فیلم د      ر سال ۱۳٨۹ برگزار شد      . 
د      ر حالی که تصور می شد       این جشنواره هرگز اد      امه نیابد       د      ر د      ی 
ماه سال ۹0، فراخوان د      ومین د      وره جشنواره منتشر شد      . به رغم 
بی توجهی بسیاری از رسانه های جمعی، استقبال مرد      می از این 
د      وره جشنواره افزایش یافت و سیصد       و بیست اثر د      ر سیصد       نقطه 

از کشور اکران شد      ند      .
سومین د      وره این جشنواره نیز سال ۱۳۹۱ برگزار شد       و نهصد       
اثر رسید      ه به جشنواره د      ر حالی با هم رقابت کرد      ند       که تعد      اد       نقاط 
اکران نیز از سیصد       به ۹00 نقطه افزای��ش یافته بود       .چهارمین 
جش��نواره د      ر سال ۹۲ برگزار شد      . ۱٧00 اث��ر د      اخلی و ۵00 اثر 
بین الملل د      ر این د      وره از جش��نواره شرکت کرد      ند      . تعد      اد       اکران 

عامر
نقطه اتصال 

مسجد       و سینام
کلید       برگزاری جش�نواره مرد      می فیلم عمار نخس�تین بار بعد       
از فتنه 88 زد      ه ش�د      ، زمانی که جمعی از جوانان و فیلم سازان 
متعهد       کش�ور آثاری را د      رباره فتنه تولی�د       کرد      ه بود      ند       اما این 
آثار نه تنها حمایت نش�د      ند       بلکه نهاد      ه�ای مرتبط قد      می هم 
برای نمایش و د      ید      ه شد      ن این آثار بر ند      اشتند      . این اتفاق باعث 
ش�کل گیری اید      ه برگزاری یک جش�نواره مرد      م�ی برای د      ید      ه 
ش�د      ن این آثار شد      . نام این جش�نواره � که مبد      أ شکل گیری 
و روش های نوین و متفاوتی د      ر مقایس�ه با جشنواره های رایج 
د      یگر د      اش�ت � به نام پرچمد      ار روشن گری و تبیین حق طلبانه 
د      ر صد      ر اس�الم، حضرت عمار یاس�ر مزیّن ش�د       و »جشنواره 

مرد      می فیلم عمار« نام گرفت.

حلقهوصل
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های همزمان د      ر هم��ه استان های کش��ور و به بیش 
از ۲۵00 اک��ران رسید      .نقطه عطف جش��نواره د      ر اول 
اسفند      ماه ۱۳۹۱ و بعد       از جش��نواره سوم اتفاق افتاد      . 
د      ست اند      رکاران، د      اوران و برگزید      گان عمار با رهبر فرزانه 
انقالب د      ید      ار کرد      ند      . رهبر معظم انقالب پس از شنید      ن 
صحبت های جمعی از حاضران، توصیه هایی فرمود      ند       
و توجه به موضوع د      ی��ن و معارف د      ین��ی و همچنین 
انقالب اسالمی و ارزش های انقالب د      ر این جش��نواره 
را اقد      امی مبارک خواند      ند       و تأکید       کرد      ند      : »نگاه به هنر 
اسالمی و سینمای د      ینی باید       نگاهی بلند      مد      ت و همراه 
با برنامه ریزی د      قیق و امید       به آیند      ه و بهره گیری مناسب 

از ابزار هنر برای تأثیرگذاری حد      اکثری باشد      .«
د      ر د      وره پنج��م، فیل��م  های جش��نواره همزمان با 
تهران، د      ر بی��ش از ۲000 نقطه د      یگ��ر توسط اکران 
کنند      گان مرد      می پخش شد      ند      . پوشش متکثر مخاطب 
د      ر جشنواره عمار موجب شد       که شرایط مکانی و زمانی 
متنوعی ایجاد       شود      ، از مس��اجد       و هیات  ها و حسینیه 
 ها، که تاکنون کس��ی به عنوان یک مکان برای عرضه 
محصوالت فرهنگی به آن نگاه نکرد      ه بود       تا د      انشگاه و 
مد      رسه و حوزه  های علمیه که از پایتخت تا شهرستان ها 

و روستاهای د      ور و نزد      یک کشید      ه شد      .
د      ر د      وره ششم جشنواره عمار نیز ،۲۱۵۵ اثر د      ر بخش 
های گوناگون جش��نواره ثبت نام کرد      ند       که ۱۴0 اثر 
انیمیشن ۳00 اثر د      استانی ۴00 اثر د      ر بخش فیلمنامه 
و حد      ود       ٦00 اثر د      ر بخش مس��تند       حض��ور د      اشتند      . 
اتفاق جنبي جشنواره نیز فراخوان بافت و جمع آوري 
د      ستکش و شالگرد      ن و لباس گرم براي مد      افعان حرم د      ر 
سوریه و عراق بود       که با استقبال پررنگ مرد      می مواجه 
شد      ه و باعث شگفتی برگزار کنند      گان جشنواره نیز شد      . 
بخش ویژه »ننه عصمت« که مرب��وط به جمع آوری 
همین کمک های مرد      می بود       به حد      ی رونق د      اشت که 
برگزار کنند      گان جشنواره عمار را به فکر ارسال بخشی 
از این کمک ها و ساخت مس��تند       کوتاهی از مواجهه 
رزمند      گان مد      افع حرم با این کمک ها کرد      ؛ مستند      ی که 
د      ر اختتامیه این جشنواره به صورت عمومی اکران شد      .

جش��نواره مرد      می عمار تا کنون هیچ هزینه ای از 
د      ولت د      ریافت نکرد      ه و شیوه ای کامال خاص و جد      ید       را بر 
خالف سایر جشنواره های سینمایی پیگیری می کند      .

از اساسی ترین تفاوت های این جش��نواره با سایر 
جشنواره های ایرانی و خارجی، تفاوت د      ر شیوه اکران 
آثار و نحوه برگزاری این جشنواره است. جشنواره عمار 
که از نظر تعد      اد       آث��ار د      ریافتی رکورد      ی بس��یار باال را 
د      اراست توسط جمعی از سینماگران و منتقد      ان کشور 
د      اوری شد      ه و ناد      ر طالب زاد      ه، منتقد       و کارشناس مسائل 
بین المللی مسوولیت د      بیری آن را برعهد      ه د      ارد      . شیوه 

اکران نیز د      ر این جش��نواره به معن��ای واقعی کلمه به 
صورت مرد      می، توسط گروه های خود      جوش مرد      می و 
د      ر اماکنی که تجمع بیشتری از مرد      م وجود       د      ارد       برگزار 

می شود      .
مساجد       د      ر این میان د      رصد       باالیی از آمار اکران های 
مرد      می د      ر سراسر کشور را از آن خود       کرد      ه اند       و مسجد      ی 

ها تبد      یل به مخاطبان پیگیر سینمای عمار شد      ه اند      . 
د      ر این باره د      بیر جشنواره عمار نیز می گوید      :» "عمار" 
تنها جشنواره ای است که به نماز جمعه و مساجد       وصل 
است و صد       د      رصد       د      ر این راه کمک بس��یاری می تواند       
بکند       و ائمه جماعات نیز هر یک بسته به امکانات و توان 

خود      شان می توانند       به عمار کمک کنند      .«
اکران آثار عمار د      ر مس��اجد       با مشکالتی نیز همراه 
است که متاسفانه به کمبود       امکانات و ضعف د      ر ساختار 

ها بر می گرد      د      . مساجد       کشور ما از نطر د      ارا 
بود      ن حد      اقلی ترین لوازم پخش فیلم مثل 
د      ستگاه وید      یو پروژکتور ب��ه شد      ت د      چار 
کمبود      ند       و این موضوع که بد      یهی ترین نیاز 
برای اجرایی شد      ن اکران فیلم است موجب 
می شود       بس��یاری از مساجد       ما د      ر سراسر 
کش��ور به رغم وجود       عالقه به انجام اکران 
های مرد      می، نتوانند       این فضا را د      ر مسجد       

فراهم کنند      .
د      ر این ب��اره نیاز است ت��ا هیات امنای 
مساجد      ، مرکز رسید      گی به امور مساجد       و 
حتی پایگاه های بسیج همکاری کافی را 
با مسووالن مساجد       و همچنین مسووالن 
جشنواره عمار د      اشته باشند       تا بستر اجرای 
اکران ه��ای مرد      می برای س��ال های آتی 
فراهم شود      .احمد       عس��گری زاد      ه، مسئول 
بسیج رسانه د      ر شهرستان د      هاقان به عنوان 

یکی از مس��ووالن اکران عمومی عمار که میزان اکران 
های مس��جد      ی بس��یار زیاد      ی را اجرا کرد      ه است مي 
گوید      :» با توجه به اینکه مساجد       ما باید       جایگاه ترویج 
افکار و ارزشهای انقالبی باشد      ، مسووالن مساجد       باید       
مساجد       را به وسایل جد      ید       مجهز کنند       و د      ر همه مساجد       
وسایل نمایش کلیپ نصب شود      .«آمارهای بخش اکران 
نیز حکایت از استقبال خوب مساجد       د      ر این زمینه د      ارد      ، 
هرچند       الزم است که برای سال ه��ای آتی این میزان 
افزایش پید      ا کرد      ه و همکاری های بیش��تری از سوی 

مساجد       به چشم بخورد      .
صحبت های اکران کنند      گان عمار د      ر شهرستان ها و 
توضیحات آنان د      رباره جزئیات این اکران ها نیز می تواند       
جالب توجه باشد      .به عنوان مثال، علی احسانی فر، د      بیر 
جشنواره مرد      می فیلم عمار نطنز می گوید      :» جشنواره 

مرد      می فیلم عمار با هد      ف ترویج مضامین عالی انقالبی و 
د      فاع مقد      س توسط کانون فرهنگی و هنری مسجد       امام 
رضا )ع( شهرها د      ر سطح ۲0 مسجد       سطح شهرستان 
پخش  شد      ند      .با توجه به وج��ود       مخاطب، هر شب بعد       
از اقامه نماز جماع��ت، فیلم های جش��نواره عمار د      ر 
سطح مساجد       اکران می شد      ند       و از نکات جالب توجه، 
حضور تمام گروه هاي سنی اع��م از نوجوانان، جوانان، 
بزرگ ساالن، فرهیختگان، د      انشجویان و بسیجیان د      ر 
این اکران ها بود      . جشنواره مرد      می فیلم عمار با هد      ف 
ترویج مضامین عالی انقالبی، سب��ک زند      گی، اقتصاد       
مقاومتی و د      فاع مقد      س بهترین فرصت برای بچه های 
شهرستانی است تا با حد      اقل امکانات بتوانند       کارهای 
خوبی ارائه د      هند       که البته چنین هم شد      ه و جوانانی با 

حد      اقل امکانات کارهای بسیار خوبی ارائه کرد      ه اند      . 
د      ر این جشنواره مرد      می فیلم هایی 
مناسب اکران برای همه سنین و برای 
همه اقش��ار وجود       د      ارد       که با استقبال 
چش��مگیر عموم مرد      م د      ر شهر نطنز 
روبرو شد      ند      .«میزان باالی اکران های 
مس��جد      ی از یک سو و نحوه برخورد       
خوشایند       ائمه جماعت مساجد       برای 
برگزاری ای��ن اکران ه��ای مرد      می از 
سوی د      یگر د      ر قیاس با حضور حد      اقلی 
و بس��یار کمرنگ مرد      م د      ر اکران های 
سینمایی متد      اول د      ر طول سال نشان 
از آن د      ارد       که مرد      م ما با سینما به خود      ی 
خود       مش��کلی ند      ارند       و آنچه موجب 
واکنش های منفی آن ها نس��بت به 
سینم��ای ج��اری د      ر کش��ور است 
محتوای این سینماست. ماد      امی که 
محتوای آثار سینمایی با د      غد      غه های 
مرد      م و با زند      گی واقعی آنان قرابت ند      ارد      ، طبیعتا مرد      م نیز 
تمایلی به آن سینمای مصنوعی نشان نمی د      هند      .حضور 
فیلم سازان جوان و د      غد      غه مند       د      ر سینمای عمار و تولید       
آثار ارزشی جذاب از سوی آن ها ظرفیت برطرف کرد      ن 
خال ایجاد       شد      ه د      ر سینمای ایران و ایجاد       د      وستی د      وباره 
بین مرد      م و سینم��ا را د      ارد       اما تحقق این هد      ف نیازمند       
همکاری های الزم از سوی همه افراد       و ارگان های د      لسوز 
است .به ویژه، اگر حوزه هاي  علمیه و مساجد       به مقوله 
سینما به چش��م نوعی منبر و تریبون نگاه کنند       و لزوم 
قوت بخش��ید      ن به آن را د      ر د      ستور کار خود       قرار د      هند      ، 
قطعا می توان گام های موثری د      ر این باره برد      اشت و د      ر 
برابر شبیخون فرهنگی د      شمن نه تنها به مقاومت و د      فاع 
پرد      اخت که حتی از موضع ضعف خارج شد      ه و به سنگر 

فرهنگی د      شمن حمله کرد      . 

از اساسی ترین 
تفاوت های این 
جشنواره با سایر 
جشنواره های 

ایرانی و خارجی، 
تفاوت د      ر شیوه 

اکران آثار و نحوه 
برگزاری این 

جشنواره است. 

جش�نواره مرد      می عمار تا کنون هیچ هزینه ای از د      ولت د      ریافت نکرد      ه و شیوه ای کامال خاص و 
جد      ید       را بر خالف سایر جشنواره های سینمایی پیگیری می کند      .از اساسی ترین تفاوت های این 
جشنواره با سایر جشنواره های ایرانی و خارجی، تفاوت د      ر شیوه اکران آثار و نحوه برگزاری این 
جشنواره است. جشنواره عمار که از نظر تعد      اد       آثار د      ریافتی رکورد      ی بسیار باال را د      اراست توسط 
جمعی از سینماگران و منتقد      ان کشور د      اوری شد      ه و ناد      ر طالب زاد      ه، منتقد       و کارشناس مسائل 
بین المللی مسوولیت د      بیری آن را برعهد      ه د      ارد      . شیوه اکران نیز د      ر این جشنواره به معنای واقعی 
کلمه به صورت مرد      می، توسط گروه های خود      جوش مرد      می و د      ر اماکنی که تجمع بیشتری از مرد      م 
وجود       د      ارد       برگزار می شود      .مساجد       د      ر این میان د      رصد       باالیی از آمار اکران های مرد      می د      ر سراسر 

کشور را از آن خود       کرد      ه اند       و مسجد      ی ها تبد      یل به مخاطبان پیگیر سینمای عمار شد      ه اند      . 
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پناهگاه مسلامنان د      ر غرب
مساجد      

حمید      رضا غالمزاد      ه 

رویکرد      ها و سیاست ها
د      ر جامع��ه ای مانند       ایران ک��ه اکثریت قاطع آن 
مس��لمانند       و عالوه بر این از حکوم��ت اسالمی نیز 
برخورد      ار اس��ت، برخی عناصر د      ینی ب��ه قد      ری د      ر 
زند      گی و جامعه حض��ور و بروز د      ارن��د       که به جزیی 
الینفک و پیش فرض تبد      یل شد      ه اند      . د      ید      ن حجاب 
زن��ان، شنید      ن ص��د      ای اذان، تعد      اد       زیاد       مس��اجد       و 
گلد      سته ه��ای آنها، پوسترهای متع��د      د       برنامه های 
قرآنی و هیات ها، و حتی د      ید      ن فرد      ی که د      ر گوشه ای 
از خیابان به نماز ایستاد      ه تصاویری بسیار عاد      ی برای 
ما هس��تند      ، اما د      ر جوامعی مانن��د       جوامع غربی که 
مسلمانان د      ر اقلیت اند      ، همین روزمره های زند      گی که 
برای ما به عاد      ت تبد      یل شد      ه اند       و د      ید      ه نمی شوند      ، از 

اهمیت بسیار بیشتری برخورد      ارند      . 
تعد      اد       محد      ود       مسلمانان د      ر این جوامع باعث شد      ه 
مساجد       و مراکز اسالمی نقش پررنگ تر و مهمتری 
د      ر زند      گی مسلمانان د      اشته باشند       و به عنوان محور 
اجتماع مسلمانان شناخته شوند      . حضور د      ر جامعه ای 
که ارزش ها و فرهنگ آن نه تنه��ا متفاوت، بلکه د      ر 

موارد      ی کامال متضاد       ب��ا اسالم و ارزش های اسالمی 
است،باعث می شود       مس��لمانان کش��ورهای غربی 
مسجد       و مرکز اسالمی را به عنوان تنها ملجا و مرکز 
یاد      گیری احکام و علوم د      ین��ی، برگزاری آیین های 
مذهب��ی و فرصت��ی ب��رای پیوستن ب��ه جمعی از 

انسان های همفکر و هم کیش خود       بد      انند      .
د      ر آمریکا د      ین وجه مهمی د      ر زند      گی اغلب جوانان 
مسلمان به شمار می آید      . بر اساس گزارشی از موسسه 
نظرسنجی گالوپ د      ر سال ۲00۹، ٧٧ د      رصد       جوانان 
مسلمان آمریکایی ایمان را مهم ارزیابی کرد      ه بود      ند      . 
د      ر حالی که تعد      اد       مس��اجد       د      ر آمریکا از حد      ود       ۵0 
مس��جد       د      ر سال ۱۹٦۹ به بیش از ۲000 مسجد       د      ر 
حال حاضر رسید      ه است، با ای��ن حال میزان تعامل 
مس��لمانان با مس��اجد       و مراکز اسالمی د      ر این حد       
نیست و د      ر میان جوانان بسیار کمتر است. از سوی 
د      یگر، شرایط اجتماعی د      ر کشورهای سرمایه د      اری و 
سرمایه ساالری، مبتنی بر پول و ثروت و خود      محوری 
تعریف شد      ه اس��ت و مرد      م باید       تا س��ر حد       امکان به 
کار و فعالیت مشغول باشند       تا از عهد      ه مخارج خود       

برآمد      ه و بتوانند       د      ر جامعه به زند      گی و مس��یر خود       
اد      امه د      هند      ؛ بنابر این فرصت حضور مستمر و متواتر 
د      ر مساجد       به سختی میسر می شود      . به همین د      الیل 
است که مراکز اسالمی و مساجد       اهتمام جد      ی خود       
را به جذب مخاط��ب و توسعه تعامل خ��ود       با مرد      م 
مسلمان و غیرمسلمان نهاد      ه اند      . د      ر این میان، نکته 
د      یگری که وجود       د      ارد      ، محد      ود      یت منابع مالی، منبع 
انسانی و امکانات است که مساجد       را به تالش بیشتر و 

منسجم تر وامی د      ارد      . 
به عن��وان نمون��ه د      ر انگلیس، مس��اجد       و مراکز 
اسالمی سه محور عمد      ه را ب��رای فعالیت های خود       
د      ر نظ��ر گرفته اند      ؛ محور نخس��ت عب��اد      ت و انجام 
فرائض د      ینی به صورت جمعی است که اصلی ترین 
و نخستین کاربرد       مس��اجد       به شمار می آید      . د      ومین 
کاربرد       که مورد       تایید       د      ست اند      رکاران مساجد       است، 
ارائه آموزش های د      ینی به تمام��ی مقاطع سنی به 
خص��وص جوانان اس��ت و د      ر آخر، مس��اجد       تالش 
می کنند       محور گرد      همایی های گوناگون مسلمانان 
اعم از مراس��م ازد      واج و عزاد      اری، خت��م، تفریحات 
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جمعی و غیره باشند      . 
مس��اجد       انگلیس تاکید       د      ارند       احس��اس واقعی 
اختصاص د      اشتن به یک جامعه همفکر و مشابه خود       
را د      ر مسلمانان ایجاد       کنند      . د      ر همین راستا، مساجد       به 
عنوان ابزاری کاربرد      ی برای ایجاد       تغییرات اجتماعی 
لحاظ می شوند      . این رویکرد       ابتد      ا با تمرکز بر د      ین به 
عنوان نقطه اشتراک تمامی اعضای مسجد       و جامعه 
مس��لمانان تالش می شود       همگی بر ای��ن محور د      ر 
مس��جد       کنار هم جامعه جد      ید      ی را شکل د      هند      . د      ر 
وهله د      وم، برای مقابله ب��ا فرهنگ غالب غیراسالمی 
جامعه، ارزش های فرهنگ��ی و فضایی اسالمی مهیا 
و ارائه می شود       تا مسلمانان از فرهنگ عمد      تا فاسد       و 
غیراخالقی غالب د      ر جامعه غربی به مساجد       پناه آورد      ه 

و فضایی اسالمی را تجربه کنند      . 
محد      ود      یت های موجود       نیز مساجد       را بر آن د      اشته 
تا به د      نبال هم افزایی استعد      اد      های افراد       و منابع موجود       
باشند       تا فرهنگ مناسب را تبلیغ کنند      . مساجد      ی که 
بتوانند       از عهد      ه تامین مخارج، امکانات و برنامه های 
معمول بربیایند      ، یک گام فراتر رفته و عالوه بر اینکه 
اعضای خود       را به تعامالت اجتماعی د      ر سطح جامعه 

تشویق می کنند      ، به د      نبال تربیت مد      یران 
و مسووالن آیند      ه برای جامعه نیز هستند      . 

امکانات جالب
د      ر مساجد       غرب

پ��س از بررس��ی رویکرد      ه��ای فوق 
د      رسیاست گ��ذاری مس��اجد       و مراک��ز 
اسالمی د      ر کش��ورهای غربی، بهتر است 
نگاه کوتاهی به امکان��ات آنها نیز د      اشته 

باشیم. عالوه بر امکانات اصلی که د      ر تمام مس��اجد       
ضروری است، برخی امکانات د      یگر با توجه به رویکرد       
و سیاست های این مس��اجد       به آنها افزود      ه شد      ه اند      . 
برخی مس��اجد       از محوطه بازی یا مهد      کود      ک برای 
کود      کان برخورد      ارند       تا شرایط حض��ور ماد      ران را د      ر 

مسجد       تسهیل کنند      . 
کتابخان��ه یک��ی از امکان��ات رایج مس��اجد       د      ر 
کشورهای غربی است؛ چرا که به د      لیل مرجعیت این 
مساجد       برای یاد      گیری مبانی د      ینی و حتی آشنایی 
غیرمس��لمانان با د      ین اسالم، مراجعه زیاد      ی به این 
اماکن می شود       و برای پاسخ به این نیاز و ایجاد       فرصت 
مطالعه و یاد      گیری برای مخاطب��ان، به ویژه جوانان، 
کتابخانه های��ی د      ر د      اخ��ل یا کنار مس��اجد       ساخته 

می شوند       تا این مهم را پاسخگو باشند      . 
بخش د      یگ��ر آشپزخانه است که معم��وال د      ر این 
مساجد       وجود       د      ارد       تا د      ر مناسبت هاي گوناگون مانند       
ماه مب��ارک رمضان بتوانند       ب��ه شرکت کنند      گان د      ر 
مراسم غذا د      هند      ؛ نکته قابل توجه د      ر این باره،آن است 
که عالوه بر مراسم افطاری، عزاد      اری و یا جشن های 
اسالمی، سنت رایجی که د      ر بسیاری از مساجد       غربی 
وجود       د      ارد      ، اطعام فقرا و نیازمند      ان است. د      ر این سنت 
پسند      ید      ه، معموال برنامه خیریه ای برپا می شود       و طی 
آن ضمن جمع آوری کمک برای نیازمند      ان، به آنان 
غذا نیز د      اد      ه می شود      . اگر چه د      ر برخی از مس��اجد       به 
د      لیل محد      ود      یت منابع مالی این اقد      امات خیریه بیشتر 
د      ر جامعه مسلمانان و برای مسلمانان صورت می گیرد      ، 
اما د      ر مساجد       اصلی که قد      رت مالی و مخاطب بیشتری 
د      ارند      ، این برنامه ها به صورت عمومی برگزار می شوند       
تا فرصتی برای ارتباط گیری با غیرمسلمانان و معرفی 

اسالم به آنان نیز باشد      . 

امکان رایج د      یگری که اتفاقا د      ر ایران تقریبا وجود       
ند      ارد       و نیاز به آن کامال محس��وس است، اختصاص 
فضای پارکینگ د      ر کنار مسجد       برای مراجعه کنند      گان 
و نمازگزاران است. د      ر بسیاری از جوامع غربی مساجد       
از فضای پارکینگ ولو ب��ه اند      ازه ۲0 ی��ا ۳0 خود      رو 
برخورد      ارن��د       که امکان مراجعه مخاطبان را بیش��تر 
می کند      . این نکته از آن جهت حایز اهمیت است که 
تعد      اد       اند      ک مساجد       د      ر شهر، ایجاب می کند       مسلمانان 

از نقاط گوناگون شهر با خود      رو به مساجد       بروند      . 
عالوه بر اینها سال��ن ورزشی نیز د      ر بس��یاری از 
مساجد       وجود       د      ارد      . امکانات ورزشی زمینه خوبی برای 
جذب مخاطب ایجاد       می کند       و از سوی د      یگر، مشکل 
زنان مسلمان را که به د      لیل حفظ حجاب و عفاف خود       

به راحتی نمی توانند       ورزش کنند      ، مرتفع می سازد      . 
شاید       وب سایت اطالع رسانی را نتوان به عنوان یک 
امکان فیزیکی تلقی کرد      ، اما عمد      ه مس��اجد       و مراکز 
اسالمی د      ر جوامع غرب��ی از یک سایت اطالع رسانی 
برخورد      ارند       که ضمن معرفی مسجد      ، امام جماعت و 
اعضای هیات امنای آن، برنامه ها و فعالیت های مسجد       
را نیز اطالع رسانی می کنند      . عالوه بر اطالع رسانی، از 
طریق این پایگاه ه��ای اطالع رسانی، زمینه پرسش 
و پاسخ مخاطبان مسلمان و غیرمسلمان نیز فراهم 
می آید       و مخاطبان می توانند       پیش از مراجعه حضوری، 
اطالعات اولیه ای کس��ب کنند      . مازاد       بر این، یکی از 
فعالیت های مرسوم د      ر میان سایت های مساجد      ، ارائه 
خد      مات مشاوره برای اعضا و کاربران خود       است. بد      ین 
ترتیب، بد      ون د      شواری حضور د      ر مسجد      ، مخاطبان 
بسیاری می توانند       مشکالت و مسایل خود       را مطرح 
کرد      ه و از امام جماعت مسجد       جواب خود       را د      ریافت 

کنند      .
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برنامه ها و فعالیت ها
همان گونه که پیش تر گفته ش��د      ، یکی از مهمترین 
و رایج ترین فعالیت های مس��اجد      ، برگ��زاری د      وره های 
آموزشی برای تعلیم مبانی د      ینی است. اغلب این د      وره های 
آموزشی د      ر خصوص آموزش زبان عربی، روخوانی قرآن، و 
احکام اسالم است. د      ر عین حال، برخی د      وره های آموزشی 
و کالس ها براي  اقشار خاص تعریف می شوند      . به عنوان 
مثال د      وره ه��ای آموزشی برای زنان و د      خت��ران، یا برای 

نوجوانان که به نیازهای خاص آن قشر پاسخ می د      هد      . 
یک��ی از برنامه های قابل توجه د      ر برخی مس��اجد       
که آموزشی نیست، اما با آموزش ارتباط د      ارد      ، تعامل 
و ارتباط گیری با مراکز آموزش��ی است. د      ر نمونه های 
اجرا شد      ه تاکنون می توان اختصاص فضای آموزشی و 
کالس به مد      ارس مسلمانان را مشاهد      ه کرد      . با توجه به 
خود      گرد      ان بود      ن بیشتر مد      ارس اسالمی، برخی مساجد       
فضای کالس های خود       را د      ر اختیار مد      ارس مسلمانان 

قرار می د      هند       تا فعالیت آنها را تسهیل کنند      . 
اقد      ام د      یگ��ر د      ر همین باره، برگزاری جش��ن برای 
د      انشجویان د      انش��گاه های منطقه است. این برنامه ها 
شامل جشن فارغ التحصیلی و نیز جشن ورود      ی های 
جد      ید       است. از این طریق، ارتباط و تعامل مس��اجد       و 
شهروند      ان مسلمان با سایر نهاد      ها و شهروند      ان بیشتر 
شد      ه و فرصت ارتباط گیری بیش��تر بی��ن آنها فراهم 
می آید      . عالوه بر این، برخی از مساجد       نیز نشست های 
د      وره ای با م��د      ارس د      ارند      . به عنوان مث��ال به صورت 
سالیانه به مد      ارس اطراف رفته و ضمن معرفی اسالم 
به اجرای برنامه های فرهنگی برای آنان نیز می پرد      ازند      . 
د      ر کنار اینها، بسیاری از مساجد       د      ر غرب فرصتی برای 
غیرمسلمانان فراهم می کنند       تا د      ر تور بازد      ید       از مسجد       
شرکت کرد      ه و با فضای مسجد       و آد      اب و رسوم برگزاری 

مراسم د      ینی آشنا شوند      . 
با توجه به تاکید       زیاد       اسالم بر جماعت و انجام فرائض 
به صورت جمعی، مس��اجد       غرب نیزتاکی��د       زیاد      ی بر 
فعالیت های جمعی و گروهی د      ارند      . عالوه بر نماز جماعت 
روزمره و نمازهای جمعه، برگزاری نماز عید       و جش��ن 
نیز از معمول تری��ن برنامه های مراکز د      ین��ی د      ر سایر 
کشورهاست. یکی از اقد      اماتی که د      ر کشور ما رایج نیست 
و د      ر عوض د      ر این جوامع مورد       استقبال قرار می گیرد      ، 
برنامه های خانواد      گی ماه رمضان است. افطارهای د      سته 
جمعی و خانواد      گی ساد      ه تری��ن آنهاست ، اما د      ر بعضی 
مناطق، خانواد      ه های مسلمان به ارد      وگاه ها و کمپ های 
اختصاصی می رون��د       و مد      تی را به ص��ورت خانواد      گی 
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و گروهی د      ر آنجا ب��ه سر می برند      . د      ر ای��ن ارد      وگاه ها، 
برنامه های عباد      تی و آموزشی متنوع و تفریحات گروهی 
نیز گنجاند      ه می شوند      . بد      ین ترتیب، مساجد       موقعیتي را 
فراهم می آورند       تا خانواد      ه ها فرصتی برای انجام فرائض 
د      ینی، تفریح و تعامل اجتماعی د      اشته باشند      . البته برخی 
مراکز اسالمی و مساجد       هم خارج از مناسبت های د      ینی، 
برنامه های د      ورهمی خانواد      گ��ی برگزار می کنند       و هر 
خانواد      ه غذا و خوراکی های خ��ود       را می آورد       و شرکت 
کنند      گان غذا و خوراکی های خود       را با همه به اشتراک 
می گذارند       تا به صورت د      ورهمی د      وستانه همگان از همه 

چیز استفاد      ه کنند      . 
اما با توجه به اینکه جذب مخاطب نوجوان و جوان 
یکی از اولویت های مساجد       و مراکز اسالمی به شمار 
می آید      ، بخش��ی از فعالیت ها با ای��ن نگرش طراحی 

و اج��را می شوند      . مس��وولیت سپاری 
یکی از مهمتری��ن این اهد      اف است که 
به د      نبال احس��اس تعلق و وابس��تگی 
نوجوانان به مس��جد       است. ب��ه عنوان 
مثال به چند       نوجوان مس��وولیت د      اد      ه 
می شود       تا برای شرکت جمعی د      ر نماز 
جمعه به د      وستان خ��ود       پیامک زد      ه یا 
توئیت کنند      . یا حتی برای برنامه های 
روزمره نیز نوجوانان را تشویق می کنند       
ت��ا برنامه ه��ا را ی��اد      آوری کنند      . یک 
بررسی آماری د      رسالهای اخیر نش��ان 
می د      هد       ۴ نفر از هر ۵ نوجوان د      ر آمریکا 
از ابزاره��ای مد      رن ب��د      ون سیم مانند       
تلفن همراه، پخش کنند      ه، آیپد       و امثال 
آن استف��اد      ه می کن��د       و حد      اقل نیمی 
از استفاد      ه آنها شام��ل ارسال پیامک و 
پیام متنی به د      وستان شان می شود      . این 
وابستگی به حد      ی است که ۴٧ د      رصد       
نوجوانان آمریکایی معتقد      ند       اگر نتوانند       
پیامی ارس��ال کنند      ، زند      گ��ی و روابط 
اجتماعی شان به شد      ت افت خواهد       کرد      ! 
با این توصیف استفاد      ه از پیامک یا پیام 

د      ر شبکه های اجتماعی راهکار مفید      ی برای د      ستیابی 
به مخاطبان جوان است و د      خیل کرد      ن آنها می تواند       

کمک بیشتری نیز به این هد      ف بکند      . 
البته استفاد      ه از شبکه های اجتماعی فرصت خوبی 
د      ر اختیار مس��اجد       قرار می د      هد      . د      ر حالی که بررسی 
سالهای اخیر نش��ان می د      هد       حد      ود       نیمی از کاربران 
فیس بوک زی��ر ۲۵ سال سن د      ارند      ، استف��اد      ه از این 

شبکه های اجتماعی یک��ی از بهترین راه حل ها برای 
تعامل با مخاطبان است. البته بسیاری از مساجد      ی که 
از فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی بهره می برند       
تالش می کنند       این ارتباط یکسویه نباشد       و زمینه ای 
برای تعام��ل و ارتب��اط د      وسویه و د      ریاف��ت بازخورد       

مخاطب نیز فراهم آید      . 
یک برنامه د      یگر مشورت با جوانان و نوجوانان است. 
برخی از مس��اجد       برای اینکه خطبه های نماز جمعه 
خسته کنند      ه نباشد      ، هر از گاهی با نوجوانان و جوانانی 
که بیشتر به مسجد       رفت و آمد       د      ارند       مشورت می کنند       
تا موضوع هاي مخاطب پسند      تری انتخاب کنند      . گاهی 
این نظرسنجی ها از طری��ق شبکه های اجتماعی هم 
صورت می گیرد      . بر همین اساس تالش امامان جمعه 
بر این است که د      ست کم هر از چند      ی د      رباره موضوع 
هاي امید      وار کنن��د      ه و روحیه بخش 
د      ر خطابه جمعه خود       استفاد      ه کنند      . 
یک د      لیل اصلی این امر این است که 
فشارهای اجتماعی روی نوجوانان و 
جوانان را برد      ارد      ؛ چ��را که د      ر جوامع 
غربی ک��ه اسالم هراسی فراگیر شد      ه 
است، برخی از مسلمانان، به خصوص 
جوان ترها تحت فشار هم سن و ساالن 

خود       د      ر مد      رسه و جامعه اند      . 
برخی مس��اجد       به ویژه د      ر آمریکا 
وی��ژه برنامه ه��ای د      وره ای ب��رای 
نوجوانان و جوانان د      ارن��د      . به عنوان 
مثال به صورت ماهیانه شب جوانان 
برگزار و به د      ور از جو رسمی، فضایی 
د      وستان��ه مهی��ا می کنن��د       و حتی 
خوراکی های متن��وع می آورند       تا به 
شرکت کنند      گان خوش بگذرد      ! د      ر این 
جلسات که گاه غیرمسلمانان هم د      ر 
آنها شرکت می کنند      ، د      رباره موضوع 
هاي د      ینی هم بحث آزاد       اجرا می شود      . 
این موضوع ها معموال د      رباره شناخت 
خد      اوند       یا مباحثی است که شخصیت 
مخاطب را می سازد      . تاکید       جلسات بحث این چنینی 
بر این است که به نوجوانان و جوانان فرصت ابراز نظر و 

مشارکت د      ر بحث را بد      هد      . 
برنامه مش��ابه د      یگر ب��رای نوجوان��ان، برگزاری 
فعالیت های گروهی توسط خود       نوجوانان و جوانان و 
زیر نظر یک فرد       بزرگسال است. بد      ین ترتیب نوجوانان 
احس��اس مس��وولیت کرد      ه و تعلق خاطر بیش��تری 

به مس��جد       پید      ا می کند      . برگ��زاری ارد      وی تفریحی و 
آموزشی، بازد      ید       ازموزه، آموزش و مسابقات اسکیت، 
بولینگ و سینما از این برنامه هاست که هم مخاطب 
جوان را جذب می کند       و هم قابلیت مسوولیت سپاری 

به خود       جوانان را د      ارد      . 
از کارهای د      یگر که هم به صورت عمومی و هم برای 
نوجوانان و جوانان انجام می شود      ، مشارکت د      اوطلبانه آنان 
است. به عنوان مثال برخی از مراکز از مشارکت مرد      می 
د      ر امور آشپزخانه بهره می برند      . برخی د      یگر برنامه های 
د      اوطلبانه عمومی برگزار می کنند       که غیرمسلمانان هم 
د      ر آن امکان حضور د      ارند      . این برنامه شامل موارد      ی مانند       
گلکاری و باغبانی یا نقاشی و رنگ کاری می شود      . از د      یگر 
سیاست های مس��اجد       برای جذب و پرورش کود      کان و 
نوجوانان، تشکیل تیم های ورزشی گوناگون برای کود      کان 
است. برنامه های ورزشی نه تنه��ا به عنوان یک فعالیت 
گروهی د      ر مسجد       مفید      ند      ، بلکه از لحاظ سالمت و ارتباط 
با خانواد      ه ها نیز کمک شایان توجهی می کنند      . به همین 
ترتیب، گهگاه جشن های ویژه کود      کان هم برگزار می شود       

که بیشتر جنبه تفریحی د      ارند      . 
البت��ه تفریح��ات ح��الل به ط��ور کل��ی یکی از 
د      غد      غه های مس��اجد       و مراکز اسالمی د      ر غرب است. 
د      ر جوامعی که فرهنگ به شکل افسارگسیخته ای رها 
شد      ه است و قید       و بند      ی وجود       ن��د      ارد      ، هجمه زیاد      ی 
بر مسلمانان و به ویژه جوانان مس��لمان، وجود       د      ارد      . 
فراگیری انواع موسیقی های غربی و تند       که عمد      تا با 
آموزه های د      ینی د      ر تضاد      ند       از یک سو، و هیجان و نیاز 
جوانان به تفریحات از سوی د      یگر، کار را برای جوانان 
مس��لمان د      شوار کرد      ه است. عمد      ه مس��اجد       و مراکز 
اسالمی د      ر این کشورها تالش می کنند       با استفاد      ه از 
مسابقات و برنامه های تالوت قرآن، برنامه های سرود       
د      ینی که بیشتر آهنگین هستند       یا برنامه های هنری و 

شعر این نیاز را تا حد      ود      ی پاسخگو باشند      . 
د      ر نهایت یکی از برنامه هایی که هنوز به طور کامل 
محقق نشد      ه، اما برخی از مساجد       به د      نبال آنند      ، ارائه 
خد      مات د      رمانی رایگان به افراد       نیازمند       و مس��لمان 
است. د      ر حال حاضر برخی مساجد       قبل و بعد       از نماز 
جمعه را ب��ه ارائه این خد      مات اختص��اص د      اد      ه اند      . د      ر 
این برنامه ها سعی می شود       از ظرفیت خود       مسلمانان 
استفاد      ه شود       و پزشکان مس��لمان به صورت خیریه 
خد      مات ارائه می د      هند      . این مساجد       به د      نبال آنند       که 
این خد      مات را برای عموم نیازمند      ان، اعم از مسلمان 
و غیرمس��لمان، ارائه کنند       تا زیبایی های اسالمی نیز 

بیشتر نمایاند      ه شوند      . 

د      ر جوامعی که 
فرهنگ به شکل 
افسارگسیخته ای 
رها شد      ه است 
و قید       و بند      ی 
وجود       ند      ارد      ، 
هجمه زیاد      ی 
بر مسلمانان و 
به ویژه جوانان 

 مسلمان
 وجود       د      ارد  
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غرس نهال توسط مقام معظم رهبری د  ر آستانه بهار ۱۳۹۵

حضور مراجع 
عظام تقلید   د  ر 

مراسم بزرگد  اشت 
رحلت آیت اهلل 

خوانساری- مسجد   
اعظم قم

پانزد  همین نشست از سلسله جلسات ستارگان محراب- 
بزرگد  اشت مرحوم آیت اهلل شیخ محمود   تحریری

اعتکاف د  ر تهران- ایام البیض ۱۴۳٦

اقب
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د  ومین همایش تجلیل 
از خاد  مان مساجد   شهر 
تهران با عنوان خاد  مان 

بهشت- بهمن ۱۳۹۴

د  ومین همایش تجلیل 
از خاد  مان مساجد   شهر 
تهران با عنوان خاد  مان 

بهشت- بهمن ۱۳۹۴

مراسم بزرگد  اشت ارتحال 
آیت اهلل خوانساری 
د  ر مسجد   اعظم قم 
بهمن۱۳۹۴

اعتکاف د  ر تهران- ایام البیض ۱۴۳٦ غرس نهال توسط مقام معظم رهبری د  ر آستانه بهار ۱۳۹۵
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یکي از مهمترین احکام د      یني د      ر اسالم وجوب پرد      اخت خمس است؛ اما شاید       خیلي 
همین راستا تولید       شد      ه و به شما یاری می رساند      . ها از اصل آن و حس��اب و کتابش بي اطالع باشند      . اپلیکیشن “محاسبه خمس” د      ر 
د      ر این اپلیکیشن اند      روید      ی نقاط قوتی چون آیکن های گویا، فونت مناسب و چید      مان 
مرتب عناصر صفحه به چشم می خورند       و د      ر کل باید       گفت که “محاسبه خمس” از 
قالب گرافیکی یکپارچه و کاربرپس��ند      ی بهره می برد      . از د      یگر ویژگی های قابل ذکر 
گوناگون و همچنین استفاد      ه راحت از امکانات موجود       اشاره کنیم. د      ر اپلیکیشن فوق، می توانیم به جابجایی سریع و بد      ون پیچید      گی بین بخش های 
 نکته قابل توجه د      ر این نرم افزار، وجود       لیس��ت کاملی از مراجع تقلید       است و بد      ین 
ترتیب کاربران می توانند       از نظ��رات مرجع مورد      نظر خود       د      رب��اره خمس و احکام 
مربوط به آن بهره ببرند      . ارائه کامل د      ر بخش مذکور یکی از نکات مثبت برنامه فوق 

به شمار می آید      .
پرد      اخت و “محاسبه خمس” را به نسخه امکانات آن، باید       مبل��غ منصفانه ای را د      ریافت کنید       اما د      ر قبال استفاد      ه از همه را، رایگ��ان از ن��رم افزارب��ازار و اینترنت شما می توانید       این اپلیکیشن اند      روید      ی د      ر آن به چشم نخورد      ه است. قبولی از خود       نشان د      اد      ه و مشکل خاصی د      ر پایان باید       گفت که د      ر بررسی های انجام ش��د      ه “محاسبه خمس” عملکرد       قابل 

طالیی ارتقا د      اد      .

نرم افزار موبایلي

 د      استاني د      رباره 
د      ختران ایران

این بهترین کتاب از نویس��ند      ه ای ایران��ی است. طرح کلی کتابهای د      استانی ک��ه هد      فش طرح مس��ائل فکری است، حضرت زهرا سالم اهلل علیها- ای��ن کتاب را بخوانم. د      ر میان “پس از نزد      یک سه سال توانستم د      ر این روزها -ایام شهاد      ت 
د      است��ان و د      رونمایه ه��ای د      استانی 
آن خوب و شیری��ن است. حرفها هم 
قوی و منطقی اس��ت.” این جمالت، 
تقریظي است که مقم معظم رهبري 
بر کتاب”د      ختران آفتاب” د      اشته اند      . 
کتابي که توسط سه نویسند      ه، یعنی 
آقایان به��زاد       د      انش��گر، محمد      رضا 
رضایتمند       و با محوریت امیرحسین 
می افتد       و بد      ون معطلی ساک مختصری آماد      ه می کند       و خود       نیست. د      ر همین موقع، یاد       اطالعیه ی ارد      وی زیارتی د      انشگاه فرار کند      ، اما خوب که فکر می کند       می فهم��د       آد      م این کار چند       روزی آنان را بی خبر رها کن��د      . به ذهنش می رسد       که است و تصمیم می گیرد       برای تنبیه والد      ینش هم که شد      ه، و ایجاد       گسست خانواد      گی، د      چار روحی رنجور و ناآرام شد      ه به محیط خانه د      ر اثر توجه شد      ید      ش به کار د      ر بیرون از منزل د      استان د      ختری است به نام مریم که به د      لیل بی توجهی ماد      ر هایي مطرح و بررسی می شوند       و به نتیجه می انجامند      . راوی به مناسبت های گوناگ��ون و اتفاقاتی که می افتند      ، موضوع به قصد       زیارت امام رضا علیه الس��الم راهی مشهد       شد      ه اند      . د      خترانه ی د      انشجویی از د      انش��گاه تهران اتفاق می افتد       که است. مباح��ث د      ر حین برگ��زاری ی��ک ارد      وی د      ه روزه ی و می توان گفت از موفقیت زی��اد      ی د      ر این زمینه برخورد      ار مباحث و شبهات حوزه ی زن و خانواد      ه و جامعه می پرد      ازد       »د      استان مقاله« به بررس��ی و نقد       و رد       و اثب��ات مؤلفه ها و چاپ شد      ه است.کتاب »د      ختران آفتاب« با استفاد      ه از سبک ٨۱ برای نخستین بار به طبع رسید      ه و تاکنون نُه بار تجد      ید       سه سال به طول انجامید      ه و توسط انتشارات سروش د      ر سال بانکی پور نوشته ش��د      ه و نگارش آن 

را به جمع زائران می رساند      . 

جامه د      ران

مجموع��ه ای از اشعار چند       س��ال اخیر سعی��د       بیابانکی که از 

پراکند      گی د      رمیان کتاب های د      یگرش رها شد       و د      ر این کتاب د      ر 

کنار هم قرار گرفته اند      .جامه د      ران اثری متفاوت است د      ر عرصه 
شعر آیینی و مذهبی .

متفاوت چون سعید       بیابانکی د      ست توانایی هم د      ر طنز د      ارد      .

متفاوت چون برخالف کتاب نامه های کوفی که شاعر از سبک 

جد      ید       د      ر سرود      ن اشعاری با مضامین آیینی و اجتماعی استفاد      ه 

کرد      ه د      ر این کتاب غزل ها سنتی اند      .جام��ه د      ران با آرایه های 

اد      بی و عرفانی ظریفش هم مخاطب عام را راضی می کند       و هم 

مخاطب خاص را و این از خوبی های این کتاب 

است.کتاب را بخوانیم از خواند      نش پش��یمان 
نخواهیم شد      ...

آستانه

چند       سالی ست که قمی ها ه��ر از مد      تی چهره 

های جوان، جد      ید       و ممتازی را د      ر عرصه شعر به 

ویژه شعر آیینی معرفی می کنند      .

محمد       غفاری هم یکی از ای��ن چهره هاست و با 

وجود       اینکه، نخستین مجموعه اش را د      ر فاصله 

سال های ۱۳٨٧ ت��ا ۱۳۹۲ س��رود      ه و اکثر آنها 

برگزید      ه جشنواره های گوناگوني چون کنگره شعر 

د      فاع مقد      س و جایزه اد      بی سید      حس��ن حسینی، جشنواره شعر 

رضوی، کنگره شعر فاطمی، کنگره شعر غد      یر و...شد      ه اند      ، شد       باز 

هم خود       را د      یرتر از بقیه به تمامی اهالی شعر و اد      ب معرفی کرد      ه 

است.یکی از ابتکارهاي د      لچسب کتاب  کوتاه نوشت هایی است 

که قبل از هر شعر کالسیک به پیشواز خوانند      ه می آید       و زمینه 

ذهنی او را برای روبرو شد      ن با شعری کالسیک آماد      ه می کند      .

کتاب

شعر و شاعري

ی�ک الم�پ1۰۰ وات به اند      ازه ت�وان خود       نور پخ�ش مي کند       و یک 
پرژکت�ور قوي نیز به ان�د      ازه خود      ؛ اما نور این کجا و آن کجا! طبیعتا 
ورود      ي برق به پرژکتور بیشتر است و د      ر نتیجه خروجي و نور آن نیز 
به مراتب بیشتر خواهد       بود      . حال د      ر کار فرهنگي این موضوع صاد      ق 
اس�ت و هر چه میزان ورود      ي، مطالعه و آگاهي افراد       بیش�تر باشد      ، 
خروج�ي و تاثیرگذاري آنان هم افزای�ش پید      ا مي کند      . د      ر صفحات 
پیش رو به اختصار چند       محصول فرهنگي-مذهبي معرفي شد      ه اند       

که براي بهبود       کیفیت کار فرهنگي توصیه مي شود      .

سبدفرهنگی
بسته  محصوالت فرهنگی


