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پیشخوان   

مـنـبـر   مسجد   

پرونده ماه: شبکه های اجتماعی   نگاه ...   

یادداشت سردبیر / ۲

تحلیل ماه
قرطبه، شهری که باشکوه شد / ۴
ویترین ها را از نو بچینیم! / ۶
مأذنه هایی که سر می برند! / ۸
مساجد ضرار در قرن ۲1 / ۸
مسجد در دیار غربت / ۹

پرونده ای برای گفتمان انقالب اسالمی
دولت مردم نواز / 1۲
شاخص های دولت اسالمی / 1۴
مدیریت اسالمی / 1۶
امامت و امارت / ۲۰

مسجد ماه
مسجدی که تا چهل همسایه می درخشد / ۲۲
مسجد کارآفرین / ۲۶

بانوان و مسجد
بانوان گنبد فیروزه ای / ۲۷
حضور حداکثری و تصمیم سازی حداقلی / ۳۰
خانم ها از اینجا بر جامعه تاثیر می گذارند / ۳1
از یاد رفته ها / ۳۲
یک بانوی فعال مسجدی / ۳۳
مستقیم! مسجد... / ۳۴
حضور بانوان در مسجد / ۳۶
تاریخ گواهی می دهد... / ۳۷
ایده هایی برای مسجد  / ۳۷

موضوع ماه:
 نگاهی به کتاب عیون اخبار الرضا 

عیون کتابی برای ترویج فرهنگ دینی  / ۵۶
خدا تو را می پسندد / ۵۹
ِعدل قرآن، مبین قرآن / ۶1
علت و حکمت احکام درعیون / ۶۳

بانوی شهر آفتاب / ۴۰
درجات رضایت از خالق  / ۴۲
۴۴ /  نگاهی به زیارت نامة حضرت معصومه
منبرهای بین الصالتین / ۴۵
قـفـســه کـتـــاب / ۴۷
جود و بخشش در خانواده  / ۴۸
به کارگیری شعر عربی در منبر فارسی / ۵۰
سن بلوغ دختران از منظر فقه / ۵۲
چادر مشکی دلیل قرآنی دارد / ۵۴

روحانی و سوادرسانه ای / ۶۶
شبکه هایی برای نفع / ۶۷
شبکه های اجتماعی آداب دارد / ۶۸
خانواده های مجازی / ۶۹
اسب  تروا تا کجا آمده است؟ / ۷۰
شبکه های اجتماعی و تربیت جنسی / ۷۲
شبکه های اجتماعی و زنان / ۷۲
آسیب های فردی شبکه های اجتماعی / ۷۴
قانون هرزه نگاری و میزان کیفر آن / ۷۷
گفتگو با حجت االسالم علیزاده / ۷۸
گفتگو با حجت االسالم محمودکوثری نیا / ۷۹
شبکه های اجتماعی و جنبش های اجتماعی / ۸۰
فیس بوک دربارۀ ما چه می  داند / ۸۰
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مســجد همواره در طول تاریخ برای بشــریت یک پناهگاه بوده اســت. 
شبستان های آرامش، صحن و سرای امن و محرابی که اطمینان به زندگی 
سعادت بخش را به انسان هدیه می دهد. آنچه از گذشته به ما رسیده گواه آن 
است که مسجد همواره در امن و امان بود و شهر ها و مردمان به مرحمت 

وجود این مکان مقدس در امنیت به سر می بردند.
اکنون به بهانه نشــریه مسجد گشتی در خیابان های پایتخت و شهر های 
اطراف زدم، در این کنکاش این نتیجه برایم هویدا شد که محله های امن 
محله هایی هســتند که در آغوش مسجد آرمیده اند و سر بر آستان پر مهر 

مسجد نهاده اند.
کارکرد های امنیت بخشــی مســجد را می توان به طور خالصه اینگونه 

برشمرد:
امنیت اجتماعی: مســجد ملجاء تمام اقشــار جامعه در ایجاد آرامش 
عمومی بر مدار حق است.از پناه گرفتن مظلومان در روزگار فقدان حکومت 
اسالمی تا پادر میانی اهالی مســجد از امام جماعت و نمازگزار برای ختم 
قائله های اجتماعی همچون نزاع و ... میان مردم کوچه و بازار. گنبد مسجد 
هیچگاه سایه پر نقش خود را در طول تاریخ از سر مسلمان و غیرمسلمان 

برنداشته است.
امنیت اقتصادی: از روزی که مهاجرین مکه بی زاد و توشــه ســر بر 
شانه های مدینه النبی نهادند، مسجد مأمن اقتصادی جامعه شد. فقیرنوازی 
همیشه ســنت اهل مسجد بوده است و شــاهد آن کیسه هایی است که 
دســت به دست میان صفوف نمازگزاران می چرخند تا هزینه درمان بیمار 
مســتضعفی را فراهم آورند. امروز این فعالیت اقتصادی سعه وجودی پیدا 
کرده و صندوق های قرض الحســنه، جمع آوری جهیزیه و حتی کاریابی و 

کارآفرینی برای اعضاء محل را شامل می شود.
امنیت سیاسی: مسجد همواره در طول تاریخ محل بحث و کالس و 
ارتقاء اندیشــه و بصیرت سیاسی بوده است. ساختار محتوایی و اندیشه ای 
مسجد بر اساس سیره اهلبیت علیهم الســالم سیاست را بر مدار والیت 
می گسترد. منبر، نماز، شور و مشورت همگی واِژگانی دخیل در امور سیاسی 
بوده اند. باید در نظر داشت، زمانی این مکان از امنیت سیاسی برخوردار است 

که هیچگاه فرد، گروه، حزب و... مسجد را مصادره به مطلوب ننماید.
امنیت تربیتی: انســان های بسیاری از دامن مسجد رشد یافته اند و به 
بزرگی رسیده اند. صحن و شبستان مسجد عطر جان بخش ملکوت می دهد. 
در چنین مکانی تمامی ابزار های تربیت روحی و ایمانی وجود دارد. محتوای 
وحیانی، امامت فکری و عاطفی، نمازگزاران مومن و متعبد و ... همه و همه 
زمینه های تربیت فردی و اجتماعی را فراهم می آورد. بسیاری از والدین از 
حضور فرزندانشان در مسجد احساس امنیت می نمایند و با خیالی آسوده به 

آینده نور چشمان خود می نگرند.
امنیت خانوادگی: مســجد از محدود هسته های اجتماعی است که 
ظرفیــت دارد تا همه اعضاء خانواده در آن حضور یابند. مادر، پدر، کودک، 
جوان، زن و مرد در ســنین مختلف با این مکان مأنوس هســتند. چنین 
ظرفیتی را در کدام هسته اجتماعی می توان یافت؟ رفع اختالفات زناشویی، 
کم کردن گسســت نسل، مشاوره جهت تربیت فرزندان، استفاده از تجربه 

دیگران در زندگی خانوادگی و... همگی در مسجد انجام می پذیرد.
امنیت فرهنگــی: فرهنگ ســازی فرایندی زمان بر اســت. ارتباط 
چهره به چهره، آموزش، اســتفاده از رسانه ای امن و تاثیر گذار و ده ها متغیر 
دیگر در فرایند فرهنگ ســازی موثر هستند. در مسجد هر روز کارشناسان 
دینی با مأمومین خود زندگی می کنند. بر خالف کلیســا مسجد به عنوان 
قطب اجتماعی محله در شبانه روز به همسایگان خدمات معنوی، اجتماعی 
و ... می دهد. کالس های آموزشی متنوع در این مکان مقدس در کنار رسانه 
تأثیر گذار منبر و محراب، انگیزه های حضور اجتماعی اهالی محل را فراهم 
می نماید. اینها و ده ها ابزار دیگر در مسجد جمع هستند تا فرهنگ جامعه بر 

مدار صالح و فالح پیش رود.
فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگ تالش و سازندگی، فرهنگ علم آموزی 

و تولید علم، فرهنگ کمک به همنوع و... با وجود مسجد بارور می شود.
و در نهایت

مسجد نامش با امنیت مترادف است، چون خانه خداست و خانه خدا پناه گاه 
و امن ترین جای هستی است.

یادداشت سردبیر
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دریچه
مهدی رزاقی طالقانی 

ســرویس پیشخوان ماهنامه مسجد در سه بخش: گفتمان انقالب 
اســالمی - تحلیل ماه - اخبار ماه فعالیت خود را از این شماره آغاز 
می کند و در هر یک از سه بخش فوق به دنبال ارائه محتوایی دقیق 

و کارشناسی شده، بدور از حاشیه نگاری های بی فایده می باشد.
در بخش گفتمان انقالب اســالمی، سعی بر آن می رود تا با نشانه 
شناسی از محور های اصیل انقالب اسالمی جاری و ساری در کالم 
رهبری گفتمانــی در خور مجال و فضای موجود در نشــریه میان 
صاحب نظران و اندیشمندان به بحث گذاشته شود. شایان ذکر است 
که نوع روایت بدون عینی از کالم ایشان هرچند در مباحثی ضروری 
به نظر می رســد اما کنکاش، تحقیق و تعریض این مباحث در قالب 
گفتمان امری حیاتی تر و ضروری تر به نظر می رسد، چرا که خوراک 

اندیشه و جهت فکر جامعه از نتایج گفتمان ها تغذیه می شود.
در بخش تحلیل ماه، ســرویس پیشخوان نشــریه مسجد سعی در ارائه 
تحلیلی جامع و کامل از رخدادهای هر ماه دارد، تحلیل ماه مباحثش را در 
نسبت با موضوع مسجد و ائمه جماعات به پهنه تحریر و تحلیل می کشاند 
و در بخش اخبار ماه تالش می شود تا اخبار مستند و قابل اعتنایی در 
موضوعات فرهنگی - مذهبی جهان اسالم مورد نیاز امامان چماعت 
تهیه و تدوین شود. هدفگذاری در این بخش پرهیز از اخبار حاشیه ای 

و تکیه بر اخبار حاشیه ای و زرد است.

پیشخوان

تحلیل ماه
قرطبه، شهری که باشکوه شد

ویترین ها را از نو بچینیم!
مأذنه هایی که سر می برند!
مساجد ضرار در قرن ۲1

مسجد در دیار غربت
راه کلیسا را نرویم
بیمارستان معنوی

پرونده ای برای گفتمان انقالب اسالمی
دولت مردم نواز

شاخص های دولت اسالمی
مدیریت اسالمی

از مدیریت اسالمی تا دولت اسالمی
امامت و امارت
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داستان مســجد در اروپا به قرن ها پیش باز می گردد؛ زمانی که پس از حکومت 
خلفای راشدین و شهادت امیرالمؤمنین علی، در دوره حکومت امویان )41-

132ق( مسلمانان به گسترش فتوحات خود ادامه دادند. آنها نخستین پایگاه مهم 
خود را در شمال آفریقا در قیروان )تونس کنونی( تأسیس کردند، و بالفاصله به حرکت خود در ساحل قارة 
آفریقا ادامه دادند، تا در پایان قرن هفتم هجری به مغرب )مراکش کنونی( در ساحل اقیانوس اطلس رسیدند. 

)کورزین، 4۸:13۸7( 
 در این دوره، امپراتوری اسالمی وسعت بیشتری یافت و در ادامه، اندلس )اسپانیای کنونی( نیز به تصرف 
سپاهیان اسالم درآمد. )زیدان، 7۸:13۸2( در سال ۹2ق/711م، در روزگار فرمانروایی ولید بن عبدالملک، 
نیرویی بالغ بر 7000 جنگجوی مســلمان از سوی موسی بن نصیر حاکم مغرب و با فرماندهی طارق بن 
زیاد، برای فتح اسپانیا روانة این سرزمین شد. سال بعد موسی بن نصیر با 1۸000 نیروی کمکی وارد اسپانیا 
شد تا با همراهی طارق، به فتح کامل اسپانیا مبادرت نمایند. بنابراین، در مجموع 25000 سرباز مسلمان 
بودند، که این دگرگونی عمیق و پردامنه را در شبه جزیره ایبریا به وجود آوردند. پس از این فتح حیرت انگیز، 
مسلمانان با عبور از رشته کوه های پیرنه، برای فتح فرانسه وارد خاک این کشور شدند. )اوالگوئه، 46:1365( 
در سال 114ق/732م، مسلمانان با لشکری عظیم به فرماندهی عبدالرحمان غافیقی، در نزدیکی شهر تور 
)پواتیه( در 200 کیلومتری جنوب پاریس، از ســپاهیان فرانک به رهبری شارل مارتل شکست خوردند و 
برای همیشــه به شبه جزیره ایبری عقب نشینی کردند. )کمبریج، 14۹:13۸3( اما سقوط حکومت امویان 
و دست یابی عباســیان )132-656ق( به قدرت، رشته های ارتباط میان اندلس با مرکز خالفت را سست 
کرد. در جریان کشتار شاهزادگان اموی به دست عباسیان، یکی از این شاهزادگان به نام عبدالرحمن بن 
معاویه بن هشام بن عبدالملک توانست از این واقعه جان سالم به در برده و خود را از طریق شمال آفریقا به 
اندلس برساند. عبدالرحمن در طول حکومت 32 سالة خود )13۸-172ق/756-7۸۸م( توانست اندلس را از 
خالفت عباسی جدا ساخته و مستقال دولتی به پایتختی شهر قرطبه )کوردوبا( در این سرزمین ایجاد کند. 
)پیشین، 1364( از این زمان تا خروج مسلمانان از این سرزمین در سال ۸۹6ق/14۹2م، دو تحول مهم در 

سرزمین های غرب اسالمی پدید آمد:
1. توسعه جدید مسیحیت در دوره بازپس گیری سرزمین های خود، که از کاستیل و آراگون به طرف جنوب 

قرطبه،
شهری که باشکوه شد

جستاری بر تالش مسلمانان برای ساخت مسجد در اروپا 

سعید آرتی 

قرطبه، مرفه ترین و با 
فرهنگ ترین شهر در 
قاره اروپا بود. همزمان 
در حالی که مردمان 
پاریس در خانه های 
محقر زندگی می کردند، 
مردم عادی قرطبه در 
بیش از دویست هزار 
خانة بزرگ، و مقامات 
مهم و ثروتمند 
شهر، در شصت هزار 
خانة اعیانی زندگی 
می نمودند

1348ه.ش  سـال  مـرداد   30
دسـت  بـه  مسـجداالقصی  کـه 
صهیونیسـت ها بـه آتش کشـیده 
شـد، بهانـه ای هرچنـد تلـخ امـا 
ماندگار بـرای نشـان دادن اهمیت 
مسـجد در جهـان فراهم آمـد، که 
چنیـن فرصتـی را نظـام جمهوری 
اسـامی ایـران از دسـت نـداد  و 
سـازمان  نشسـت  سـی امین  در 
جهانـی  روز  اسـامی  کنفرانـس 
مسـجد در همیـن روز و بـه همین 
مناسـبت در تقویـم جهانـی ثبـت 
شـد. در سـالیان گذشـته چنیـن 
مسـجد  معرفـی  فرصـت  روزی 
بـود و ظرفیتهـای آن بـرای حـل 
مشـکات مسـلمانان و جهانیـان، 
اما امسـال روز جهانی مسـجد، در 
حالـی توجـه مسـلمانان را به خود 
جلـب کـرده اسـت کـه در سـایه 
غفلتـی غـم انگیـر بـه مسـئله ای 
جهانـی در موضوع امنیـت و نفرت 
پراکنی  تبدیل شـده است، مسجد 
کـه از ابتدای پیدایـش آن در صدر 
اسـام حتی بـرای غیر مسـلمانان 
حـال انواع و اقسـام مسـائل بوده 
اسـت، امـروز بـرای دنیـا و حتـی 
جهـان اسـام، خـود، مسـئله ای 
گشـته اسـت؛ مسـئله ای کـه در 
نهایـت، تنهـا و تنهـا باید توسـط 
در  شـود.  حـل  مسـلمانان  خـود 
تحلیل مـاه به موضـوع روز جهانی 
مسـجد پرداخته ایـم. نگاهـی بـه 
مسـجد اسـامی در خارج از دنیای 
اسـام ، در گذشـته و حال انداخته 
ایم، مسـائل آن را از نـگاه دیگران 
بازگو کـرده ایـم و بـرای آیندة آن 

حرفهایـی زده ایـم ...

اشــــــــاره
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پیشروی نمودند، تا جایی که در ســال 63۸ق/1260م، فقط یک سلسلة 
محدود اسالمی در غرناطه )گرانادا( باقی ماند. 

2. انتقال قدرت از حکومت های اولیه اسالمی به سلسله های بربر مرابطون 
)50۸-64۸ق/1130- موحــدون  و  )435-526ق/1056-1147م( 

126۹م(. )اتینگهاوزن، 174:13۹1( به طور کلی، مسلمانان با حضور خود 
در طی ســده های پیاپی در اندلس، این منطقه را به نگینی درخشان در 
جهان تبدیل نمودند. به طور کلی شــکوه و عظمت معماری اسالمی را 
می توان در شــهر قرطبه در جنوب اندلس مشــاهده کرد. در این میان، 
بزرگ ترین مشخصه اسالمی این سرزمین ها، گنبدهای بزرگ مساجد بود، 
که در ساخت آن سنت های گوناگون اسالمی تبلور خاصی پیدا کرده بود. 
در آن زمان شهر قرطبه در جنوب اسپانیا، به عنوان یک مرکز شکوه مند 
فرهنگ و معرفت در عصر طالیی اسالم، رقیب بغداد به شمار می رفت. 
در آن دوران قرطبه، مرفه ترین و با فرهنگ ترین شــهر در قاره اروپا بود. 
همزمان در حالی که مردمان پاریس در خانه های محقر زندگی می کردند، 
مردم عادی قرطبه در بیش از دویست هزار خانة بزرگ، و مقامات مهم و 
ثروتمند شهر، در شصت هزار خانة اعیانی زندگی می نمودند. در این شهر 
نهصد باب حمام عمومی، بیست و هفت باب مدرسة رایگان و کتابخانه ای 
بــا بیش از چهارصدهزار جلد کتاب وجود داشــت و این در حالی بود که 
همزمان در صومعة معروف بندیکتی ســوئیس، تنها حدود ششصد جلد 
کتاب موجود بود. شهر قرطبه دارای خیابان های پهن سنگفرش شده ای 
بــود که در آن جویبارهای آب زالل و با غ های پر از گل های باطراوت و 
زیبا، هر بیننده ای را شگفت زده می کرد. )کورزین، ۸0:13۸7( مهم ترین اثر 
تاریخی امویان در اسپانیا، مسجد اعظم قرطبه بود، که در زمینی مستطیل 
شکل با ابعاد 140 در 1۹0 متر ساخته شده بود. از کل مساحت این مسجد، 
یک سوم آن به حیاطی اختصاص دارد که پوشیده از درختان پرتقال بود. 
این مسجد از هفده شبستان و سی و دو دهانة عمیق هفت متری تشکیل 
شده است. )اتینگهاوزن، 175:13۹1( عبدالرحمن اول ساخت این مسجد 
را در ســال 16۸ق، آغاز نمود و در ادامه فرزند وی در سال 177ق، آن را 
به اتمام رساند و جانشینانش نیز آن را تزیین کرد. ردیف ستون های این 
مسجد، از شرق به غرب نوزده و از شمال به جنوب سی و یک عدد بود. 
این مسجد بیست و یک در داشت که روکش آنها را با مس صیقل داده 
پوشانده بودند. ستون های این مسجد را نقره اندود کرده و منبر آن که در 
آن ســی و شش هزار قطعه چوب به کار رفته بود، را از عاج و چوب های 
گران قیمت ســاخته بودند. این منبر به وسیلة میخ های طال و نقره به هم 
پیوســته شده و با جواهرات زیبا و گران بها مزین شده بود. در این مسجد 

چهار محل برای وضو گرفتن وجود داشت، که آب آن به وسیلة لوله هایی 
از کوهســتان های اطراف، بدان می رسید. در سمت غربی مسجد، محلی 
نیز برای استراحت مسافران در نظر گرفته شده بود. این مسجد به وسیلة 
صدها شمعدانی و توسط شــمع هایی هر یک به وزن پنجاه رطل روشن 
می شــد. سیصد مرد در این مسجد شــبانه روز به خدمت مشغول بوده و 
امورات آن را انجام می دادند. )ابراهیم حسن، ۹۹5:13۸۸( این مسجد بعد 
از تصرف مجدد شهر قرطبه )کوردوا( توسط اسپانیایی ها به کلیسا تبدیل 
شد و این داستان بسیاری از مساجد اروپا در مناطقی است که مجدداً توسط 

مسیحیان باز پس گرفته شد. 
امروزه مســلمانان زیادی در جنوب اسپانیا زندگی می کنند که با توجه به 
مشکالت اقتصادی موجود در آن مناطق و نیاز بیش از پیش آنها، دولت های 
اسالمی می توانند در این امر تمدن ساز و مهم به کمک مردم بیایند و در آن 

مناطق به احداث مسجد بپردازند.
حضور توریســتی مسافران کشــورهای مختلف دنیا در آن مناطق، بستر 
مناســبی برای توجه به معماری اصیل اســالمی و آشنایی ملل مختلف 
با اســالم ناب است. چنان که مسجد – کلیســای قرطبه با آن معماری 
شگفت انگیز در طول تاریخ، همواره یادآور اسالم و دوران باشکوه گذشته، 

در قلب اروپا بوده است.
منابع:

1. ابراهیم حسن، حســن، 13۸۸: تاریخ سیاسی اسالم، ترجمه ابوالقاسم 
پاینده، چاپ سوم، انتشارات جاویدان.

2. اتینگهاوزن، ریچارد، 13۹1: هنر و معماری اسالمی، ترجمه یعقوب آژند، 
جلد اول، چاپ نهم، انتشارات سمت.

3. اوالگوئه، ایگناســیو، 1365: هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسالمی در 
اسپانیا، ترجمه ناصر موفقیان، انتشارات شباویز.

4. زیدان، جرجی، 13۸2: تاریخ تمدن اسالم، ترجمه علی جواهرکالم، چاپ 
دهم، انتشارات امیرکبیر.

5. کورزین، فیلیس، 13۸7: امپراتوری اسالمی، ترجمه مهدی حقیقت خواه، 
چاپ دوم، انتشارات ققنوس.

6. هولت.پی.ام، لمبتون.ان.ک، لوئیس برنارد، 13۸3: تاریخ اسالم کمبریج، 
ترجمه تیمور قادری، جلد اول و دوم، انتشارات بین الملل.

امروزه مسلمانان زیادی 
در جنوب اسپانیا زندگی 

می کنند که با توجه 
به مشکات اقتصادی 

موجود در آن مناطق 
و نیاز بیش از پیش 

آنها، دولت های اسامی 
می توانند در این امر 
تمدن ساز و مهم به 

کمک مردم بیایند
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اگر می خواهی در اروپا، با وضعیت فعلی از مسجد 
حرف بزنی یا بنویســی، باید قدری احتیاط کنی، 
اینجا مســجد موضوعیت پیدا کرده است؛ اما نه 
به خاطر کارکردهای اصیل اسالمی اش، بلکه به 

خاطر  استفاده غیر مهرورزانه اش.
من از مسجدی در شمال اروپا در شهر بن، پایتخت آلمان غربی سابق برای 
شــما می نویسم، مسجدی که نه مأذنه دارد، نه رواق و نه شبستان. چیزی 

شبیه به یک خانه معمولی. خانه ای با سقف شیروانی. مسجدی در همین 
نقطه که در نقشه می بینید.

 ،Turk Islam Kultur Merkezi Bonn Suleymaniye Camii مســجد
یــک مرکــز فرهنگــی اســالمی - ترکــی اســت. مســجدی کوچــک امــا 
بــه شــدت مــورد توجــه اهالــی محــل و شــاید پلیس هایــی کــه ایــن 
ــد  ــاد دارن ــا اعتق ــد. آلمانی ه ــاده دارن ــی فوق الع ــتورات امنیت ــا دس روزه
کــه ایــن روزهــا، مســجد بــذر تنفــر در جامعــه می افکنــد و منظورشــان 
مســاجدی اســت کــه ظاهــری اســالمی و هویتــی غیــر اســالمی دارنــد.

و  گرفتــن  پــا  بــرای  ســعودی ها  و  وهابیــت  کــه  مســاجدی 
مســاجد  نبــود  در  و  می کننــد  زیــادی  تــالش  آنهــا  فعالیــت 
اســالمی هامبــورگ معتبــری چــون مســجد و مرکــز   شــیعی 

ــال  ــدت در ح ــه ش  ) Islamisches Zentrum Hamburg (، ب
ســاختن تصویــر دیگــری از اســالم در شــهرهای کوچــک و بــزرگ اروپا 

و بــه طــور خــاص جامعــة اروپــا هســتند.
این موضوع را می توان از مکالمه با رهگذران اطراف مسجد فهمید.

»بیانکا مولر«، خانمی میانسال و مسیحی است.

- شما هیچ وقت وارد مسجد شده اید؟  - خیر.
- چرا تا به حال، به این مکان نرفته اید؟ - دوست ندارم راجع 

به این موضوع حرف بزنم.

- من یک خبرنگار هستم، خواهش می کنم. - به خاطر اینکه 
اینجا کشتزار تنفر و عصبیت است. همة مساجد اروپا اینگونه است. 
مسجد جایی شده برای تنفر از غیرمسلمان ها. حتما داستان مسجد باد 
گودسبرگ رو شنیدید... هر روز آنجا جنگ و دعوا است بین مسلمانان 

و غیرمسلمانان ... .
- به نظر شما همه مســلمان ها اینگونه هستند؟ - نه، اما 

ویترین آنها برای ما، ویترین زیبایی نیست.

- جدای از این احساس که فکر می کنم به خاطر اتفاقات 
اخیر است، تصور شما نســبت به مسجد چگونه است؟  
-مسجد جایی است همچون کلیسای کاتولیک که مسلمانان برای 
عبادت به آنجا می روند. تنها ما روزهای یکشــنبه به کلیسا می رویم 
و آنها هر روز. و البته من تنها شب کریسمس به کلیسا می روم و یا 

برای مراسم فوت آشنایان.
شــروع خوبی نبود. دوست دارم تصویر بهتری از مسجد برایم ایجاد کنند. 

مسجدی پر از مهر و عشق، مثل مساجد محله های قدیمی تهران.
آقای پاول ولگموت)Paul Wohlgemuth( ، یک کاتولیک متعصب 

است، نگاه او به نظرم جالب می آمد.

- شما هیچ وقت وارد مسجدی شده اید؟ - خیر.
- چرا به این مکان نرفته اید؟  - چون من مسلمان نیستم.

- به نظر شما مسجد چگونه جایی می تواند باشد؟ - مسجد 
هم جایی چون کلیسا است. مسجد معموال معماری متفاوتی نسبت 
به کلیســا دارد و آدم هایی که آنجا رفت و آمد دارند، مانند کلیســا 
شیک پوش نیستند. در مسجد معموال اتحاد بیشتری بین افراد بازدید 
کننده وجود دارد، طوری که مســجد به عنوان پاتوقی است که هم 
دیگر را می بینند. برای آلمانی ها و ما، کلیســا محل عبادت است و 
دین! و پاتوق ما، کافه اســت. در مسجد معموال هم دعا هست هم 

گفت وگوهای دور همی. 

ویترین ها را از نو بچینیم!

مسجد همین طور 
من را یاد پدربزرگم 
می اندازد. او همیشه 
برای نماز جمعه 
به مسجد می رفت 
و من هم از او یاد 
گرفتم و با این کار، 
خاطراتش برایم 
زنده می شود

گزارشی از نگاه مردم شهر بن آلمان به مسجد

شاهین افتخاری 
گزارشگر ماهنامه 

مسجد در آلمان
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مسجد همین طور 
من را یاد پدربزرگم 
می اندازد. او همیشه 

برای نماز جمعه 
به مسجد می رفت 
و من هم از او یاد 

گرفتم و با این کار، 
خاطراتش برایم 

زنده می شود

نکات جالبی از آقای پاول شنیدم، اینکه مسجد پاتوق ما مسلمان هاست را 
دوست داشتم و شیک پوش نبودنمان در مسجد را نه!

منتظر نفر بعدی می مانم؛ 

- شما هیچ وقت وارد مسجد شده اید؟  - خیر.
- تصور و برداشت شما از مسجد چیست؟ - مسجد جایی 
است مثل کلیسا و یا مثل معبد بودایی ها. مسجد البته خود هزار شاخه 
است همچون کلیسای کاتولیک و پروتستان. تنها تفاوتش این است 
که اهل کلیسا ارتباط خاصی با هم ندارند، ولی مسجدهای مختلف، 

پایگاه گروه های مختلف است که با هم دیگر نزاع دارند.
- چه چیزی موجب شــده که به این مکان قدم نگذارید؟ 
- مســجد حس ترس به من می دهد. ما آلمانی ها افرادی نیستیم 
که بسیار بچه دار شــویم و حقیقت این است که تا صد سال دیگر، 

تنها دو درصد جمعیت دنیا مو طالیی خواهند بود. امروز مســلمانان 
با فرزندانشــان به اروپا می آیند، در اینجــا ازدواج و زادوولد می کنند 
و در آینده، کشــور ما را خواهند گرفت. حال اگر ما این بچه ها را در 
سیستم آموزشی خود آموزش ندهیم و بگذاریم به مسجد بروند، فردا 

به بمب گذاری اقدام می کنند.
با انبوهی از فکر های خواسته و ناخواسته وارد مسجد می شوم. مسجد ساده 
و کوچک شهر بن و محله کلن اشتراسه  Koln Strabe، چند نفری را 
در خود جای داده بود که به نظر می آمد همگی ُترک و اهل سنت هستند. 
ترک ها جامعه بزرگ مسلمان های آلمان را از گذشته تشکیل می دهند. یکی 
از نمازگزاران مرا که که در حال وارسی مسجد هستم، در آغوش می گیرد.

می گوید اسمش جم رحمتی Cem Rahmati  است و از کودکی به آلمان 
مهاجرت کرده است و مســجد برای او، یعنی صدای اذان و غروب آفتاب. 
از دلیل آمدن به مســجد می گوید که: مسجد جایی است که در آنجا جمع 
می شــویم تا با هم مسلکان خود مشورت کنیم و گاهی آشناهایمان را دیدار 
کنیم. مســجد برای من جایی است که هر وقت زمان داشته باشم به آنجا 
می آیم تا عبادت کنم. دوستانم را ببینم و با خدای خود راز و نیاز کنم. مسجد 
همین طور من را یاد پدربزرگم می اندازد. او همیشه برای نماز جمعه به مسجد 
می رفت و من هم از او یاد گرفتم و با این کار، خاطراتش برایم زنده می شود.

 از او می پرسم؛ تصویر مسجد از نگاه دیگران را می شناسد؟
 می گوید آری، ادامه می دهم: 

تاشی برای تغییرش نمی کنید؟ می گوید این کار سیاست مداران 
است. وظیفه من آمدن به مسجد و نماز خواندن است و بس. من فقط 
به دوســتان آلمانی ام می گویم که بدون رفتن به مسجد، من دیگر 

مسلمان نیستم.
به او می گویم: آیا هیچ وقت آنها را به اینجا دعوت کرده اید؟ 
جواب می دهد: خیر، چون هیچ گاه دربارة این مســائل صحبتی 

نمی کنیم.
از او می پرســم: شــما تمام وعده های نماز را به مسجد 

می آیید؟  - خیر.
- چرا تمام وعده های نماز را به مسجد نمی آیید؟  - چون 

کار های دیگری دارم که باید به آنها برسم.
اســتدالل خوبی نبود و هر ســؤالی در این باره را در ذهنم خشکاند. برای 
آنچه می خواهم سراغ یک مســلمان دیگر می روم. آقای محمد سلیمانی 

Mohammad Soleymani. کارش اجــازه نمی دهــد برای همة 
وعده های نماز به مسجد بیاید؛ اما به خاطر مسلمانی اش هر فرصتی را برای 

این کار غنیمت می شمارد.
می خواهم آخرین تصویر را از مسجد بگیرم. از او می پرسم:

نظر دوستان غیرمسلمان شما درباره مسجد چیست؟
می گوید: فکر می کنم نظر خوبی ندارند و از مسجد می ترسند. اما انسان ها 
فرق می کنند و بعضی هم نظر منفی ندارند و مســجد را محل بی خطری 
می بینند. البته چند سال پیش مستندی از مسجد بادگودسبرگ نشان دادند 
که در آن کنسول عربستان سعودی و مفتی ها، به بچه ها درس غیراخالقی 
می دادند و این باعث شــد تا همه در این شهر از مسجد بترسند و از دولت 
بخواهند تا جلوی مسجد را بگیرد. آن مسجد متعلق به کنسول عربستان 
اســت و اینجا از نظر قانونی، بچه ها حق ندارند به مســجد بروند. مدرسة 
کنار آن هم متعلق به کنســول عربستان بود و بچه های آن مدرسه هم در 

مدرسه های دیگر تقسیم شدند.

- آیا هیچ وقت آنها را به اینجــا دعوت کرده اید؟ - بله، اما 
همیشه بهانه برای نیامدن وجود دارد.

نــوع رفتار برخی گروه ها و موضع گیری های تند آنها در قضایای مختلف، 
موجب شده است که این نوع نگاه در جوامع اروپایی نسبت به مسجد ایجاد 
شود. به راستی مسجد چه ظرفیتهایی دارد که گروه های تکفیری و وهابیت 

در کشورهای غربی و اروپایی روی آن سرمایه گذاری کرده اند؟

7
 ذو القعده 1437 | شماره 1۸۹ | ماهنامه فرهنگی، آموزشی و ترویجی| مسجد



هر گروهی که بخواهد پیروز و رستگار شود، باید 
بهترین ها را انتخاب کند؛ بهترین افراد، بهترین 
زمــان، بهترین مکان و بهترین معبود. در مقابل 
این گروه نیز بدترین موجودات هستند که در پی 

تخریب این انتخاب ها هستند.
در این میان، بهترین مکان مسجد است؛ از این رو 
تخریب مسجد1 یکی از اهداف اساسی شیاطین 
است. هر کدام نیز به طریقی؛ گاهی با نساختن مسجد، گاه با ساختن نابجا، 
زمانی با تجمالتی کردن مسجد و گاهی با سکوالر کردن مسجد. گاهی با 

اهلل اکبر نگفتن و گاهی با اهلل اکبر گفتن. 
در اروپا مساجدی هستند که با پول نفت و گاز وهابیت ساخته شده است و 

رسالت اصلی آن تخریب اسالم است؛ مسجد ضرار.2
اگر در صدر اسالم یک مسجد ضرار بود، حاال مساجد ضرار زیاد شده است؛ 
مساجدی که کارکرد آنها، ایجاد تفرقه میان مسلمین و در کمین بی گناهان 
نشستن و ترور آنها  است. با این مساجد چه باید کرد؟ با اهلل اکبرهایی که 
اذان سر بریدن اســت و تداعی ترور؟ اروپای امروز، اروپای اسالم هراسی 

است؛ بهانة اسالم هراسی؛ وهابیت و تبلیغات آن با رسانه های غربی.
در روزگاری که اســم مســلمان مساوی با ترور شــده، اسالم محمدی و 
خون مظلومانه امثال شیخ باقر النمر است که بصیرت افزایی می کند. وقتی 
دوستان ما برای خرید مرکز اسالمی )چیزی شبیه مسجد(، در ُرم می گشتند، 
به ساختمان مناســبی برخوردند. وقتی با اهل ساختمان درباره خرید یک 
طبقه از ساختمان برای مرکز اسالمی صحبت شد، پرسیدند : شما چه نوع 
اسالمی هستید؟ سنی یا شیعه؟ وقتی دوستان ما گفتند شیعه، آنان گفتند 

اگر برای اسالم سنی می خواستید، موافقت نمی کردیم.
البته دو مسأله هست: نخست این که اسالم اهل سنت، غیر از اسالم وهابی 
است، هر چند که خودشان حاضر نمی شوند به روشنی بین خودشان و آنان 
مرز را روشــن کنند. دیگر اینکه وهابی ها که ده ها برابر شــیعیان در اروپا 

مسجد دارند، آنقدر پول می دهند که معترضین راضی شوند.
باید برای احیای هویت مسجد کاری کرد.

مأذنه هایی که 
سـر می برند!

مساجد ضرار در قرن 21 بررسی مساجد ضرار در قلب اروپا

حجت االسالم 
ابوالفضل امامی

دکترای روابط 
بین الملل و امام 

جماعت مرکز اسالمی 
امام مهدی ُرم در 

کشور ایتالیا

ِ أَْن ُيْذَكَر فيَها اْسُمُه َو َسعى  في  َخرابِها أُولئَِك ما كاَن  ْن َمَنَع َمساِجَد اللَّ . »َو َمْن أَْظلَُم ِممَّ  1
نْيا ِخْزٌي َو لَُهْم ِفي اْلِخَرِة َعذاٌب َعظيٌم« بقره، 114. لَُهْم أَْن َيْدُخُلوها إاِلَّ خائِفيَن لَُهْم ِفي الدُّ

َ َو  . »َو الَّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجداً ِضراراً َو ُكْفراً َو تَْفريقاً بَْيَن الُْمْؤِمنيَن َو إِْرصاداً لَِمْن حاَرَب اللَّ  2
ُ َيْشَهُد إِنَُّهْم لَكاِذبُوَن ال تَُقْم فيِه أَبَداً  َرُسولَُه ِمْن َقْبُل َو لََيْحلُِفنَّ إِْن أََرْدنا إاِلَّ الُْحْسنى  َو اللَّ
ُروا  ِل َيْوٍم أََحقُّ أَْن تَُقوَم فيِه فيِه ِرجاٌل ُيِحبُّوَن أَْن َيَتَطهَّ َس َعلَى التَّْقوى  ِمْن أَوَّ لََمْسِجٌد أُسِّ
ريَن؛ و كسانى هستند كه مسجدى را برگزيده اند براى زيان رساندن  هِّ ُ ُيِحبُّ الُْمطَّ َو اللَّ
)به مردم( و كفر و اختالف افكندن ميان مؤمنان و )ساختن( كمينگاه براى آن كس كه از 
پيش با خداوند و پيامبر وى به جنگ برخاسته بود و سوگند مى خورند كه ما جز سر نيكى 
نداريم و خداوند گواهى مى دهد كه آنان دروغگويند. هيچ گاه در آن )مسجد( حاضر مشو! 
بى گمان مسجدى كه از روز نخست بنيان آن را بر پرهيزگارى نهاده اند سزاوارتر است 
كه در آن حاضر گردى در آن مردانى هستند كه پاكيزه كردن )خود( را دوست مى دارند 

و خداوند پاكيزگان را دوست مى دارد«؛ توبه، 107 و 108.

اگر در صدر اسام 
یک مسجد ضرار 
بود، حاال مساجد 
ضرار زیاد شده 
است؛ مساجدی که 
کارکرد آنها، ایجاد 
تفرقه میان مسلمین 
و در کمین بی گناهان 
نشستن و ترور آنها  
است.

با این مساجد چه باید 
کرد؟ با اهلل اکبرهایی 
که اذان سر بریدن 
است و تداعی ترور؟ 

ترکیب و نوع حرکت های ضد اســالمی تخریب 
مســاجد در دنیا، امروز تغییری بنیادین یافته است، 
دیگر شــاهد حرکت تخریب فیزیکی مســجد در 
دنیا به صورت مشخص نیســتیم. انگار اطاق فکر جریان ضد اسالمی –

صهیونیستی، سرمایه داری- از ثبت روز جهانی مسجد در سالروز تخریب 
مســجداالقصی در 30 مرداد 134۸ تجربه ای گران یافته است و حاضر 
نیســت با تخریب ظاهری مســاجد این مکان را بیشتر از این مورد توجه 
جهانیان و به خصوص خود مسلمانان جهان قرار بدهد، جبهه مقابل جریان 
اسالمی در دنیا راه دیگری را یافته که گویا از تاریخ خود اسالم برای اجرای 

آن بهره جسته است؛ مسجد ضرار ...
مســجد ضرار در تاریخ اسالم نشانة مســجدی خالی از معنای معرفتی و  
فضایی انحرافی در پوشش مسجد است برای فتنه، که طرح منافقانه  آن را 

می توان در آیه 7 سوره توبه به خوبی دریافت
  َوالَِّذیَن اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُکْفًرا َوتَْفِریًقا بَْیَن الُْمْؤِمنِیَن َوإِْرَصاًدا لَِمْن َحاَرَب 
اهلَلّ َوَرُسولَُه ِمْن َقْبُل َولََیْحلُِفَنّ إِْن أََرْدنَا إاَِلّ الُْحْسَنی َواهلَلّ َیْشَهُد إِنَُّهْم لََکاِذبُوَن 
)ترجمه: و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگی 
میان مؤمنان اســت، و ]نیز[ کمینگاهی است برای کسی که قباًل با خدا و 
پیامبر او به جنگ برخاســته بود، و سخت سوگند یاد می کنند که جز نیکی 

قصدی نداشتیم. و]لی [ خدا گواهی می دهد که آنان قطعاً دروغگو هستند.
تمام طرح جریان کفر امروزی مطابق اجداد فکری خود در تاریخ صدر اسالم 
استحاله مساجد موجود از معانی اصیل اسالمی و ساختن مساجد ضرار در 
اقصی نقاط دنیاست. در ذیل برخی از ترفند های جریان صهیونیست و تکفیر 

را با هم مرور می کنیم. 
استحاله یعنی مسجد نه برای تدبیر و تعمق در مسائل صلح جهانی بلکه 

مکانی برای طرح توطئه برای سلب امنیت جهانی 
استحاله یعنی مسجد نه برای وحدت مسلمانان بلکه مکانی برای طرح تفرقه 
استحاله یعنی مسجد نه برای حل مشکالت اجتماعی بلکه خود معضل اجتماعی 
استحاله یعنی مسجد نه برای حل مشکالت اقتصادی بلکه مکانی برای 

اشاعه تجمل گرایی
استحاله یعنی مســجد نه برای گسترش رأفت و رحمت و ایمان بلکه 

برای تکفیر و تفسیق 
اســتحاله یعنی مسجد نه  برای تربیت اســالمی و انسانی بلکه برای 

عصبیت جاهلی 
اســتحاله یعنی مسجد نه برای اشاعه اخالق نبوی و علوی بلکه برای 

پرورش نفسانیات شیطانی 
استحاله یعنی مسجد منهای قرآن و منهای خیلی از مبانی دیگر که این 
روزها به جان دنیای اســالم  و معنای مسجد افتاده اند و مثل موریانه 

تصویر اصیل مسجد طراز اسالمی را می بلعند ...
دنیای اسالم باید برای تخریب مساجد ضرار اقدامی عاجل بکند که البته این 
تخریب با سالح و نیروی نظامی میسر نیست بلکه نیاز به عقبه ای معرفتی و 

جهادی فرهنگی و انقالبی دارد. 

احسان محمدی
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محسن  والمسلمین  حجت االسالم 
رایزن  ســال 1983.م،  از  ربانــی 
بود.  آرژانتین  در  ایــران  فرهنگی 
او مسئولیت تأســیس و راه اندازی »مسجد التوحید« 
آرژانتین را بر عهده گرفت. سال ها تجربه ایشان در آن 
منطقه و درک نگاه جهانی به مسجد، باعث شد که به 
مناسبت روز جهانی مسجد به سراغ ایشان برویم و در 

این موضوع به گفت وگو بنشینیم.

علی رغم اینکه رســانه ها و سیاست مداران غربی تاش 
می کنند مســجد را صرفاً به عنوان یک مرکز سیاســی 
معرفی کنند، به نظر می رســد این روزها مسجد می تواند 
یک ظرفیت بالقوة فرهنگی و اجتماعی در دنیا باشد که البته 

هنوز فعال نشده. شما با این نظر موافقید؟

این نظر درست اســت و در صورت فعال شدن، این ظرفیت 
می تواند حتی برای غیر مسلمانان هم مفید باشد، در مساجد 
دیده شــده است که مســیحیانی در رده های مختلف سنی 
جوان و پیر شــرکت می کنند. جوانانی که از جامعه بریده اند، 
پای محفل دعاهای مســلمانان می نشینند و جذب می شوند؛ 
جاذبه ای که حتی ممکن است به مسلمان شدن آنها بینجامد 
-که بســیاری از آنها به همین نحو مسلمان شده اند-. سفیر 
ایران در ایتالیا می گفت: یکی از دولتمردان ُمسن ایتالیایی به 
من گفت که من تنها زندگی می کنم، بازنشسته ام، چون خانم 
من از دنیا رفته، بچه های من هم از من دور هستند، ولی واقعاً 
برای من سخت می گذرد و نمی دانم در تنهایی چه کار کنم که 
از این غربت رهایی یابم؟ من یک دعای کمیل به زبان خودش 

برای او تهیــه کردم، گفتم این دعا را بخــوان - چون دعای 
کمیل اسالمی و غیراسالمی ندارد، برای همه است، بین المللی 
است - پس از مدتی با من تماس گرفت و گفت: من را نجات 

دادی! چون من با این دعا دارم عشق می کنم.
مسجد باید بین المللی و بیمارســتان معنوی باشد. محتوا و 
مبنایش این گونه باشــد که همه را جذب کند؛ مسجد باید 
مانند همین دعای کمیل عمل کند و برای مســلمان و غیر 

مسلمان جذاب و نجات بخش باشد.
درست اســت که غرب می خواهد مسجد و هویت اصلی اش 
-که یک پایگاه علمی، فرهنگی و مذهبی اســت- را از درون 
خالی کند و بگوید این مسجد هم به یک مکان سیاسی تبدیل 
شــده و مثاًل نمایندگی فالن کشــور و فالن افراد شده است، 
ولی در واقع - همان طور که در روایات داریم- خداوند متعال 
هدف از وجود مسجد را عبادت، آشنایی مردم با دین، آشنایی 
مردم با یکدیگر، تعامل بین انسان ها، همکاری، هماهنگی، رفع 
معضالت اجتماعی و رفع معضالت جامعه مسلمانان قرار داده 

است؛ چه مسلماِن شیعه و چه غیرشیعه.

با توجه به ظرفیت هایی که فرمودید، چه مشکلی موجب 
شــده که مساجد اســامی و به خصوص مساجد شیعه، 

نتوانند نقش خود را ایفا کنند؟

اولین مشــکل اینجاست که در خارج از مرزهای ایران، شیعه 
اصاًل مســجد ندارد، یا کم دارد؛ یعنی ما به غیر از مســجدی 
که آیت اهلل بروجردی در هامبورگ آلمان ســاختند - که 
باعث اعتبار شــیعه است - و مســاجدی که در کل مناطق 

مسجد دردیارغربت
مهدی رزاقی 

طالقانی

مسجد باید 
بین المللی و 

بیمارستان معنوی 
باشد
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راه کلیسا را نرویم
اشتباهی را که ما امروز درباره مسجد کرده ایم، کلیسا، پیش از ما انجام داد و 
موجب شد که کلیسا، تنها به محلی عبادی تبدیل شود که فقط یکشنبه ها 
باز اســت. لذا می گویند کلیسا کارکرد اصلی اش را از دست داده است. دیگر 
نه با فقرا ارتباط دارد، نه درصدد این است که مشکالت مؤمنین را حل کند 
و نه برای ازدواج جوانان مســیحی کاری انجام دهد. به همین خاطر اســت 
که امروز کم کم کلیســاها متروک می شــود و مردم از آن فاصله می گیرند. 
البته مشکالت اعتقادی هم دارد؛ موضع گیری های سیاسی کلیسا هم بیشتر 
به نفع مستکبرین است، لذا بر اســاس همین کاستی ها بود که »کلیسای 
رهایی بخش« ایجاد شد تا در کنار مردم و مستضعفین قرار بگیرد و کلیسای 
حضرت عیســی را احیا کند. کلیساها مشکالت زیادی دارند که نمی توانند 

پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشند.  

و  آمریکا  آفریقا،  آســیا، 
داریم،  التیــن  آمریکای 
یا  نکرده ایم  تالش  آنقدر 
اینکه نتوانسته ایم مساجد 
فعال، به تعدادی که مورد 
باشیم.  نیاز است، داشته 
در اروپــا و اکثر مناطق، 
در  شــیعیان،  متأسفانه 
اجاره ای  زیرزمین هــای 
نماز می خوانند. در حالی 
مساجد  اهل ســنت،  که 
فاخــر دارند! ایــن البته 
از نقص های ماســت که 
نتوانسته ایم بعد از انقالب، 

حداقل سالی یک مســجد خوب یا مجتمع فرهنگی در این 
کشورها بسازیم.

شما می دانید که مسجد در آنجا کاربرد زیادی دارد، به خاطر 
اینکه جامعۀ اســالمی و شیعه در اقلیت هســتند. در اقلیت 
هم اگر نباشــند، باید یک مجتمع فرهنگی ایجاد کرد تا یک 
مسلمانی که می خواهد بیرون از منزل برای تفریح و استراحت 
برود، بتواند وارد مجموعه فرهنگی مســجد شود. این مجتمع 
و مســجد نیز باید همه امکانات را داسته باشد؛ محل تفریح، 
محل ورزش، غذاخوری و رستوران حالل و ... . اینکه می گویم 
»رســتوران«، به این دلیل است که معموالً در آنجا گوشت به 
علت ذبح غیرشرعی، حرام است و مجموعۀ فرهنگی که در کنار 
مسجد ساخته می شود، باید بتواند این مشکالت را برطرف کند.

مشــکل دیگر ما، نبود پول و امکانات است که باعث شده در 
خارج مســجد نداشته باشــیم، یا اگر داریم طرحی این چنین 
برایش تعریف نکرده باشیم. در اکثر کشورهای آمریکای التین، 
برای تازه مســلمان ها، مســجد نیاز داریم، اگر خیرینی برای 
ساخت مسجد در آن منطقه اعالم آمادگی کنند، خدمت بزرگی 
به مکتب اهل بیت و جوانانی که شیعه شده اند، نموده اند.

عربســتان با آن عقاید تند، خالف عقل و عرف، سلفی گری و 
وهابی گری  که دارد - و باعث مشــکالتی برای جامعه بشری 
شده است -، در همه جا سعی می کند با ایران اسالمی رقابت 
کند و زودتر از ایران وارد کشورها شده و مسجد بسازد و مردم 
را با ساخت مساجد فاخر، جذب کند. مثاًل در آرژانتین، اولین 
برنامه ای که داشــتیم، ساخت مسجد التوحید بود. عربستان 
متوجه شد و قبل از اینکه ما آن مسجد را بسازیم، دو مسجد 
بزرگ آنجا ســاخت که برای دومین مســجد، بیش از 150 
میلیون دالر خرج کرد و یک مجتمع عظیم فرهنگی شــامل 
مسجد، مدرسه، آمفی تئاتر و سالن ورزش ایجاد کردند. اقای 
کارلــوس منعم، رییس جمهور وقت، در بهترین نقطۀ شــهر، 
زمینی به عربســتان هدیه کرد و با کمــک دولت های عربی 
مســاجد را ساختند. دولت های عربی با دولت های دیگر علیه 
ایران هماهنگ هستند. ما این مشــکل را داریم که دولت ها 

معموالً با ما نیستند و برای ما مشکل ایجاد می کنند.

ظاهراً شــما طرحی را برای 
فعال شــدن مســاجد - در 
داخل و خارج از کشور- آماده 
می کنید. در مــورد این طرح 

توضیح بیشتری می فرمایید؟

طرح این اســت که مسجد 
را شــبانه روزی کنیم؛ یعنی 
از ســاعت هشــت صبح که 
تا  می شود  شــروع  برنامه ها 
دوازده شــب، بــاز باشــد و 
برنامه های پاسخ به سؤاالت، 
برنامه های اعتقادی، قرآنی و 
باشد. بیش  اجتماعی داشته 
از 60 برنامه فرهنگی می شود در مسجد برگزار کرد. می توان 
گروهی از نخبگان را برای مشاوره در امور مختلف ایجاد نمود 
و حتی کمک اقتصادی برای مراجعه کنندگان در نظر گرفت. 
برنامه ها باید به نحوی باشد که حتی اهل سنت و دیگران نیز از 

برنامه ها استفاده کنند.
در عین حال، مسجد نباید تک کاربردی و فقط عبادی باشد؛ 
یعنــی باید جایی برای رجوع مردم بــه عنوان محلی که هم 
مشــکالت  مادی و معنوی، هم مســائل عبادی شــان را حل 
می کند، باشــد. مســجد باید مأمن مردم و پایگاه دلگرمی و 
پاسخ به سؤاالتشان باشد. مسجد می تواند جایی برای برگزاری 
جشن های اسالمی باشد. اگر کسی بچه اش متولد شد، جشن 
تولدش را در مســجد بگیرد. کسی که از مکه می آید، مراسم 
استقبال را در مسجد برای او بگیرند، ازدواج های ساده اسالمی 

در مسجد برگزار شود.
طبق این طرح، مســجد می تواند برنامه های مختلف را تحت 
پوشــش قرار دهد که تنها محل عبادت نباشــد، بلکه محل 

عبادت، علم، فرهنگ، همکاری و همیاری باشد.

باتوجه به تجربة ســال ها حضور شما در مساجد و مراکز 
فرهنگی خارج از کشور، تجربه ای از حضور پیروان ادیان 

دیگر در مساجد دارید؟

بله! تقریباً در اکثر مساجد و مراکز اسالمی در آمریکای التین، 
مســیحی ها حضور دارند. حتی در شب های ماه رمضان برای 
افطار دعوت می شوند و در برنامه های ما شرکت می کنند. اخیراً 
این باب شــده است و حاال دولت های آنها نیز از نظر سیاسی 
این کار را می کنند. حتی آمریکایی ها و کشــورهای آمریکای 
التین بعضی مسلمانان را دعوت می کنند. مثاًل وزارت خارجه  
آرژانتین یا رییس جمهور شــیلی از مسلمان ها دعوت کرده و 

افطاری داده بود.

فکر می کنید که مســجد - از حیث کاربردی - هنوز این 
قدرت را دارد که مسیر کلیسا را نرود؟

بله! اگر طرحی جامع تدوین کنیم، مســجدهای ما می توانند 
پاســخگوی نیازهای جامعه امروز باشند. مسجد می تواند در 

در آرژانتین، اولین 
برنامه ای که داشتیم، 
ساخت مسجد 
التوحید بود. عربستان 
متوجه شد و قبل از 
اینکه ما آن مسجد 
را بتوانیم بسازیم، 
دو مسجد بزرگ 
آنجا ساخت که برای 
دومین مسجد، بیش 
از 150 میلیون دالر 
خرج کرد
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برنامه ریزی از جایگاه همسایگان مسجد و مامومین غفلت نمی شود.
 نکته چهارم: مسجد با خادمان افتخاری مؤمن فعال شود. در این 
طرح، نگاه به مســجد »خادم محور« است؛ به گونه ای که در مسجد 
الزم نباشد تا دو سه نفر پول بدهند و مسجد با آن پول اداره شود. 

مدیر مسجد نیازمند گروه های مختلفی است.
اول. گروهی مســجد را مدیریت کنند -که همان هیأت امنا 

هستند - بهتر است نیمی از آنان جوان باشند. 
دوم. امام جماعت، شــرایطی که در رساله های عملیه نوشته 
شده را دارا باشد: باتقوا، عادل، مردم دار، منظم بوده و شغل های 

زیادی نداشته باشد، به گونه ای که نتواند به مردم برسد.
 سوم. جذب و به کارگیری متخصصان هر محله اعم از دکتر، 
مهندس، معلم و...، به عنوان خادم افتخاری مسجد؛ هدف هر 
طرحی در مســجد، باید رونق و مشارکت اجتماعی حداکثری 
باشــد. بنابراین با جذب نخبگان و متخصصان و مشارکت آنها 
در برنامه های مســجد، می توان به راحتی زمینه جذب دیگران 

را فراهم کرد.

مشــارکت  ازدواج  موضوع 
کند، در بحث های اعتقادی  
پاســخگوی  می توانــد 
مشکالت باشــد. مهم این 
اســت که مــا بتوانیم یک 
رویکــردی پیــدا کنیم که 
مســجد را در اختیار مردم 
قرار دهیم. نه اینکه مسجد 
محلی باشــد که مــردم را 
دعوت کند و نقش مردم و 

هیئت امنا کم رنگ باشد. 
برخی مساجد خادمی دارند 
که سواد ندارد و نه به خاطر 
عشق به خدا و مسجد، بلکه 

به خاطر بیکاری خادم شده است! و جایی را اشغال نموده که 
حضرت زکریا داشته است. بعد از نماز به سرعت در را می بندد 
و نمازگزارانــی که دیرتر آمده اند را مورد عتاب قرار می دهد و 

نونهاالن را از مسجد می راند؛ این درد است.

در خارج از کشــور، چگونه می توان مشارکت اجتماعی را 
بیشتر کرد؟

در خارج از کشــور، وقتی ظاهر مساجد مانند مرکز فرهنگی 
نیست، ممکن اســت مانع جذب همۀ افراد شود؛ چون مثاًل 
وقتی می بینند این ساختمان مناره دارد، متوجه می شوند که 
برای مســلمان ها است و ورود به آن آداب خاص خود را دارد. 
مثل اینکه شما اآلن به یک کلیسا می رسید، می گویید من که 
نمی دانم آدابش چیســت، چطور باید بروم داخل؟ لذا وارد آن 

نمی شوید.

در خــارج از کشــور، مناطقی 
اقلیــت  کــه مســلمان ها در 
هستند، توصیۀ ما این است که 
تأسیس  فرهنگی  مجتمع های 
کنیم. مثالً وقتی می گوییم اینجا 
مرکز فرهنگی اســالمی است، 
برای مردم دور از ذهن نیست، 
می  بینند نمایشگاه کتاب دارد، 
افرادی هســتند که اســتقبال 
می کنند، راحت تر ارتباط برقرار 
می کنند؛ زیرا شــرایط سختی 
ندارد، بدون حجاب هم می تواند 
وارد شــود، لذا مردم به راحتی 

استقبال می کنند.
امروز اســالم در همۀ جوامع شناخته شــده است. در جوامعی که 
مسلمان بیشــتری دارد، مردم می خواهند با مســجد و نمادهای 
اســالمی آشنا شوند، از همین رو، مســاجد آن مناطق، با استقبال 
خوبی از طرف دانشــگاه ها، مدارس و مراکز علمی فرهنگی، روبه رو 
می شــوند. مثاًل در برزیل مسجد بســیار خوبی داریم؛ مسجد امام 
علی در شــهر کری تیبا که تقریباً روزهای یکشنبه برای بازدید 
مراکز فرهنگی باز اســت. خیلی از مدارس با دانش آموزان می آیند 
عکس می گیرند. از بچه های مسجد هم کسانی هستند که حضور 

دارند و به سؤاالت پاسخ می دهند.
در مجموع، حتی در خارج هم نتوانستیم آن کاربرد واقعی مساجد 
را هنوز عملی کنیم و همین مشکل مساجد داخلی را -کمی کمتر- 

آنجا هم داریم.

با تشکر از وقتی که در اختیار ماه نامه مسجد قرار دادید.

بیمارستان معنوی
طرحی برای مسجِد اصیل و نوین

در این طرح، مسجد به عنوان یک »بیمارستان معنوی« تعریف می شود. آیا 
بیمارستان در طول شبانه روز بسته است؟! خیر. پس چرا بیمارستان معنوی 

-که مسجد است- بسته باشد؟ 
در این طرح، ابتدا یک بازبینی اساســی در امر مسجد صورت می گیرد و بر 

این اساس چند نکته زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
 نکته اول: مسجد مکانی است که ظرفیت خدمات شبانه روزی 
به مخاطبان خود را دارد، پس ظرفیت های مسجد باید برای احیاء 
امور ایمانی، فرهنگی، اجتماعی و... در شــبانه روز تقویت شود؛ زیرا 

این مکان مقدس یک بیمارستان معنوی است.
 نکته دوم: مسجد باید تمیز باشد. بهداشت و آراستگی ظاهری از 

جمله اموری است که خرد و کالن به آن اهمیت می دهند. 
 نکته سوم: مسجد یک نهاد فرهنگی اجتماعی، عبادی و... است. 
چنین مکانی نیازمند برنامۀ مکتوب روزانه، ماهانه و ساالنه می باشد. 
برنامه ای که با حضور امام جماعت، معتمدین محل، کارشناســان 
فرهنگــی، اجتماعی و معرفتــی و... تدوین می شــود.  در فرایند 

برخی مساجد 
خادمی دارند که 

سواد ندارد و نه به 
خاطر عشق به خدا 

و مسجد، بلکه به 
خاطر بیکاری خادم 
شده است! و جایی 

را اشغال نموده 
که حضرت زکریا 

داشته است
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- چرا حکومت؟ چرا امام؟

برای درک این موضوع الزم است که دانسته شود چرا امام معصوم و به 
طور خاص علی )ع( حکومت را در دســت می گیرد، ایشان در این باره 

می فرمایند:

ــِة بُِوُجوِد النَّاِصِر َوَما  » أََمــا َوالَِّذي َفلََق الَْحبََّة َوبََرأَ النََّســَمَة لَــْو اَل ُحُضوُر الَْحاِضِر َوِقَياُم الُْحجَّ
ِب َمْظُلــوٍم َلَلَْقْيُت َحْبلََها َعلَى َغاِربَِها  ِة َظالٍِم َواَل َســغَ ُ َعلَى الُْعلََماِء أاَلَّ ُيَقارُّوا َعلَى ِكظَّ أََخَذ اللَّ
لَِها« یعنی آگاه باشــید! سوگند به خدایی که میان دانه را شکافت و  َولََســَقْيُت آِخَرَها بَِكأِْس أَوَّ
انســان را آفرید، اگر نبود حضــور حاضر و قیام حجت به خاطر وجــود یاری کننده و اگر نبود 
عهد الهی که خدای تعالی از دانایان گرفته تا بر ســیری ظالم و گرســنه ماندن مظلوم راضی 
نشــوند، هر آینه ریســمان و مهار شــتر خالفت را بر کوهان آن می انداختم و آخر خالفت را 
به کاســه نخست آن آب می دادم. در حقیقت اصل حکومت امیرالمؤمنین )ع( که عیار و نمونه 

دولت مردم نواز
نگاهی به نوع ارتباط میان مردم و دولت اسالمی

مسعود رجایی

پـــرونــــــده 

گفتمان
انـقـالب

گفتمان انقاب  بـا موضوع دولت 
اسـامی در دهه چهـارم و پنجم 
موضـوع  هـر  از  بیـش  انقـاب 
دیگـری این روزها نیـاز به تعمق 
دوبـاره در اصـول و مبانـی دارد، 
تحقیـق و تتبـع در موضوعاتـی 
چـون ضـرورت وجـود حکومـت 
چـون  ضرورتهایـی  و  اسـامی 
اجتماعـی،   و  اقتصـادی  عدالـت 
مدیریـت  و  قانـون  حکومـت 
مـورد  حیـث  ایـن  از  اسـامی 
توجـه باید قـرار بگیرد کـه آنچه 
در منظومـه فکـری امـروز جامعه 
محصـول  اسـت  مانـده  باقـی 
سـالهای تـاش بزرگانـی چون 
و  خمینـی)ره(  امـام  حضـرت 
شـهیدان  بهشـتی و مطهری در 
دهـه 50 شمسـی و ایـن روزهـا 
از جملـه مطالبـات جـدی مقـام 
معظـم رهبـری اسـت کـه  ایـن 
روزهـا نیاز به بازپـروری و نگاهی 
نویـن با توجـه به مقتضیـات روز 
دارد. بـاز تعریف گفتمـان انقاب 
و دولـت اسـامی در نبـرد افکار 
و اندیشـه هـای روز جهانـی، اگر 
مـورد توجه قـرار نگیـرد مطمئناً 
خسـرانی ناگزیـر متوجـه مبانی 

فکـری جامعـه خواهد شـد.
فصـل  در  ای  مقدمـه  باچنیـن 
گفتمان انقاب و دولت اسـامی، 
بـه  خدمتگـزاری  هـای  ریشـه 
مـردم در دولـت اسـامی را بـا 
نگاهـی  هـر چنـد کوتاه بـه نهج 
الباغـه مورد بررسـی قـرار داده 
ایـم و گـذری بـه مبانـی دولـت 

اسـامی انداختـه ایـم.  

مسجد | ماهنامه فرهنگی، آموزشی و ترویجی | شماره 1۸۹ | ذو القعده 1437
12

ـی
المـ

سـ
ب ا

ـال
انق

ن 
مـا

ـتــ
گف

گر بخواهیم به 
تفسیر جایگاه مردم 
و مسئوالن دولت 
اسامی در مقابل هم 
بپردازیم باید همین 
موضع را در جایگاه 
دیگر و باالتر به 
نسبت این دو جایگاه 
و  در برابر جایگاه  
خداوند تبیین کنیم



کامل حکومت اســالمی اســت، برای این دو هدف و آرمان است. 
این دو هدف و آرمان در حقیقت نسبت دولت اسالمی و خدمتگزاری 

به مردم را شفاف می کند.

- دولت کجا؟ مردم کجا؟

اگر بر این اساس نظام دولت اسالمی برقرار شود، آنگاه است که نمی توان 
به عنوان مسئول به مردم نگاه از باال به پایین و کوچک انگارانه داشت، در 
حکومت عدل، نگاه مسئول نگاه هم عرض به جامعه است؛ چراکه اساس 

برتری نه مسئولیت و نه میز و نه موضوع دیگری است.
اگر بخواهیم به تفســیر جایگاه مردم و مسئوالن دولت اسالمی در مقابل 
هم بپردازیم باید همین موضع را در جایگاه دیگر و باالتر به نســبت این 
دو جایــگاه و  در برابــر جایگاه  خداوند تبیین کنیم؛ به این صورت که هر 
فردی در جامعه اسالمی در موضوعات شغلی و صنفی و در برابر قاعده ای 
انســانی – اسالمی در برابر یک مقام مافوق در جامعه مسئول است و باید 
پاسخگو باشد، کارمند در برابر مدیر، شاگرد در برابر استاد،  اما در سطح دیگر 

همه اینها در برابر خداوند مسئول هستند. 
مسئولیت در برابر خدا البته در اینجا اهمیت بیشتری دارد، یعنی اگر مافوق 

دستور خالف شرع و خالف قانون بدهد، نباید انجام بشود.
حاال که نســبتها را در ارتباط خدمتگزاران و دولت مردان با مردم به اجمال 
بررسی کردیم، الزم است که خدمت کردن را در اندیشه امام علی )ع( مورد 

بررسی قرار دهیم.

- شغل کجا؟ خدمت کجا؟

در مورد خدمت، امام صریحاً فرمودند که خدمت به مردم شــغل نیســت، 
مسئولیت الهی است. 

ولُوَن َحتَّى َعِن الْبَِقاِع َو  »اتَُّقوا الَل ِفي ِعَبــاِدِه َو باَِلِدِه َفإِنَُّكْم َمْســئُ
الَْبَهائِم «. )خطبه 167(

از خدا بترســید در حق بندگانش و شهرهایش، زیرا شما مسئولید حتی در 
برابر سرزمین ها و چارپایان.

یعنی انسان وقتی که یک حکم مسئولیت دولتی را قبول می کند، چه پایین 
و چه باال در برابر خدا مسئول است، نگاه مسئول به جامعه باید نگاه برادرانه 

و بر مبنای اخوت ایمانی باشد.

- فقیر کجا؟ ثروتمند کجا؟

تعادل یعنی نگاه ناعادالنه و طبقاتی ممنوع!  چرا که ما در اســالم طبقات 
نداریم. اما اقشار در اندیشه اسالمی وجود دارد، اقشار ضعیف و مستضعف، 
اقشــار قوی و مرفه. با چنین برداشــتی در دولت اسالمی باید حقوق هر 
شهروندی رعایت بشود. منتهای مراتب آن قشری که نیاز بیشتر دارد، باید 

براساس نیازش، امکان بیشتری در دولت اسالمی به او داده شود. 

عدالت اینجا، اینگونه تعریف می شود؟

»َفاْخِفْض لَُهْم َجَناَحَك َو أَلِْن لَُهْم َجانَِبَك َو ابُْسْط لَُهْم َوْجَهَك َو آِس 

بَْيَنُهْم ِفي اللَّْحَظِة َو النَّْظَرِة َحتَّى اَل َيْطَمَع الُْعَظَماُء ِفي َحْيِفَك لَُهْم َو اَل 
َعَفاُء ِمْن َعْدلَِك َعلَْيِهْم َفإِنَّ الَل تََعالَى ُيَسائُِلُكْم َمْعَشَر ِعَباِدِه  َيْيأََس الضُّ
اِهَرِة َو الَْمْسُتوَرة«. )نامه 72( ِغيَرِة ِمْن أَْعَمالُِكْم َو الَْكبِيَرِة َو الظَّ َعِن الصَّ

با مردمان فروتن باش و نرمخو، و همواره گشاده رو، و به یک چشم بنگر به 
همگان، خواه به گوشه چشم نگری و خواه خیره شوی به آنان، تا بزرگان در 
تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند، که خدای 
متعال، از کوچک و بزرگ و آشکار و پنهان اعمالتان، از شما بندگان می پرسد.

استدالل فوق راه تمام شــعارزدگی ها را می بندد. در اندیشه امیرالمؤمنین 
)ع( دولت مسئول تنظیم زندگی مردم است که یک قسم مهم آن معیشت 
است. در این میان حقوق همه اقشار محترم و با توجه به نیازشان از حیث 
توجه و امداد دولت متغیر است و نه ثروت ستیزی و نه فقرنوازی هیچ کدام 

مشی دولت نیست.

- نظارت کجا؟ مجازات کجا؟

نکته دیگر در این میان نگاه جدی به عملکرد کارگزاران اســت، اما پیش 
از آنکــه به موضوع نظارت بپردازیم، به موضــوع حمایت باید توجه کرد. 
امیرالمؤمنین در نامه 27 نهج البالغه می فرمایند که همواره به طور مخفیانه 
بــه حال و وضع کارمندان خرد و کالن کــه در حیطه والیت خود داری، 
رســیدگی کن که نیازهای آنها برآورده شده باشد تا مورد طمع دغل بازان 
قــرار نگیرند. اتفاقی که امروزه در جامعه در حال افزایش اســت در قالب 
فســادهای مالی کارگزاران دولت می تواند از این موضوع نشأت بگیرد که 
شاید خود دولت وظایفی نسبت به کارگزارانش دارد، که آن وظایف را انجام 

نمی دهد و ... 
کارگزاران دولتی به عنوان پل ارتباطی با مردم در چتر حمایتی مردم هستند 
تا امورات مردم را در جامعه به سرعت و دقت برای هدف اصلی حکومت، 
یعنی برقراری عدالت انجام دهند و اگر خللی در این شــریان حیاتی میان 

دولت اسالمی و مردم رخ دهد، باید با آن به سختی برخورد کرد.
نکتــه ای که در این میان اهمیت دارد، این اســت کــه پیش از برخورد و 
برای جلوگیری از برخورد نظارت است که اهمیت دارد، موضوع نظارت، در 
فرهنگ نهج البالغه، به معنای مچ گیری نیست. یعنی نباید فرصت این را 
فراهم کرد و اجازه اشتباهی را دارد که کارگزاران زیر هر غفلتی، هر اشتباهی 
را مرتکب شــوند و پس از آن همین دولت غفلت کرده دست به مجازات 
دولتمردان خود بزند. نظارت یعنی اواًل کارگزاران بدانند که یک چشم بینا 

و بصیری در مافوق اداری و نظارتی آنها هست و در حال نظارت است. 
این نکته سالمت امور را باال می برد و منجر به خود کنترلی میان دولتمردان 

می شود که از مجازات، تأثیر تربیتی بسیار بیشتری دارد.
عدالت در این مقوله هم منظور اصلی حکومت اســالمی اســت، و دور از 
عدالت است که بستر اشتباه برای کارگزار اسالمی فراهم باشد، پیش از آنکه 

بستر نظارت بر عملکرد او را ایجاد کند.
نسبت دولت اسالمی و مردم در نهج البالغه خطوط ارتباطی زیادی دارد 
که برای پی بردن به قواعد آن باید تحقیقات بســیاری را انجام دارد، اما 
در همین ســطح که تا به حال در این منظومه انسان ساز تحقیق و تتبع 
شده،  ضروری می نماید که مدیران در ابتدا خطبه ها و نامه های حضرت 
امیر المؤمنین را مــورد توجه قرار دهند  و تحقیقات متکی بر آن بیانات 

گهربار را مطالعه کنند.
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رگزاران دولتی به 
عنوان پل ارتباطی 

با مردم در چتر 
حمایتی مردم هستند 

تا امورات مردم را 
در جامعه به سرعت 

و دقت برای هدف 
اصلی حکومت یعنی 

برقراری عدالت 
انجام دهند 



شاخــص های دولــت     اسالمی درکالمرهبری
معین قوی دست

 در اسالم دعوت 
به ائتالف است، دعوت به 

وحدت است، ... این مبنای تفّکر 
اسالمی در همة فّعالیّت ها است. 

البتّه تعامل حدودی دارد ... که در 
سایة دولت اسالمی قابل تحّقق 

است.
اوّلین 1۳۹۳/۰۲/1۰

شاخص دولت 
اسالمی، شاخص اعتقادی و 

اخالقی است -  به خصوص در 
مسئوالن رده های باال - سالمت 

اعتقادی، سالمت اخالقی، سالمت 
عملکردی که از اعتقاد درست و 

نگاه درست به حقایق جامعه 
ناشی می شود.
1۳۹۲/۰۶/۰۶

شاخص ... دولت اسالمی، مسألة 
عدالت است. بنده ... معتقد 

نیستم به پیشرفِت بدون عدالت.
1۳۹۲/۰۶/۰۶

گفتمان اصلی دولت اسالمی 
همین خدمت است؛ اصالً فلسفة 

وجود ما جز این نیست؛ ما آمده ایم 
خدمت کنیم به مردم.

1۳۹۲/۰۶/۰۶

طرح مسألة فلسطین ... 
یک امر بنیانی است، از اعتقاد 

اسالمی ناشی می شود. این وظیفة 
دینی است، همة دولت های اسالمی 

وظیفه دارند که این کار را انجام 
بدهند.

1۳۹1/۰۵/۲۵

]در دولت اسالمی[ 
قانون گرایی خیلی مهم است. 

قانون ریل است؛ از این ریل اگر 
چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و 

صدمه است.
1۳۹۲/۰۶/۰۶

میان داری در عرصه وحدت

عدالت محوری

پشتیبانی از سایر مسلمان علی الخصوص فلسطین

سالمت اخالق - سالمت اعتقاد

خدمت گزاری به مردم

قانون گرایی

1

3

5

2

4

6
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شاخــص های دولــت     اسالمی درکالمرهبری

در 
همة نظامات جمهوری 
اسالمی، ... این اصل 

شایسته ساالری باید رعایت 
شود. ... این در اسالم خودش 

یک اصل است. تمام این تغییرها 
و تبدیل هایی که در اسالم وجود 

دارد، بر اساس این است.
1۳۹۰/۰۷/۲۴

یک 
شاخص ]در دولت 

اسالمی[، مسألة حکمت و 
خردگرایی در کارها است؛ کار 

کارشناسی، مطالعة درست، مالحظة 
جوانب و آثار و تبعات یک اقدام، 
و حتّی گاهی مالحظة تبعات یک 

اظهار نظر.
1۳۹۲/۰۶/۰۶

]در دولت اسالمی یک 
شاخص[ تکیه به ظرفیّت 

درون زای کشور است؛ نگاهمان 
به بیرون نباشد، ... امیدمان را به 

بیرون از ظرفیّت داخلی کشور 
ندوزیم.

1۳۹۰/۰۷/۲۴

مسئولیت 
و تعهد این دولت 

اسالمی این است که جامعة 
اسالمی را تحقق ببخشد. جامعة 
اسالمی یعنی چه؟ یعنی جامعه ای 

که در آن، آرمان های اسالمی، 
اهداف اسالمی، آرزوهای بزرگی 

که اسالم برای بشر ترسیم 
کرده است، تحقق پیدا کند.

1۳۹۰/۰۷/۲۴

دولت اسالمی بدون 
گسترش علم و دانایی، به 

جایی نخواهد رسید. گسترش 
آزاداندیشی هم مهم است. واقعاً 

انسان ها باید بتوانند در یک 
فضای آزاد فکر کنند.

1۳۸۴/۰۶/۰۸

آیا 
ما به عنوان دولت 

اسالمی، می توانیم هدایِت 
فرهنگی جامعة خودمان را رها 

کنیم؟ قطعاً نه، جزو وظایف ماست. 
ریاست در جامعة اسالمی، ریاست 

مادی محض و صرف نیست؛ 
ادارۀ امور زندگی مردم 
است، همراه با هدایت. 

1۳۸۸/۰۶/1۶

 شایسته ساالری

تکیه به ظرفیت داخلی جامعه اسالمی

تالش برای گسترش علم و دانایی و آزاد اندیشی

حکمت گرایی و خردگرایی

تالش برای شکیل جامعه اسالمی

هدایت گری فرهنگی

8

10

12

7

9

11
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اوالً تشکر مي کنم از شما استاد گرامي که وقت تان را در 
اختیار ما قرار دادید. بحث ما راجع به مدیریت اســامي 
است که خدمت تان رسیدیم. اگر اجازه بدهید بنده بحث 
را این طور شروع کنم که در واقع چرایي و چیستِي ماهیت 
بحث مدیریت اســامي و تاریخچه این بحث را شما به 
عنوان مقدمه بفرمایید که مخاطبان ما با کلیت این بحث 

آشنا بشوند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم. تعریفي که ما بدان رسیده ایم مدیریت غني شده 
اســت. یعني همان مدیریت رایج که عقالء به آن مي رسند و از بدو خلقت 
و در طول قرن ها تجربه و در دو قرن اخیر تدوین و تئوریزه شده است. اگر 
مدیریت عقال را غني کنیم، مي شود مدیریت اسالمي. منتها غني ساز، باید 

چند شرط از قبیل: اسالم و اجتهاد جواهري داشته باشد.
این مدیریت رایج درجه غنای پایینی دارد و باید به وسیله متدهای اسالمی 

مدیریت اسالمی،
نیاز به غنی سازی دارد

گفت و گو با حجت االسالم و المسلمین سید صمصام الدین قّوامی
نظریه پرداز مدیریت اسالمی و رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسالمی

اشاره: 
بخشی از زندگینامه علمی حجت االسام والمسلمین قّوامی  -  دریافت مدرک کارشناسی رشتة مدیریت صنعتی از مدرسة عالی 
مدیریت گیان - تدریس بحث خارج مدیریت اسامی با عنوان »فقه االداره« در مرکز فقهی مدیریت اسامی با اجازة تدریس از 
مرحوم آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی)ره( - تدریس بحث خارج فقه و اصول در حوزة علمیه قم - مدیریت مدارس علمیه بعثت، 
رسول اکرم)ص(، امام محمد باقر)ع( و معصومیه)س( - تألیف کتاب »مدیریت از منظر کتاب و سنت«)پژوهش برتر سال 82 از 
دبیرخانة دین پژوهان( و »نظریة خدمت« - مدیر پروژة پژوهشی »شیوة رهبری امام خمینی)ره(« از طرف دبیرخانة مجلس خبرگان

این مدیریت رایج 
درجه غنای پایینی 
دارد و باید به وسیله 
متدهای اسامی 
غنای آن را باال 
ببریم
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غنای آن را باال ببریم. مدیریت رایج که سیره عقالست، چه نظري و چه 
عملي، این ســیره همیشه مورد احترام اسالم بوده است. مخصوصاً فقها 
به سیره عقال خیلي احترام مي گذارند، مادامي که ردع نشود. یعني مردود 
نشــود و این سیره، اتصال داشته باشــد به زمان معصومین. لذا این هم 
یک سیره اداري عقالست. یا گاهي سیره نظري شان است، گاهي سیره 
عملي شــان. و طبق عادت فقها باید مورد عنایت و احترام باشــد. منتها 
چون ظرفیت بشر باالست، لیاقتش باالست، بیش از این حدي که االن 
مدیریت به آن رســیده، بشر ارزش و ظرفیت باالتري دارد؛ لذا ما باید به 
کمک اسالم، مدیریت را باالبري و غني سازي کنیم. خصوصاً پاالیشش 
بدهیــم تا از این حالت کوتاه و محدود در بیاید و در همه ابعادش رشــد 
کند. اسالم همین مدیریت را غني مي کند. لذا مدیریت اسالمي مي شود 

مدیریت غني شده. مثل اورانیوم غني شده! 

شما نســبت به علم مدیریت که در واقع به یک شکل از 
غرب وارد دانشــگاه های ما شده و تدریس می شود، چه 
ضعف ها و آســیب هایی را مشاهده نمودید؟ و چه نتایجی 
را در مرحله عمل بعد از این که، همین دانشــجوها مدیر 
شدند، احساس کردید که باید یک بخشي به نام مدیریت 
اسامي وارد این مباحث بشود و اسام بیاید به قول شما، 

این ها را پاالیش کند.
ما اتفاقــا در آن قوت هم دیدیم. مدیریت رایج االن، فرســنگ ها از ما 
مسلمین جلوتر اســت و نمونه اش را هم می بینم. حتي در ابعاد معنوي، 
آن ها گاهي از ما بیشــتر رشد مي کنند. مثل صداقت در مدیریت، عدالت 
در مدیریت، مالکیت معنوي، رفتار سازماني، فرهنگ سازماني، پیشرفته تر 
از ما هستند. ما دو کار باید انجام دهیم. یکي این که این عقب ماندگي را 
جبران کنیم. ثانیاً آن ها را عقب بیندازیم. البته ما مدیریت غربي یا رایج را، 
مدیریت علمي نمي گوییم. چون اگر بگوییم علمي، ما مي شویم غیرعلمي. 
لذا این سؤال را این گونه مي شود جواب داد که  جامعه ایراني- نه با عنوان 
اسالمی- نسبت به جامعه غربي که لحاظ می شود، باز ما عقب هستیم. 
چرا؟ چون آن را خوب تلقي نمي کنیم و فقط ترجمه مي کنیم. دانشجوهاي 
ما مي خوانند. اســتادهاي ما درس مي دهند. بعد به کتاب تبدیل مي شود. 
نوعاً هم، هر چه بحث مدیریت اســت همه اش ترجمه است. و قهرمانان 
مدیریت هم نوعاً در آمریکا هستند. بحث مدیریت کاربردي به دست خود 
آمریکایی هاســت. کارگاه ها و البراتوارهاي مدیریت همه اش آن جا رشد 
مي کند. آن وقت ما وقت ترجمه که رسید خوب ترجمه نمي کنیم. چون 
با فرهنگي که ما داریم تطابق ندارد و بومی نشده است. لذا مدیریت مان 
دچار ضعف هایي مي شود: در بوروکراسي، کاغذ بازي، دولت بزرگ و فربه، 
کم کاری، مفاسد اداري، بیماري هاي اداري. اخیراً بحث سالمت اداري به 

صورت رسانه ای مطرح مي شود. 
حاال این دید ایراني بود. از دید اسالمي هم نگاه کنیم، باز مي بینیم که ما 
به عنوان جامعه مسلمین، از جامعه مسیحیین و یهودیین دویست سیصد 
سال عقب هستیم. چون ما مسلمین، اسالم را پیاده نمي کنیم. تنها راه نجات 
این اســت که ما آن مدیریت اسالم را کشف کنیم. آن هم باز تنها راهش 
اجتهاد اســت. به عنوان یک راه کشف، لذا اگر بخواهیم به مدیریت غربي 
نگاه کنیم، باید آن قدر تسلط پیدا بکنیم تا بتوانیم از آن ها ضعف بگیریم. 
ما مصرف کننده آن ها هســتیم، هنوز نتوانسته ایم یک نظریه اي چشم گیر 
حتی طبق متدهای مدیریت غربی ارائه بدهیم. من در مجامعي بودم مثل 
دانشکده مدیریت دانشــگاه تهران، همایشي بود که رسماً سران مدیریت 

مي گفتند ما هم نظریه اي نتوانسته ایم بدهیم. 

در مورد مدیریت اسامي چطور؟
هم در مدیریت اسالمي و هم در خود مدیریت، که هنوز نتوانسته ایم بگوییم 
این نظریه از شرق برخاسته. خب، یک ناتواني ناشي از مجذوب بودن، که ما 
فقط مصرف کردیم و آن ها هم تولید کردند. لذا ما وابسته شدیم. هیچ وقت 

فرصت تفوق نداشتیم که ایراد بگیریم یا نقد کنیم.

مدیریت اسامي در چه فضایي از اسام رشد می کند؟ آیا 
شما پیوندش را با فقه مي دانید؟

 فقه روش آن اســت؛ ولي مدیریت اسالمي همین مدیریت است. ما براي 
مدیریت اسالمي تعریف غیر مدیریتي که نداریم. همین مدیریت است، با 
همین تعریف. مثال مي گویند مدیریت عبارت است از به کارگیري نیروها، 
سازمان دهي شان، برنامه ریزي و نظارت به قصد رسیدن به هدف. تعریف 
اسالم غیر از این نیست. مگر مي شود مثال براي تلفن یک تعریف دیگري 
کرد. مثال بگوییم تلفني که گراهام بل مي گفت یک چیز است، بعد اسالم 
چیز دیگري مي گوید. یا از کامپیوتر، ما یک تعریف دیگري داریم. مدیریت 
یک علم کاربردي است یعني چرخاندن و اداره کردن. هیچ مدیریتی بدون 

سازمان  دهي امکان ندارد.

شــما برای هر علمي اگر بخواهید مراحل مختلف رشد در 
نظر بگیرید، االن بحث مدیریت اسامي را در کدام مرحله 

می بینید؟
مدیریت اســالمي االن در دوران جنین اســت. هنوز کشــف نشــده. 
تالش هایي که توي این ســي ســال  و چند سال شــده مشکور است، 
منتها حیران مانده و حیرت داشــته است. در مرحله کاویدن بوده. همین 
که وارد شــدند و نیازسنجي کردند، این ســعي خوبي بوده است، چون 
بعضي ها می گویند مدیریت اسالمي نیاز نیست. منتها کساني وارد شدند 
کــه اهلش نبودند. عرض کردم یا مدیریت دان بدون اســالم بوده اند، یا 
اسالم دان بدون دانش مدیریت. ما باید بدانیم که اسالم  دانان مدیریت دان، 
به مدیریت اســالمي خواهند رسید. ما مدیریت رایج را باید از خود آن ها 
بهتــر بدانیم و غني اش کنیم. چون تا ندانیم مدیریت غربي و یا رایج چه 
هست، داریم تیري در تاریکي مي زنیم. مثال مي گویید من دارم مدیریت 
را اسالمي مي کنم. خب چه را دارید اسالمي مي کنید. مدیریت چیست؟ 
مي گوید بلد نیستم. بعد می آیند با ذوق و سلیقه خودشان از صفر مدیریت 

را درست می کنند.

ریت اسامي االن در 
دوران جنین است. 
هنوز کشف نشده. 

تاش هایي که توي 
این سي سال  و چند 

سال شده مشکور است 
منتها حیران مانده و 

حیرت داشته است
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آسیب این مطلب چیست که این حرف را مي زنند؟
خب، این فایده اي ندارد. چون چیزي تولید نمي شود. تازه به جایی می رسند 
که می گویند این هایي که غربی ها گفتند: خوب هستند و پیشرفت کرده اند، 
و همان حرف هاي پیامبر را مي زنند! نمره قبولي به آن ها مي دهند. بعد بیشتر 
هم شــیفته همین وضع موجود می شوند. یعني در حقیقت در روش آن ها 
تأیید مي شــود که پیامبر و امیرالمؤمنین، روش غربی ها را انجام مي دادند! 
حاال غربی هــا آمدند تدوینش کردند. پس می گویند همین کافي اســت 
یعني یک تأیید ضمني یا تلویحي درست مي شود. در نتیجه، متأسفانه این 
مدیریت مقدس مي شــود. هم دانشگاهي ها و هم حوزوي ها، هر دو طیف 
مي پذیرند. حوزوي مي گوید کار ما نیســت، دانشگاهي هم مي گوید کافي 
است. بعد با یک اسالم سطحي مي گویند که ببین پیامبر ما هم، همین را 
مي گفت. امیرالمؤمنین هم که همین را مي گفت. در صورتي که ما مي گوییم 

همین خوب است ولي کافي نیست.

همین را شما دقیق تر بگویید که چه خألهایي را مي بینید 
که مي گویید این کافي نیست. یعني ما تولید علم کنیم یا 
نه؟ کجاهاست که مي بینیم این خأل وجود دارد و مي خواهیم 

نقص آن را جبران کنیم؟
اصاًل خالء، خالء محتوایي نیست. خالء، خالء نسبي است. یعني آن چه که 
اسالم از انسان مي خواهد، براي تکامل بشر است که این مدیریت رایج با 
این سطحش جوابگوی این نیاز نیست. مثل این که شما بخواهید با یک 
تحصیالت دوران راهنمایي همه کار انجام دهید. ما در مدیریت اســالمی 

مي خواهیم بگوییم که این سطحش پایین است. 

یعنی بشر را تا یک جاي محدودي مي رساند.
احســنت. یعنــي مثــاًل مــا مي گوییــم در ایــن دوي ماراتــن  این شــخص 
تــا این جــا آمــده اســت. حــال مــا انقــالب اســالمي کردیــم کــه به بشــر 
امــروز در پیشــرفت کمــک کنیــم. یعنــي مي خواهیــم بــه آن ها ســرعت 
ــا  ــط ب ــت، فق ــي و دوري از عصم ــر دوري از وح ــا به خاط ــم. آن ه دهی
اتــکای بــه عقــل خودشــان خودگــردان بوده انــد. به خاطــر آن داســتان 

اومانیســم کــه مثــل قیچــي اي اســت کــه انســان را از آســمان جــدا کرد. 
ــن نکشــیده. ــه خاطــر دوري شــان از سرچشــمه، قدشــان بیــش از ای ب

ــه  ــیم ک ــالء نباش ــت وجوی خ ــال  جس ــه دنب ــم ب ــم بگوی  مي خواه
این هــا در مدیریت شــان چــه خالءیــي هســت. خــالء قطعــاً وجــود دارد 
ولــي کســي مي توانــد بگویــد در آن خــالء هســت،  کــه بــا نــگاه باالتری 
مشــاهده کنــد. بــا یک ســند باالدســتي. حــاال نظام سیاســی اســالم که 
درســت شــده اســت ولــی هنــوز کار دارد. در ایــن مرحلــه از زمــان اگر ما 
مجهــز بــه مدیریــت اســالمي بشــویم، دو کار خواهیــم کــرد: 1ـ بشــر را 
در غــرب و شــرق اوج خواهیــم داد. 2ـ اســالم را معرفــي خواهیــم کرد. و 
بــراي ایــن کار نبایــد عجــول باشــیم. بلکــه نیــاز به گذشــت زمــان دارد.

ــد  ــوم انســاني، هــر تعریفــي کــه مي کنی ــوم مخصوصــاً عل در همــة عل
ــه  ــا ب ــال م ــن ح ــي در عی ــت. ول ــع نیس ــت، مان ــع نیس ــد جام مي گوین
ایــن تعریــف اعتقــاد داریــم کــه مدیریــت اســالمي، مدیریــت غنــي شــده 
هســت. یعنــی مدیریــت اســالمي همیــن مدیریــت رائج اســت، بــا وصف 
غنــي شــده. در حقیقــت مــا چیــز دیگــري نداریــم کــه غنــي کنیــم. منتها 
بــراي ایــن کار بایــد یــک نظــام درســت کنیــم. نظام هــا معمــواًل مثلــث 
هســتند. ضلــع بــاال »هــدف« اســت. یــک ضلــع »مبانــي«، و ضلــع دیگر 
ــراي  ــالمي ب ــت اس ــه، مدیری ــت ک ــدف« آن اس ــت. »ه ــول« اس »اص
رســیدن بــه آن تــالش مي کنــد. »مبانــي« آن اســت کــه مــا بــر پایــه آن 
حرکــت مي کنیــم. یعنــي مبنــاي بنــاي ماســت. کــه معمــواًل دو دســته 
ــی بینشــی همــان  ــي بینشــي، کــه مبان ــی ارزشــی و مبان هســتند: مبان
ــت.  ــاد اس ــدأ و مع ــد و آن مب ــکیل مي دهن ــا را تش ــادات م ــول اعتق اص
دو رکــن و یــک فــرد کاملــي کــه توانســته ایــن دو رکــن را در خــودش 
پیــاده کنــد. و یــک مبانــي ارزشــي داریــم کــه ایــن مبانــي ارزشــي روییده 

ــم  ــد، مي آیی ــت ش ــي درس ــه مبان ــد ک ــي. بع ــي بینش ــوند از مبان مي ش
ســراغ اصــول. »اصــول«، راه هــاي رســانندة مــاـ  بــر اســاس مبنایــی کــه 
ســاختیم ـ بــه آن هــدف معیــن هســتند. بــه عنــوان مثــال، قله هایتــان 
ــاي   ــخ مبن ــزرگ و راس ــوه ب ــن ک ــاي ای ــدف، آن زیربناه ــوند ه مي ش
ــد و  ــرار اســت بروی ــد و ق شماســت. و مســیرهایي کــه انتخــاب مي کنی
برســید بــه قلــه، آن را اصــول مي گوییــم. لــذا اصــول و مبنــا دو تاســت. 
ــه نظــام  ــه نظــام سیاســي اســالم، چ ــه اقتصــادي، چ ــي چ ــر نظام ه
اداري اســالم، چــه نظــام تربیتــي اســالم، بــه ایــن مثلــث نیازمنــد اســت. 
ــا  ــدام از این ه ــر ک ــراي ه ــالمي ب ــت اس ــام مدیری ــا در نظ ــاال م ح
کــه قفســه بندي مي کنیــم، تکلیف مــان روشــن مي شــود. مثــاًل 
ــا حیــات طیبــه  ــه ی مي گوییــم هــدف مدیریــت اســالمي مدینــه فاضل
اســت. کــه بایــد ایــن را تعریــف کنیــم. خــب؛ حــاال کــه  ایــن اهــداف 
را چیدیــم، همیــن اهــداف قامــت انســان را بلنــد مي کنــد. بعــد فــرض 
ــر مي خواهــد. و  ــه، همــان اســت کــه پیامب ــه فاضل ــد همــان مدین کنی

از مدیریت اسالمی تا دولت اسالمی

زمان اگر ما مجهز 
به مدیریت اسامي 
بشویم، دو کار خواهیم 
کرد: 1ـ بشر را در 
غرب و شرق اوج 
خواهیم داد. 2ـ اسام 
را معرفي خواهیم کرد
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به بعضی از اصولی که در مدیریت اســامی مرتبط است 
اشاره می کنید؟

بلــی، یکــي از اصولــي کــه در وظائــف مدیــر هســت بحــث سلســله 
مراتــب والیــي اســت. مــا مي گوییــم ســازمان اســالمي، یــک 
ــد، در  ــت. بع ــرعي اس ــوق ش ــت ماف ــت و اطاع ــي اس ــازمان والی س
اصــول منابــع انســاني مي گوییــم: قاعــده اصطنــاع، کــه هیــچ 
ــی  ــون زمان ــدارد. چ ــب ن ــق نص ــدن، ح ــاخته ش ــدون س ــي ب نیروی
ــن  ــود: م ــن فرم ــور آورد، چنی ــوه ط ــه ک ــي را ب ــد، موس ــه خداون ک
تــو را چهــل ســال اســت کــه دارم مي ســازم. »َو اْصَطَنْعُتــَک 
لَِنْفِســي« یــا »لُِتْصَنــَع َعلــی  َعْینِــي« از نیــل تــا طــور تــو را ســاختم. 

ــی  ــه مبان ــد از هــدف ب ــد. بع ــج( مي خواه ــه مهدي)ع ــان اســت ک هم
می رســید. و ابتــدا بــه مبانــی بینشــی تان کــه توحیــد در مدیریــت اســت: 
»ال مدیــر فــي الوجــود اال اهلل« توحیــد در مدیریــت از شــاخه هاي توحیــد 
ــد در  ــازماني دارد. بع ــک س ــد، ی ــود توحی ــي خ ــت. یعن ــت اس در ربوبی
سیســتم مدیریــت، توحیــد در اطاعــت و توحیــد در اســتعانت اســت. ایــن 
یــک مبناســت کــه همــان اعتقــاد مــا بــه توحیــد می باشــد کــه غــرب از 
آن بي بهــره شــده و علتــش، رویکــرد اومانیســتی آن هاســت کــه بــر ایــن 

ــد. ــازماندهي مي کنن ــت را  س ــاس، مدیری اس
ــراي شــما درســت   بعــد وارد مبحــث معــاد مي شــوید. یــک چشــم انداز، ب
ــادر  ــدر و م ــل پ ــاد، مث ــن مع ــدأ و ای ــن مب ــه ای ــد ک ــود. مي بینی مي ش
هویتــي هســتند کــه مبنــاي شــما را تشــکیل مي دهنــد. آن وقــت توحیــد 
و آخــرت در مدیریــت مــا کامــاًل مؤثــر خواهــد بــود. نظامــي کــه از صــدر 
ــاوت مي شــود. چــون،  ــي متف ــن نظــام، خیل ــل آن موحــد اســت، ای ــا ذی ت
بــه حــد آخــرت، قــد کشــیده و بــه معــاد و توحیــد تکیــه کــرده اســت. بعــد 
ــوم  ــت معص ــه مدیری ــل ب ــل. قائ ــان کام ــود، انس ــوم تان مي ش ــاي س مبن
مي شــوید. و مي گوییــد جــز او کســي مدیریــت نمي کنــد و ایــن شــخص 
ــذا حضــرت عســکري علیــه الســالم، ســال  بایــد، همیشــه زنــده باشــد. ل
260 قمــری مدیریــت را تحویــل حضــرت مهــدي عجــل اهلل تعالــی فرجــه 

مي دهــد و او تــا االن مدیریــت الهــی را ادامــه داده اســت کــه مــا اســمش را 
نظــارت و مدیریــت معصــوم مي گذاریــم. گــزارش  کارهــا را بایــد، بــه او داد. 
مدیــر کل هســتي اوســت. ســپس خــود نظــام هســتي، یک ســازمان اســت 
ــا،  ــه خداســت، این ه ــم، خلیف ــل اســت. او ه ــه در رأس آن، انســان کام ک
ــاي ارزشــي مي شــوید.  ــد وارد مبن ــد مي آیی مبناهــاي بینشــي مي شــود. بع
در مبنــاي ارزشــي بــه یــک جدولــي از ارزش هــا قائــل هســتید کــه از 
همــان بینــش شماســت. مثــاًل بــه جــاي وظیفه گــرا بــودن، تکلیف گــرا 
مي شــوید. یــا مثــاًل بحــث از عبــادت بــودن کار می شــود کــه، اثبــات 
کرده ایــم، فعــل ســازماني، عبــادت اســت. اگــر کســی قصــد قربــت کند 
ـ از بــاب امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر ـ ذخیــره اي بــراي آخرتــش 
مهیــا کــرده  اســت. ســومین ضلــع نظــام مــا، اصــول اســت. اصــول را 
ــه  ــوط ب ــي کــه مرب ــم. 1. اصول ــه چهــار دســته  تقســیم مي کنی ــا ب م
وظائــف یــک مدیــر اســت. 2. اصــول مدیریــت منابــع انســاني. 3. اصول 
مدیریــت رفتــار ســازماني. 4.  اصــول مدیریــت فرهنــگ ســازماني. ایــن 
چهــار اصطــالح، همــان مدیریــت رائــج اســت کــه مــا غنــي  ســازي اش 
ــي  ــول خاص ــن فرم ــم. ای ــدا کرده ای ــار ج ــگ را از رفت ــم. فرهن کرده ای
اســت کــه تمــام مباحــث مدیریــت، در همیــن چهــار قفســه اســت. هــر 

کــدام هــم، 25 درصــد از ســهمیه مدیریــت را دارنــد.

ما مي فهمیم که در مدیریت منابع انساني، که بحث از گزینش ها و ارزیابي 
و تعلیم و تربیت نیروهاست، نیرو را باید از کودکي ساخت. لذا هیچ نیرویي، 
نباید بدون آموزش بیاید و گزینش شــود. مثــاًل در گزینش، در حقوق و 
دســتمزد که از اصول منابع انساني است؛ ما قاعده اي داریم به نام قاعده  
اســباغ. یعني حقوق و دســتمزد باید به گونه اي باشد که شخص، سیراب 
شود. سري سوم اصول، مدیریت رفتار هستند، که این رفتارهای سازمانی 
را باید مدیریت کرد. مانند: بحث احترام مؤمن، بحث تکریم مؤمن و ... ما 
مثاًل فرهنگ ایثار را مطرح مي کنیم. ایثار یعني عبور از خود به نفع دیگران، 
که بر مبناي جود هست نه سود. در حالی که مدیریت غرب، سودگراست و 
مدیریت اسالم جودگراست. یعني افراد از خودشان مي گذرند به نفع دیگران. 
ولی در مدیریت رائج، همه به نفع خودشان عمل مي کنند و مي گویند سود 

بیشتر. لذا بنا بر این مبنا، همه جوادند.

 یعني مدیریتي که موافق با فطرت انسان باشد نه موافق 
با غریزه و هوس .

بله، یعني تقلید از خدا و انسان کامل. حضرت مهدي مدیریتش بر اساس جود 
است. لذا مدیر اسالمی باید شبیه ایشان باشد. چون هر فردي از امت باید شبیه 
امامش باشــد. »َیْوَم نَْدُعو ُکَلّ أُنَاٍس بِإَِماِمِهْم« لذا سازمان ها، همه محکوم به 
همین اصولند. بعد ما مي گوییم اصول، حاکم بر روش هاست. بعد این نظام که 

درست شد، راهکارهای کاربردی و اسالمی ارائه مي دهیم.

آیا مي شــود گفت: زمینه هاي بحث مدیریت اسامی در 
انقاب اسامي سال 57 ایجاد شــده است؟ مي خواهم 
بگویم که چقدر این امر و تفکــرات امام راحل را در این 

مسئله مؤثر مي دانید؟
ببینید نظام سیاسي با نظام اداري دو تاست. نظام اسالمي با اداره اسالمي 

دو تاست.

شما حکومت اسامي را از مدیریت اسامي جدا مي دانید؟
بله، حکومت اســالمي از مقوله فقه سیاسي است. علوم سیاسي جدای از 

مدیریت منابع انساني، 
که بحث از گزینش ها 

و ارزیابي و تعلیم و 
تربیت نیروهاست، 

نیرو را باید از کودکي 
ساخت. لذا هیچ 

نیرویي، نباید بدون 
آموزش بیاید
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علوم اداري اســت. اصاًل در علوم سیاســي هیچ گاه از 
حقوق و دســتمزد بحث نمي کنند. ولي در علوم اداري 
و در مدیریــت بحث مي کنند. البتــه آن خودش یک 
مدیریت کالن اســت. نظام سیاســي، هزار سال طول 
کشــید؛ از مرحوم کلینــي تا  امام خمینــي)ره( زمان 
گذشــت تا والیت فقیه از آن دوران مهجوریت و انزوا 
خارج شــد. هم چنین هزار سال دیگر وقت، براي نظام 
اداري اسالمي مي خواهد. لذا به نظر من این نقیصه به 
نظام اسالمي نیست، نظام اسالمي، ایده آل است، ولي 
این که ما بگوییم نظام اداري ضعیف است، تقصیر نظام 
سیاسي نیست. منتهي ما داریم میانبرهایي پیدا مي کنیم. 
حال چون خود نظام اســالمي، حامي مدیریت اسالمي 
است، باید هم خوان و هم خون باشند. نمي شود این نظام 
اسالمي را که بسیار بلند باال شده، و این داعیه را دارد که 
کامل ترین نظام جهان بشري است، این وضع موجودش 
باشد که نظام اداري اش بسیار کوتاه باشد. یعني االن در 
نظام اداري مفســده هست، کم کاري، بیکاري پنهان، 
اختالس، و گزینش هاي نادرســت هســت. هر فردي 
در مســیر غیر تخصصش  استخدام مي شود. دانشکده 
مدیریت، همه اش از غــرب تغذیه مي کند. در حالی که 
غرب، قدرت غذایي ندارد، مثل فست فود و پیتزا است. 
مثل شیر خشــک است، شیر مادر نیست. شیر خشک، 
آدم را بزرگ مي کند ولي ارزش غذایی شیر مادر را ندارد. 
ما مي گوییم، مدیریت اســالمي مثل شیر مادر است، و 
مادر به مثابه نظام اســالمي است. یعني فرد و جامعه، 
باید از آن شــیري که نظام اسالم دارد، تغذیه شود و اال 
دچار خلل و مشکالت می شود. لذا االن که سي سال از 
انقالب گذشته، تازه در مرحله  استارت و شروع هستیم و 
خوب هم هست. احساس نیاز، یک پیروزي است. چون 
در دهه اول و دوم انقالب برخی مي گفتند: این مسائل، 
خیلي نیاز نیست. ولی االن همه مي گویند که نمي شود 

نظام اسالمي را با مدیریت غیر اسالمي اداره کرد.

شــاید خلطي که گاهی اوقات مي شــود، 
برابری و یکی بودِن مدیریت مســلمانان و 
مدیریت اســامی است و بعضی ها بر این 
باورند که مدیریت اسامي یعني مدیریت 

یک فرد مسلمان.
نه اصاًل این طور نیســت. االن مدیریت اروپا و چین، به 
مراتب اسالمي تر از ایران است! ما یک قانونی داریم که 
اگر، هر جا نظم نیست، اسالم نیست. هر جا پروژه ها تأخیر 
مي افتد، اسالم نیست. چون این ها با اسالم تناقض دارد. 
زیرا اگر اســالم بیاید، پیشرفت نیز مي آید. اگر پیشرفت 
نیست پس اسالم هم نیست. این را اگر ما به صورت یک 
قاعده ی مادر بپذیریم همه مشکالت حل مي شود. چرا در 
غرب، پیشــرفت است، چون نظم حاکم است. این نظم، 
در فطرت اســالم هم موجود است. لذا ما االن، مدیریت 
اســالمي نداریم. با این حال، نســبت به اجرایی شدن 

مدیریت اسالمی در همه شؤون امیدواریم.

ما یک قانونی داریم 
که اگر، هر جا نظم 
نیست، اسام نیست. 
هر جا پروژه ها تأخیر 
مي افتد، اسام 
نیست. چون این ها با 
اسام تناقض دارد

چرا نماز امری حکومتی است
از آنجا که به طور کلی نماز دارای دو جنبه امامت و امارت است. 
یعنی امام امیر اســت و امیر هم امام. این امام، چه جمعه باشد و 
چه جماعت، چه امام امت باشد و چه امام استان و امام شهرستان 
باشد و چه امام مساجِد جامع و بازار و محله ، در این سلسله نقشی حکومتی و والیی پیدا 
می کنند. در نتیجه خداوند چنین اجتماعی از مردم را کارگردانی کرده است. روزی سه بار 
با نوای اذان و به صورت طاهر دورهم جمع می شــوند و در یک برنامه کاماًل برنامه ریزی 
شده حضور می یابند. با رفتار و فرهنگ از پیش تعیین شده و خاص، با آیین نامه و احکام 
و استانداردهای معنوی خاص که در آن وظایف امام و مأموم به صورت مشخص بیان شده 
و مدیریت جماعت و بســیاری موضوعات از این دست همه این ها نشان می دهد که نماز 
یک امر حکومتی اســت و نماز جمعه و جماعت تمرین و مانور هر روزه و هر هفتة یک 

حکومت دینی است. 
والیت در نماز

بنابراین امام وقتی در محراب می ایستد مأموم باید مثاًل صدای خود را باالتر نبرد و حرکات 
از امــام عقب نیفتد. این یعنی تمریــن تبعیت از ولی امر در مانور هــر روزه. او را فصل 
الخطاب بدانــد. صدای خودش را باالتر نبرد و حرکت آخر را حرکت او بداند. و همچنین 
اعضای شرکت کننده در نماز نیز باهم ارتباطاتی دارند. صف اول نخبگان و خبرگان هستند 
صف های بعدی باید منسجم باشــند. تا صف های بعدی تشکیل نشده صف های بعدی 

تشکیل نشود خود این یک سازمان دهی و نظمی شگفت آور و هر روزه است. 
حکومِت مسجد

بنابراین در مسجد بودن خودش حکومت است و جمعه بودنش یک نوعی حکومت است 
و حکم می خواهد. اگر این دیدگاه را بپذیریم که امام جماعت در یک مســجد، بهره ای 
از والیت را دارد. همان طور که ولی فقیه داری ســه قوه قضاییه، مقننه و مجریه اســت، 
امام مســجد هم باید قوة قضاییه داشته باشد برای رفع اختالفات مردم، قوه مقننه برای 
وضع قوانین و سیاســت گزاری و قوه مجریه داشته باشد برای توسعه و مدیریت اجرایی. 
امامت جمعه شهرستان و استان هم همین طور سه قوه خواهند داشت. اگر این مسئله در 
خصوص رهبری درســت اســت، پس در امام های جماعت و جمعه باید باشد. مسجد با 
جماعت کوچکش مثل مدینة النبی اســت. پیامبر)ص( هم امام جمعه بوده و امام جماعت 
بوده و همان طور که در نماز از ایشان تبعیت می کردند در حکومت و سیاست و مدنیت هم 
از او تبعیت می کردند. در قضاوت ها هم تابع بودند. جماعت و نماز را نباید دست کم گرفت.

 ما اسم این طرح را »امامت و امارت« گذاشته ایم. در این صورت مردم به جماعت بیشتر 
روی می آورند چون احساس می کنند مشکالت دینی و دنیوی شان در مسجد حل می شود، 
مشــکالت مادی و معنوی شان حل می شود. به مســجد روی می آورند. مسجد مدیریت 
منطقه خودش را به عهده می گیرد و بار را از دوش حکومت برمی دارد. جماعت همان طور 
که ایجاد معنویت می کند تولید سیاست و مدیریت هم می کند و دنیا و آخرت تأمین خواهد 
شــد و اصواًل فلسفة نماز جماعت همین است. حضرت پیامبر)ص( و حضرت امیر)ع( هم 
امیر بوده اند و هم امام. بعدها امارت به سمتی رفت و امامت به سمتی دیگر. حاال در زمان 
جمهوری اسالمی امامت با امارت متحد شده است. مقام معظم رهبری هم امام است و هم 
فرمانده و هم ولی فقیه. از این فرصت باید استفاده کرد. تمام ائمه را ولو امام یک روستا یا 

استان و شهرستان را با این الگو متحد کرد.

طرحی برای حکومِت مسجد 

یادداشت شفاهی از 
حجه االسالم 

سید 
صمصام الدین 

قوامی

امامت و امارت
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دریـــچــه
مهدی منتظری

موضوع فعالیتهای اجتماعی بانوان و حضور آنها در بافت فرهنگی جامعه 
در همه دورانها به ویژه در ســالهای اخیر معرکه نقد و نظر کارشناسان 
عرصه دین و فرهنگ بوده اســت.در این میان مسجد به عنوان قوی 
ترین پایگاه و امن تریــن جایگاه و نهادی بنیادین تاثیرگذاری خود را 
در خانواده و جامعه اثبات کرده اســت. مسجد تنها در و دیوار و گنبد و 
گلدسته نیست بلکه نرم افزاری است که قابلیت شکوفا کردن توانمندی 
بانوان را با توجه به خلقت خدادادی آنها دارد. مسجد یعنی محل ارتقاء 

روحی و فکری بشریت.
در این پرونده به برخی از سؤاالت زیر پاسخ داده شده است:

آیا حضور بانوان در مسجد از منظر فقه اشکال دارد؟
حضور بانوان در مسجد تا چه حدی ضروری است؟

مسجد چه ظرفیت هایی از قشر بانوان را فعال میکند؟
اینکه بانوان عضوی از کادر مسجد باشند چه مزایا و معایبی دارد؟

مسجد در خدمت رسانی به بانوان از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟
چه مولفه هایی در معماری مسجد با توجه به حضور بانوان باید رعایت شود؟

مسجد

مسجد ماه
مسجدی که تا چهل همسایه می درخشد

مسجد کارآفرین
بانوان و مسجد

بانوان گنبد فیروزه ای
حضور حداکثری و تصمیم سازی حداقلی
خانم ها از اینجا بر جامعه تاثیر می گذارند

از یاد رفته ها
پای حرف های یک بانوی فعال مسجدی

مستقیم! مسجد...
حضور بانوان در مسجد
تاریخ گواهی می دهد...

ایده هایی که صحن مسجد را رونـق می بـخشــد
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زندگی اش دو بخــش دارد، حضور در 
مسجد و حضور در خانواده. کفه حضور 
در مسجد اما ســنگین تر است. وقتی 
با حجت االســام والمســلمین حمید رضا رضایی امام جماعت 
مسجد امیرالمومنین)ع( شهرک شهید محاتی درمورد فعالیت های 
این مسجد به گفتگو نشســتیم، تازه فهمیدیم یک مسجد تا چه 
اندازه می تواند در حوزه های مختلف ظرفیت سازی کند. از مباحث 
معرفتی و تربیتی گرفته تا زمینه سازی برای کار و ازدواج جوانان و 
حل بسیاری از معضات دیگر. آنچه می خوانید گوشه ای از خدمات 

مسجد امیرالمومنین)ع( از زبان ایشان است. 

به عنوان اولین سؤال بفرمایید مسجد چه برنامه هایی برای 
مأمومین و اهل محل دارد؟

برنامه های مسجد با توجه به جنسیت و سن افراد مختلف تعریف شده است. 
سعی شــده همه اقشار محل بتوانند در برنامه های مسجد مشارکت داشته 
باشــند. خیلی تیتروار بخواهم خدمتتان عرض کنم، بخش های فعال ما در 
مسجد کتابخانه به تفکیک برای برادران و خواهران، حوزه علمیه پاره وقت 
برادران و خواهران زیر نظر حوزه علمیه امام خمینی و حوزه علمیه بانو امین، 

ستاد ازدواج، باشگاه ورزشی، مهد کودک با پذیرش ماهانه، ساالنه و ساعتی، 
تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر متشکل از فرهیختگان محل، 
ســتاد کارآفرینی که این ســتاد اطالعات دختران و پسران و بازنشستگان 
جویای کار و اشخاصی که دنبال نیرو برای اشتغال هستند را می گیرد و به 
هم معرفی می کند. مهم تر از همه مشاورة کارآفرینی است که به جوانان و 
افراد جویای کار می دهیم. بســیج خواهران که تا کنون حدود چهل حلقة 
صالحین در رده های سنی مختلف دارند، دارالقرآن الکریم که برگزاری دورة 
پنج سالة حفظ و تفسیر قرآن کریم – که چند ماه قبل تمام شد- و کالس 
مترجمی قرآن، ساخت مسجد در مناطق محروم که روستاهای محروم را که 
مسجد ندارند شناسایی می کنیم و با همیاری مردم برایشان مسجد می سازیم. 
تا کنون سه مسجد ساخته و تکمیل شده که یکی دو تا از صفر شروع شد 
و دیگری نیز نیمه کاره بود و تکمیل شد، صندوق خیریه و قرض الحسنه ، 
قربانی ماهانه که در این طرح افرادی که خودشــان به تنهایی نمی توانند 

قربانی کنند، با مشارکت یکدیگر ماهیانه گوسفندی را قربانی می کنند.

به ستاد ازدواج اشاره فرمودید. فعالیت این ستاد را از چه 
زمانی و با چه هدفی شروع کردید؟

من شاید بیست ســالی بود در فکر آن ســتاد ازدواج بودم، ولی توفیقش 

پیشنهادی به پدرها و مادرها
بعضی پــدر و مادرها مراجعه می کنند به بنده که فرزند ما اصاًل مســجد 
نمی آید. پدر و مادر هر دو مسجدی، اشک می ریزند که مثاًل فرزندم آرایش 
می کند، یا پســرم نمازش را گاهی ترک می کند. بنده به اینها راهکارهایی 
پیشــنهاد می دهم؛ می گویم بیایید در مجتمع خود هیئتی راه بیندازید اما 
اسمش را هیئت نگذارید. از همان دوستانی مثل دوستان فرزندتان دعوت 
کنید. شــخصی را هم دعوت کنید که بتواند با اینها به صورت پرسش و 
پاســخ، برنامه تعاملی داشته باشــد. متکلم واحد نباشد. ما به اینها هزینه 

پذیرایی می دهیم. این در یک فرآیندی ممکن اســت شش سال بعد، ده 
سال بعد، مسجدی بشود؛ ولی اگر بخواهیم اآلن این جوان مسجدی بشود، 
نتیجه نمی گیریم. بعضی از همین جوان هایی که در جلسات مجتمع شان 
شرکت کرده بودند بعد از چند ماه در اعتکاف شرکت کرده و بعد از اعتکاف، 
تحولی برای او ایجاد شده و کم کم مسجدی شدند. پیشنهادم این است که 
پدر و مادرهای مذهبی از فرزندان شــان انتظار نداشته باشند که حتماً این 
فرزند مسجد بیاید. به اینها محبت کنند، »الناس عبید االحسان« پدر و مادر 
اصاًل برخورد دفعی نداشته باشند. چون هر برخورد دفعی در این فضای آلودة 
مجازی و اجتماعی، باعث می شود این فرزند بیشتر به طرف گمراهی برود. 

مهدی عبدالهی

مسجدی که تا چهل همسایه می درخشد
گفتگو با حجت االسالم و المسلمین حمید رضا رضایی امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین )ع( شهرک شهید محالتی تهران

برنامه های مسجد با توجه 
به جنسیت و سن افراد 
مختلف تعریف شده است. 
سعی شده همه اقشار 
محل بتوانند در برنامه های 
مسجد مشارکت داشته 
باشند
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فراهم نمی شــد. ولی در این مسجد 
که مطرح کــردم دو نفر از خواهران 
بازنشسته آموزش و پرورش به بنده 
مراجعه کردند و گفتند ما همین کار 
را در خانه انجــام می دهیم. دفتری 
داریم، ســاعت به خصوصی را برای 
ایــن کار قــرار دادیــم و زوج های 
جوان را به هم می رســانیم و از این 
ایده استقبال می کنیم، سپس ما چند 
جلسه کارشناسی گذاشتیم. فرم هایی 
برای دختران و پســران به تفکیک 
تهیه شــد، نحوه مصاحبــه، نحوه 
پذیرش و کار پیش رفت و در سیستم 
نرم افزاری ســتاد جوری برنامه را با 
کدگذاری تنظیم کردیم که اطالعات 
افراد محفوظ بماند. االن خواهران و 
بــرادران فرهیخته هفته ای یک روز 
می آیند در مســجد مستقر می شوند 
و با اشــخاصی که مراجعه می کنند، 

مصاحبه می کنند. سه ماه یک بار هم ما یک جلسه فصلی مشترک داریم 
و نقاط ضعف و مشــکالتی که هست، چه مشــاوره هایی به جوان ها داده 
بشود و چه نقاط ضعفی در ازدواج ها هست که ما فرهنگ سازی کنیم و به 

سخنران ها بگوییم در البه الی مطالب شان بگویند. 

یکی از کارهایی که توفیق آن را داشــتید فعالیت مسجد 
امیرالمؤمنین)ع( جهت مسجدسازی در مناطق محروم بوده، 
چگونه مسجد شما به این توانمندی دست پیدا کرده است؟

برنامه ای که داریم و خدا را خیلی شــاکر هستیم، ساخت مسجد در مناطق 
محروم اســت. از آنجا که مردم هر محله ای به اســم مسجد خودشان یک 
تعصــب ناخودآگاه دارند، به اهل محل گفتیم می خواهیم در مناطق محروم 
به اسم همین مســجد امیرالمؤمنین)ع( مسجد بسازیم. روستاهای محروم 

را که مسجد نداشــتند و در مجاورت 
اهل ســنت - که حتی بیــم این بود 
که بافت مذهبــی اش تغییر پیدا کند 
- آن ها را شناســایی کردیم و با کم 
شروع کردیم. ولی چقدر مردم استقبال 
کردند. یعنی شما در تهران شاید با چند 
میلیارد بتوانید یک مسجد بسازید اما در 
مناطق محروم با عواملی که شناسایی 
کردیم با حــدود 150 تا 200 میلیون 
راحت می شــود یک مســجد خیلی 
خوب و آجری شــیک با کولر گازی و 
پنکه ســقفی در حد مثاًل یک مسجد 
کوچکی که کفاف آن روســتا را بدهد 
ساخته می شود. الحمدهلل تا به حال سه 
تا مسجد ساخته و تکمیل شد. یکی دو 
تا از صفر شروع شد. ولی بقیه اش هم 
نیمه کاره بود که ما شناسایی کردیم و 
مساجد نیمه کارة رها شده را تکمیل و 

افتتاح کردیم.

برای جذب پشتوانة مالی طرح های مسجد، از کجا شروع 
کردید؟ از مشارکت مردمی، نهادها، خیّرین، ظرفیت محل؟

بســتگی به جاهای مختلف دارد. مثاًل در بعضی از مراکز شمال تهران یا 
بعضی از شهرســتان ها بعضی افراد خّیر وجود دارنــد. باید اواًل خیرین را 
شناسایی کرد و ثانیاً خودمان را به آنها معرفی کنیم که به ما اعتماد کنند. 

یک راه دیگر این اســت که از موقعیت ها اســتفاده کنیم. مثاًل ما اوائل در 
مدرسه نماز می خواندیم. در روز ظهر عاشورا یکی از مسئولین آمد. ما ایشان 
را دعوت کردیم و بردیم سِر زمین و زمین را به ایشان نشان دادیم. همان 
جا کلید خورد و پیگیری کردیم تا به نتیجه رسیدیم. البته یک اصطالحی 
است که می گویند که هر نامه ای که می رود، دو تا پا هم باید همراه آن برود. 

یعنی اگر ما نامه را بفرستیم و پیگیری نکنیم، نتیجه نمی گیریم.

بدون بودجه فرهنگی مسجد فلج است
طرحی خدمــت حاج آقای حاج  علی اکبری پیشــنهاد دادند که طبق آن، 
شــهرداری –که در هــر محله ای اقدام به تأســیس مرکز خرید متمرکز 
می کند- در هر مرکز خرید، پنج تا ده مغازه را به مسجد آن محل اختصاص 
بدهد، به جای آنکه بخواهند دور هر مســجدی، تعدادی مغازه ایجاد کنند. 
درآمدهای آن مغازه ها نیز با اختیار تام در دســت هیئت امنای آن مسجد 
باشد. مغازه ها هم فقط اجاره داده بشود، نه سرقفلی؛ همان کاری که ما در 

مساجد شهرک کردیم.
مسجدی که برای کار فرهنگی بودجه نداشته باشد، واقعاً فلج است. من از 
بعضی ائمه جماعات باسابقه و مسن تهران تحقیق کردم، می گویند اصاًل 
مسجد نیاز به بودجه اقتصادی دارد. منتها باید این نکته رعایت شود که امام 
جماعت اگر نان شب نداشت، به هیچ وجه به مردم رو نیندازد. اآلن بنده از 
مسجد حقوقی نمی گیرم، ولی افتخارم این است که مسجد فضای اقتصادی 
دارد و ما دقیقاً همه درآمدهای این فضای اقتصادی را صرف خود مسجد 
می کنیم؛ ولی فکر می کنم باز هم ما خیلی ناتوان هستیم. اعتقادم این است 
که هر مسجدی باید سه چهار دستگاه خانه داشته باشد تا بتواند سه چهار 
طلبة جوان را در این خانه ها ســاکن کند و از آنها در مسجدداری و جذب 

جوانان بهره ببرد.

الحمدهلل تا به حال 
سه تا مسجد ساخته و 
تکمیل شد. یکی دو تا 

از صفر شروع شد. ولی 
بقیه اش هم نیمه کاره بود 

که ما شناسایی کردیم 
و مساجد نیمه کارة رها 
شده را تکمیل و افتتاح 

کردیم
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مردم را چگونه به مشارکت دعوت می کنید؟ 

ســعی می کنیم اعالم عمومی داشته باشــیم. ما هم حساب بانکی اعالم 
کرده ایم و هم شب های جمعه که مردم خیرات می کنند، موضوع را با آنها 
در میان می گذاریم. چون اینجا بیشتر حقوق بگیر هستند، توانایی مشارکت 
دارند؛ یکی می تواند دو هزار تومان کمک می کند، یکی دیگر یک میلیون 
تومان کمک می کند. هر کس به اندازه خودش. مخصوصاً شــب های قدر 
افراد خودشــان می آیند و می گوید که شــب قدر امسال یادتان نرود برای 

مسجد سازی پول جمع کنید. 

ارتباط شما و کادر مسجد 
با همسایگان و به مشارکت 
گرفتن آنها در امور مسجد 
چگونه است؟چه راهکاری 

دارید؟

سیســتمی را تنظیــم کرده ایم که 
هر ســاکن جدیدی کــه وارد محله 
می شود، یک شــاخه گل و نامه ای 
به عنوان خوش آمدگویی به او تقدیم 
شــود، که هم مسجد را به او معرفی 
کنیم و هم از او درخواست همکاری 
داشته باشیم. یک تجربه موفق کاری 
بوده که من در مســجد سابق شروع 
کــردم، اینکه امــام جماعت بیاید با 
هر مجتمع مســکونی، هفته ای یک 
بار جلســه بگذارد. ساعات آخر شب 
هم باشد که همه بتوانند بیایند. آنها 
مشکالت شان را بگویند، امام جماعت 
هم مشکالت را بشنود و اگر ارتباط و 
توانایی برای حل آنها دارد، اقدام کند. 
از آن طرف در این جلسات، خیلی از 
نیروها را می توان شناســایی کرد. در 
این ســال ها کار فرهنگی که انجام 
می دهم، بعضی از نیروهای بســیار 
پای کار بنده، کسانی هستند که در آن 

جلسات شناسایی کردم.

آیا جوانان در مسجد امیرالمؤمنین جایگاهی دارند؟ برای 

جذب آنها  به مسجد برنامه یا ایده ای دارید؟

امــام جماعت باید وقت بگذارد، به جوان محبت کند. یک نوجوان و جوانی 
که به مســجد می آید، یک نفر بایســتد در را برای او باز  کند. به جوانی که 
وارد مسجد می شــود احترام بگذاریم. جای خودمان را هم در صف اول به 
او بدهیم که ببیند چقدر مسجدی ها محبت می کنند. من شنیدم یک امام 
جماعتی در مشهد خودش می رفت کسانی که تازه یک بار به نماز جماعت 
آمده بودند با عبایش به ماشین این ها می کشید و تمیز می کرد. این قدر به 
این ها اکرام می کرد تا آن فرد متأثر می شد و دفعه بعد هم به مسجد می آمد. 
بنده می گویم یک نوجوان یا جوانی که می آید مسجد، مثل هتل ها که یک 
نفر می ایستد در را باز می کند، باید این 
طوری به او احترام بگذاریم. جدی ترین 
مانع بر سر راه حضور فعال جوان ها در 
مســاجد، عدم توانایــی امام جماعت 
است. اعتقادم این است که اگر بخواهد 
مسجد یک مســجد فعال باشد، یک 
امام جماعت می خواهد که تمام وقت 
در این فضــای فرهنگی با چهار نفر 
طلبه جوان - به عنوان دستیار، نه نایب 
- همکاری کنند و حضور فعال داشته 
باشند تا بتوانند پاسخگوی سؤاالت و 

نیازهای جوانان باشند.
مانع دیگر بر سر راه حضور فعال جوانان 
در مســجد، عدم امکانات است. یعنی 
باید از نظر انســانی، مادی و فضا و هم 
از جهت بودجه، امکانات فراهم باشد، تا 
جوان حضور فعال در مسجد داشته باشد. 

مســجدی  که  جوانها  همــه 
نیســتند. برای ترغیب آنها به 
مسجد برنامه مجزایی دارید یا 
فقــط روی نوجوانان و جوانان 
مسجدی کار فرهنگی می کنید؟

بله، برای این موضوعی که مطرح شد 
تعاملی با مدارس اطراف شهرک داریم، 
و ســعی کردیم آن ها را دعوت کنیم، هفته ای یک بار بیایند در نماز جماعت 
شرکت کنند و خود بنده به تناسب در آن مدارس برنامه داشته باشم. آن ها هم 
برنامه های خوبی داشتند. مثاًل امسال در ماه محرم در روزی که معمواًل ذکر 

باید وقت گذاشت برای مردم
مردم چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه فرهنگی، خیلی مشــکل دارند. 
باید برای اینها وقت بگذاریم. نمی شــود من بگویم آقا من دانشــگاهم را 
می روم، تدریسم را می روم، همه این کارها را انجام می دهم، برای مسجد 
هم نیم ساعت وقت می گذارم! به نظر بنده اگر کسی می خواهد امام جماعت 
این طوری باشــد، امام جماعتی را قبول نکند. چــرا که به آن محل دارد 
ظلم می کند. مگر این که چند تا دســتیار خوب جوان روحانی داشته باشد 
و آنهــا این نقش را بر عهده بگیرند. باید وقت گذاشــت برای مردم، باید 
وقت گذاشــت برای فعالیت های فرهنگی در مساجد. من گاهی اوقات به 
نمازگزار های خودمان خصوصی عرض می کنم که اگر این فضای مسجد 
دســت کفار بود، از این فضا چقدر استفاده می کردند؟ چرا باید مساجد ما از 
صبح تا شــب فقط موقع نماز دِر آن باز باشد؟  و چرا بعضی از مساجد حتی 

نماز صبح یا ظهر در آن بسته است؟!

بنده می گویم یک نوجوان 
یا جوانی که می آید 
مسجد، مثل هتل ها که 
یک نفر می ایستد در را باز 
می کند، باید این طوری به 
او احترام بگذاریم
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مصیبت حضرت قاسم)ع( خوانده می شود، مدارسی را دعوت کردیم و آمدند در 
مسجد سینه زنی کردند. یکی از مدارس، پنج روز برنامه خودش را در مسجد 

برگزار کرد و مسجد هزینه پذیرایی را با کمال میل پذیرفت.

برای سؤال آخر اگر پیشنهادی به مرکز رسیدگی به امور 
مساجد دارید بفرمایید؟

جماعت بشود، ولی برای امام جماعتی موفق نباشد. خدا رحمت کند حاج 
آقا مجتهدی می فرمودند: اگر رفتی یک جایی دیدی که بعد از یک مدتی 
نمازگزارهای شما کم شدند، بدان تو به درد امام جماعتی نمی خوری. یعنی 
یک طلبه را مثاًل بیایند چک کنند و ببینند این برای امام جماعتی به درد 
می خورد، رشــدش بدهند، لوازمات و یک درس های تخصصی برای امام 
جماعتی بگذارند، در زمینه  تفسیر و دیگر مسائل. االن خیلی از طلبه ها دارند 
درس خــارج می خوانند و پیش می روند. ولی بعضی اوقات بعضی درس ها 

به نظرم می رسد همان طوری که حوزه علمیه تخصصی شده و مبلّغ تربیت 
می کند باید به همین ترتیــب امام جماعت هم تربیت کند. امام جماعتی 
خودش یک فن است. الحمدهلل از زمانی که حاج آقا حاج علی اکبری آمدند 
واقعاً یک تحولی شده. هر از چند گاه طلبه ها را دعوت می کنند تجربیات شان 
را بیان می کنند، کارهای خیلی قشنگی کردند، خود بنده هم چند بار آمدم 
مصاحبه کردند فقط برای جمع  آوری و احصاء. ولی این ها مدون بشود، حتی 
یک بانک اطالعاتی باشد، گفته بشود. یعنی ما باید برویم به این سمت که 
این سرمایة بزرگی که خدای متعال به ما داده، یعنی مساجد، از آن استفاده 
بهتر بکنیم و به مسجد طراز برسیم. یک طلبه ای ممکن است بخواهد امام 

برای طلبه ای که امام جماعت است، شاید أولی باشد؛ چه در زمینه تفسیر، 
چه کار با نوجوان و چه کار با مردم. مثاًل یک جوانی می آید یک مرتبه به 
بنده می گوید حاج آقا من عاشق شدم. طلبه باید مهارت حل مشکل داشته، 
باشد یعنی باید روان شناسی بداند. گاهی اوقات یک نسخه غلط دادن ممکن 

است این فرد را به کل از مسجد و دین زده کند.

گفتگوی بسیار شیرینی بود از اینکه وقت خود را در اختیار 
نشریه مسجد قرار دادید سپاسگزاریم.

خدا رحمت کند 
حاج آقا مجتهدی 

می فرمودند اگر رفتی 
یک جایی دیدی که 

بعد از یک مدتی 
نمازگزارهای شما 
کم شدند بدان تو 

به درد امام جماعتی 
نمی خوری
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ســمندی  مرتضی  آقای  اشــاره: 
زاده عضــو هیئت امنای مســجد 
شهید  شهرک  در  امیرالمؤمنین)ع( 
محاتی تهران اســت که مسئولیت ســتاد کارآفرینی این 
مکان مقــدس را بر عهده دارد و فعالیت هــای وی در این 
حوزه می تواند الگوی مناسبی برای دیگر مساجد باشد. پای 
صحبت های وی نشستیم تا هر چه بیشتر از از تجربیاتشان 

استفاده کنیم. 

شــما چگونه به ضرورت پرداختن به بحــث کاریابی و 
کارآفرینی در مسجد رسیدید و آغاز کار به چه ترتیبی بود؟

گاهی دیده می شود که نیازمندان برای کمک به مسجد مراجعه می کنند که 
اگر کاری برای آنها فراهم شود مشکل آنها به شکل اساسی حل می شود. 
از طرفی جوانان مسجد برای این که ازدواج کنند و زندگی مشترک پایداری 
داشته باشند نیازمند کار هستند. در آغاز روند کارآفرینی در مسجد خیلی ها 
مخالفت می کردنــد، برخی می گفتند کاری که یک دولــت و وزارتخانه 
نمی تواند انجام دهد چگونه از یک مسجد برمی آید؟! ولی ما می گفتیم: آب 
دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. وقتی آن شخصی که 
دچار مشکل مالی است و به مسجد مراجعه می کند و جوان هایی که بیکار 
هستند را می بینیم، نمی توانیم در مقابل آن ها ساکت باشیم و در حدی که 

در توان خودمان هست باید اقدامی بکنیم. 
در اینجا تدبیر خوبی اندیشــیده و یک بانک اطالعاتی از افراد جویای کار 
فراهم شــد. اطالعات اولیه  جوان ها  اعــم از اطالعات فردی، تحصیلی،  
تجربی، و مهارتی شــان را وارد این بانک کردیم. از طرف دیگر از افرادی 
که صاحب کار بودند و یا این که فرصت های شغلی سراغ داشتند، خواهش 
کردیم که به ما کمک کنند یا حداقل به ما اطالعاتی بدهند تا بتوانیم این 

جوان ها را روانة کار کنیم. این مربوط به بخش کاریابی.

این بانک اطاعاتی تا امروز به کجا رسیده است و چگونه 
کارها را پیگیری می کنید؟

مــا تا امروز حدود چهارصد نفر را ثبت نام کرده ایم. در این مدت کاریابی را 
مثل یک اورژانس و فوریت در یک بیمارستان برای کارمان قرار دادیم. یک 
بیمارســتان هم کار بالینی می کند، هم کار اورژانسی. صاحبان کار که نیاز 

به افراد توانمند دارند به ما مراجعه می کنند. ما افراد ثبت نام شــده را بنابر 
توانمندی  ها و نیازهای کارفرمایان معرفی کردیم که غالب افراد به همین 
شکل معرفی شده اند. منتها چون موضوع کار یک موضوع دو طرفه میان 

کارفرما و جویای کار است، همه افراد موفق به جذب به بازار کار نشده اند.
برخی از جوان ها هم هســتند که ما باید آنها را به توانمندی برســانیم و 
مقدمات کار را برای آنها فراهم ســازیم. در این رابطه ما فعاًل دو تا دوره را 
فعال کرده ایم، یک دوره هم در حال فعال شدن داریم. یک دوره آموزشی 
حدود بیست و پنج نفره برای پرورش قارچ و یک دوره گوهرتراشی که سه 
مقطع آموزشــی دارد. دستگاهی هم به صورت قسطی در اختیارشان قرار 
می گیرد که سنگ های خام را تبدیل به سنگ های زینتی قابل فروش در 
بازار کار آماده می کنند. بسیج ناحیه هم وارد عمل شد و با قراردادهای که 
بسته شد در مرحلة اول دوره های آموزشی به صورت رایگان برگزار شد. کار 
سومی که آموزش می دهیم زنبورداری است؛ البته به صورت نیمه صنعتی 
و خانگی. موقعیت شهرک ما طوری است که این امکان را ایجاد می کند. 

حال جوانانی هستند که خود مهارتی داشته و قصد شروع به کار را دارند و 
نیاز به مشاوره شغلی دارند. این جوانان سؤاالتی دارند درباره شروع کار و روند 

ادامه و موفقیت در کار خود که ما با مشاوره شغلی به آنها کمک می کنیم.
یکی دیگر از خدمات ما استعدادیابی درباره مشاغل مختلف است. مشکل 
ما در مورد اشتغال تنها بیکاری نیست. بلکه افرادی هستند که به کار خود 
عالقه نداشته و یا استعداد خود را در زمینه کار خاصی نمی شناسند. در این 
باره یکی از کارشناسان آمدند در ارتباط با موضوع استعدادیابی یک طرحی 
را تحت عنوان طرح هالند مطرح کردند. در این تست با طرح سؤاالتی فرد 
می تواند به استعدادهای خود پی ببرد که باید وارد کار اقتصادی، پژوهشی 
یا آموزشی شود. این استعدادیابی شغلی روند تحصیل را هم برای او روشن 
می کند و فرد عمرش را برای چیزی که در آن هیچ اســتعداد و عالقه ای 

ندارد تلف نمی کند.

این فعالیت های شما با فضای معنوی مسجد چگونه عجین 
شده است؟

اصل و اساس کار، اول و آخر، دست خدا است. ما فقط یک چراغی را روشن 
کرده ایم، که این چراغ را هم به برکت فضای مسجد، خدا به ما عنایت  کرده 
است. ما در روند کار به خداوند توجه داریم تا برکات راه را به ما عنایت کند. 
خود خانواده ها در این باره توسل کردند، من دیده ام که گاهی علیرغم تالش 
ما خبری نشده است. ولی یک مرتبه یک فضاهایی باز شده که مناسب فرد 
متقاضی بوده که ما فهمیده ایم با نیت خالص توسلی کرده و آمده و آن کار 

برای او فراهم شده است.

از این که به ســؤاالت ما پاسخ داده و تجربیات خود را در 
اختیار ما قرار دادید متشکرم.

ابوذر کمال

مسجد کارآفرین
مصاحبه باآقای مرتضی سمندی زاده  مسئول ستاد کارآفرینی مسجد امیرالمومنین علیه السالم

کار سومی که آموزش 
می دهیم زنبورداری 
است؛ البته به صورت 
نیمه صنعتی و خانگی. 
موقعیت شهرک ما 
طوری است که این 
امکان را ایجاد می کند
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باید درس هایش را بــا تاش هر چه 
این  اما  به سرانجام می رساند.  تمام تر 
روزها در شــهر زمزمه های عجیبی به 
گوش می رسید. تا به خودش آمد صدای شلیک توپ و گلوگه بود که 

در گوشش نواخته می شد.
تربیت در یک خانواده مذهبی باعث شد که عرصه را خالی نگذارد. 
در همان دوران نوجوانی با دفاع مقدس و خانواده شــهدا ارتباط 
عجیبی پیدا کرده بود. و همین ارتباطات زمینه فعالیت های فرهنگی 
را برای او فراهم آورد. بعد از جنگ و در سال 79 توانست در زمینه  
فرهنگی مقام های مختلف کشوری و استانی را به دست آورد. کسب 
رتبه های مختلف در زمینه  فرهنگی و همچنین چندین بار فرماندهی 

نمونه بسیج خواهران، بخشی از افتخارات او است. 
خانم زهرا عباباف هم اکنون فرمانده پایگاه خواهران ام المومنین در 

مسجد امیرالمومنین شهرک شهید محاتی تهران است.
حضور در عرصه های مختلف فرهنگی اجتماعی و فعالیت در مسجد، 
گفتگوی متفاوت و جذابی را در حوزه فعالیت بانوان مسجدی، پیش 

رویمان قرار داده است.

با توجه به اینکه بســیج از مســجد جدا اســت، آیا در 
فعالیت هایتان از ظرفیت مسجد استفاده می کنید؟ 

اهداف بسیج و مسجد یکی است. هر دو باید در جهت ترویج تفسیر و حدیث 
و منبر و معارف اجتماعی کوشــش کنند. بنابراین نیاز است که از عقل و 
اندیشه استفاده کنند. من جزء هیئت امنای مسجد و شورای فرهنگی مسجد 

علی بانشی

بانوان 
گنبد فیروزه ای

گفتگو با خانم زهرا عباباف عضو هیئت امنا مسجد
 امیر المومنین )ع( شهرک شهید محالتی

--------

بانوان
و مسجد

وان
ــــ

ـانـ
بـــ

 و 
ــد

جـ
ســـ

مـــ
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هستم. بسیج و مسجد در یک راستا با هم کار می کنند؛ چون عقیده و نظر و 
طرز تفکرشان یکی است. االن کالسهای بسیج در شبستان قسمت باالی 

مسجد برگزار می شود و الحمدهلل مشکلی نداریم. 
البته بعضی مساجد متأسفانه فاقد این ویژگی ها هستند و من از این مسئله 
خیلی متأثر می شوم. سعی می کنم با آنها همکاری کنم. من با آنها صحبت 
می کنم، نامه نمی نویسم، بلکه تلفن می زنم، برای اینکه آنها هم رونق پیدا 
کنند. کارهایی را که آزمایــش کردیم و الحمدهلل در آنها موفق بودیم، به 
آنها منتقل می کنیم. ما فقط به مســجد یا بسیج خودمان اکتفا نمی کنیم. 
مدارس، سازمان ها، شهرک هایی که به ما متصل هستند و... آنها را هم به 
مجالس خودمان دعوت می کنیم. آمفی  تئاتر هم داریم  که همایش های و 

نمایشگاه  های بسیار زیبایی در آن برگزار می کنیم. 

فعالیت هــای شــما چه 
ســمت و ســویی دارد 
و شــامل چه مــواردی 

می شود؟

یکی از مشکالت فعلی ما بی هدفی 
بیــکاری دختران و مشــکالت  و 
اقتصادی و نابرابری اقتصادی است. 
ما ســعی کردیم از اساتیدی دعوت 
کنیم که حرفه هــای مختلف دارند 
و کارشــناس اقتصاد هستند. اینها 
صحبت می کنند و در سبک زندگی 
ما تغییرات جالبی ایجاد می کنند تا به 
سمت و سوی قناعت کشیده شویم. 
آنها عزت نفسانی، خوب زندگی کردن 
و مهارت های زندگی را به دخترهای 
ما آموزش می دهند تا فردا این همسر 
و مادر بتواند با اقتصاد متوسط، خانواده 
خود را مدیریت کند. ما کارشناسی را 
دعوت کردیم که تابلوفرش می بافت 
و از نظــر اقتصادی توانســت خیلی 

کارآمد باشند. خانم ها و دخترانی که دچار آسیب های اقتصادی شده بودند، 
تصادف کرده بودند یا حوادثی برای آنها رخ داده بود یا بیماری  داشــتند یا 
همسرشــان دچار آفت های اجتماعی شده بود، آموزش ساخت تابلوفرش، 
خیاطی و حرفه های دیگر را گذراندند و اشتغال زایی بسزایی ایجاد شد. حدود 
دو هزار نفر در حرفه های مختلف توسط همین کالس هایی که در پایگاه 

گذاشتیم،  آموزش دیدند و مشغول به کار شدند. 

برنامه تان برای گروه سنی کودک چیست؟

الحمــدهلل االن مهدکــودک خوبی داریــم. هفت کارشــناس زبده که 
دوره های خاص مهدکودک دیده اند، بر روی بچه ها کار می کنند و مباحث 
روان شناختی یکی از کارهای آنها است. ما به فعالیت های ورزشی اهمیت 
می دهیم؛ به همین علت به ســالن ورزشی مجهز هستیم. در حین ورزش 
اســتعدادها، روحیات و نواقص تربیتی بچه ها توسط کارشناسان شناسایی 
می شــود. ما حتی در معماری هم، با توجه به ســن بچه ها و با تجهیزاتی 
که در اختیارشــان می گذاریم، توانمندی هوشی آنها را می سنجیم و این 
توانمندی را رشــد می دهیم. حتی باغبانی، قصه گویی، نمایش قصه های 

قرآنی و بازی های قرآنی داریم تا خالقیت آنها را شناسایی  کنیم و پرورش 
دهیم. در محیط مسجد بازی های سنتی را جایگزین بازی های الکترونیکی 
می کنیم؛ بازی هایی مثل طناب بازی، قایم موشک، و بازی های هوشی که 
در گذشته بود و االن متأسفانه نیست. کارگاه هایی تشکیل دادیم در ارتباط 
با کارگاه مادر و کودک. مشــکالت بچه ها از همان طفولیت توسط اساتید 
شــناخته می شــود، در مرحله بعد با مادران صحبت  می شود تا کودکشان 

اصالح درمانی شود. 

به کارگاه مادر و کودک اشــاره کردید، آیا بازخورد مثبتی 
داشته است؟

بله، زیاد. بچه ای بود که حسادت شدید 
داشت، یا کودکی که خیلی گوشه گیر 
بوده، یا بچه ای خیلی ذهن گرا بوده، 
بچه ای بوده کــه دروغ می گفته، یا 
بچه ای بوده که بــدون اینکه اختیار 
داشته باشــد، اذیت می کرده. خیلی 
از نظــر اخالقــی و تربیتی ضعیف 
بوده. روی تک تک اینها کار شــده و 
با موفقیت روبرو شــدیم؛ البته خیلی 
ســخت است که این  تعداد کودک را 

توسط اساتید شناسایی کنیم. 

برای حضور دختران و بانوان در 
فضای جبهه فرهنگی و مقابله با 
جنگ نرم برنامه ویژه ای دارید؟

یکــی از برنامه های ما این اســت 
کــه یک گــروه بســیار گســترده 
رســانه ای داریمـ  حــدود پنجاه نفر 
ـ که در زمینه های وبالگ نویســی، 
نویسندگی  کارگردانی،  قصه نویسی، 
و هنرپیشــگی فعالیــت دارند. البته 
هنرپیشه نه به معنایی که در سینما 
و تئاتر داریم. ما دیدیم که دختران بســیار مذهبی و والیی زمینه و تمایل 
به نمایش دارند، لذا اساتیدی دعوت کردیم که به آنها آموزش دهند. تئاتر 
دوســاعته ای اجرا کردند که تا حاال بازی نکرده بودند. اولین بار بود که به 
جنگ نرم دشمنان، به صورت بسیار شیوا پاسخ می دادیم. انواع و اقسام افراد 
با ذهنیت ، ســن  و تحصیالت مختلف تشریف آوردند. واقعاً قابل تحسین 
بود و من دوست دارم که تبلیغات بیشتر شود تا این دخترهای عزیز ما که 
می توانند بهتر کار کنند، حمایت شوند. االن درباره مدافعان حرم دارند کار 
می کنند و اینکه چه چیز باعث شــده ظهور امام زمان به تعویق بیفتد. این 
موارد را به صورت تئاتر در آوردن خیلی سخت است. گروه رسانه ما خیلی 

عالی بوده است. 

آیا از ظرفیت رســانه برای گســترش و پوشش دادن 
فعالیت هایتان استفاده می کنید؟

بله. فعالیت دیگر ما، سینما است. فیلم هایی که مورد تأیید باشد، بنده بلیط و 
ماشین تهیه می کنم و جوان های حلقه های صالحین  را همراه با کارشناس 
یا مربی به ســینما می فرستیم. مطلقاً جوانان را تنهایی نمی فرستیم؛ حتی 

اگر تهران زلزله بیاید...
گروه فوریت های پزشــکی نیز داریم که تحت نظر اســتادهای مربوط به 
خودشان آموزش می بینند. به افراد مدرک داده می شود تا هم برای خودشان 
اشتغال زایی شــود و هم بتوانند به دیگران آموزش دهند و به این صورت 
مشکالت اقتصادی شان را رفع و رجوع کنند. چنانچه زلزله  یا حادثه ای پیش 
بیاید، اینها به قدری آموزش دیده اند که خیلی راحت می توانند مشکالت را 
برطرف سازند. حدود سه چهار سال است که دوره های فوریت های پزشکی 

برگزار می شود و تا اآلن بیش از هزار نفر فارغ التحصیل داشته ایم.

ما سعی کردیم از 
اساتیدی دعوت کنیم 
که حرفه های مختلف 
دارند و کارشناس 
اقتصاد هستند. اینها 
صحبت می کنند و 
در سبک زندگی ما 
تغییرات جالبی ایجاد 
می کنند
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در اردو باید مربی و کارشــناس فیلم همراهشان باشد. البته مسجد چون 
حرمت های خاص خودش را دارد، در شبستان کلیپ هایی پخش می کنیم 
که حرمت مسجد شکسته نشود و فقط اطالع رسانی می شود. در آمفی تئاتر 
که آن هم جزء مســجد محسوب می شود، ولی خارج از شبستان قرار دارد، 
فیلم های هالیودی را که االن جوانها میبینند را اگر قابلیت داشــته باشد را 
پخش می کنیم؛ فیلم هایی که صهیونیســت ها به وسیله آن با افکار مردم 

جهان بازی می کنند. این نوع فیلم ها 
را به سختی پیدا می کنیم و پخش و 
تحلیل می کنیم. این نقد و بررسی و 
تحلیل فیلم ها نتایج مثبت فراوانی به 

همراه داشته است. 

به  اشــاره خوبی داشتید 
فیلم ها؛  بحــث تحلیــل 
از  را  تأثیراتش  می توانید 
زبان والدین یا مخاطبانتان 

بیان کنید؟

برخــی والدین می گفتنــد بچه های 
ما معتاد شــده اند و حتی پنهانی این 
فیلم ها را با دوستا نشان نگاه می کنند. 
گاهی این قدر فرزندشــان معتاد شده 
بود که حیا را کنار گذاشــته و از نظر 
تحصیلی عقب مانده بود. حتی به مواد 
مخدر هم کشیده شده بودند. بعضی 
خانواده ها عزتمند هستند و نمی توانند 
به راحتــی با من در این باره ســخن 
بگویند؛ چــون از اعتبارات خانوادگی 
علی رغم  می شــد.  کاسته  خودشان 
اینها وقتی دیدند کــه بنده حقیر به 
عنــوان یک فرد کوچک دارم با جان 
و دلم زحمت می کشم و دوست دارم 
مثل فرزندان خودم با آ نها کار کنم و 
مشکالتشان را برطرف سازم، نزد من 
آمدند و پای تحلیل فیلم ها نشستند. به 
این ترتیب افراد زیادی اصالح شدند. 

تحلیل  برای  را  بچه ها  آیا 
فیلم ها یا کارتون ها دعوت 

می کنید؟ 

ندارند.  توانایی تحلیــل  نه، چــون 
چیزهایی برای بچه ها پخش می کنیم که در خور سّنشان است. بچه ها باید 
فیلم هایی را انتخاب کنند که به آنها کمک می کند نه اینکه به آنها آسیب 
برســاند. کودک، تحلیل بچگانه می خواهد که توســط کارشناس صورت 

می گیرد. قصد داریم در مهد کودک با آنها کار  کنیم. 

تا چه اندازه به تخصص و تحصیل در فضای کار مسجدی 
و بسیج معتقدید؟

کارها بدون تخصص نتیجه نخواهد داد. ما دو گروه نخبگان داریم. نخبگانی 

اینجا فقط نمایشگاه نیست!
-خانمی تشــریف آورد که از حاالتش فهمیدم تــا آن زمان درباره آفت ها 
و آســیب های ماهواره چیزی نشنیده اســت. وقتی برایش درباره مضرات 
ماهواره توضیح دادم، به من گفت: من دارم از همسرم جدا می شوم. گفتم: 
چرا؟ گفت: همســر من به ماهواره معتاد شده است. به او گفتم: االن جدا 
نشوید. شما که تا حاال صبر کرده اید، اجازه دهید من با ایشان صحبت  کنم. 
کارشناسان ما با ایشــان صحبت  کردند. الحمدهلل بعد از مدتی روابطشان 
اصالح شــد و به مضرات ماهواره واقف شــدند. این نمونه کوچک نشان 
داد که نمایشگاه آسیب های ماهواره ما خیلی مؤثر و کاربردی بوده است. 

-در نمایشگاه اقتصاد مقاومتی نیز اتفاق جالبی افتاد. خانم محترم و باعزتی به 
من گفتند: پول ندارم که چادر بخرم. سه تا دختر دارم که با خودم می شویم 
چهار نفر. به علت گرانی چادر،  مجبور شدیم یک چادر داشته باشیم و نوبتی 
از خانه بیرون برویم. گفتم: هیچ اشــکالی ندارد. فردا بیا، من استاد خیاطی 
دعوت می کنم تا به شما آموزش رایگان دوخت چادر دهد. ایشان یاد گرفتند 
و این، باعث شد که وارد بازار کار شود. االن دارند چادر می دوزند، الحمدهلل 

هم مشکالتشان برطرف شد، و هم باعث اشتغال زایی شد. 

که در عرصه های مختلف با مدارک مختلف مثاًل دکترای اقتصاد یا دکترای 
حقوق مشــغول فعالیت هستند. هفته ای یک بار نشست دارند، و نخبگان 
دیگر را هم جذب می کنند. از دارایی  خودشان در حلقه ها صحبت می کنند 
و توانسته اند یک ســری کارهای کاربردی انجام دهند. اینها را به دانشگاه 
علمی کاربردی اعزام کرده ایم که االن دارند استاد تربیت می کنند. این، کار 

بزرگ و شاخصی است. 
نخبگان ما، اتاق فکــر دارند و دارند 
به سایر بســیجی ها تعلیم می دهند 
تا بتواننــد کادرهای خیلی تخصصی 
در حوزه  فرهنگ و اندیشــه تشکیل 
دهند و ان شاءاهلل بتوانند در جهت حل 
مشکالت جامعه و دانشگاه ها کارساز 
باشند و از توانمندی شان استفاده کنند. 

بــه مرکز  یک پیشــنهاد هم 
رسیدگی به امور مساجد بدهید؟

به مســاجد بیشتر سرکشــی کنند، 
مشکالت را بیشتر رصد کنند، حقایق 
و نیازهای مساجد را دریابند. نیاز مالی 
و فرهنگی مســاجد را مرتفع سازند. 
رســیدگی ، لطف، ارتباط و محبتشان 
بیشتر باشد. چون خودم عضو هیئت 
امناء هستم و شورای فرهنگی، این 
خأل را احساس می کنم. ارتباط بیشتر 
و صمیمانه تر و حقایق و واقعیت های 
تمام مساجد را دریابند. ضمن اینکه 
نیازهای مساجد با هم متفاوت است. 

شما تنها خانمی هستید که عضو 
هیئت امناء مسجد است، به نظر 

خودتان تأثیرگذار بوده اید؟  

معمواًل هیئت امنای مســاجد خانم 
ندارند. من تنها خانمی هستم که در 
هیئت امنا هستم. فعالیت های بسیج 
خودبه خود به اعتبار مســجد کمک 
می کند. بســیج خواهران توانسته به 
مســجد خیلی کمک کند. خود بنده 
هزینه مالی از مسجد دریافت نمی کنم 
که خودش کمک بزرگی اســت. اگر 
هزینه طلب می کردیم، به امام جماعت و هیئت امناء فشار می آمد. تا آنجایی 
که توانستم، به عنوان یک خواهر کوچک هیئت امناء  در کنارشان بودم، و 

اگر مشکلی بود، با همدیگر رفع و رجوعش  می کردیم. 

در پایان، اگر سخنی مانده که نگفته اید، بفرمایید. 

از زحماتی که کشیدید، بسیار متشکرم. امیدوارم که سخنان بنده توانسته 
باشد کمک کوچکی به جامعه اسالمی کند. ان شاءاهلل بانوان، بسیجیان و 

مساجد ما موفق تر عمل کنند. خیلی متشکرم. موفق و مؤید باشید. 

االن درباره مدافعان 
حرم دارند کار می کنند 
و اینکه چه چیز باعث 

شده ظهور امام زمان به 
تعویق بیفتد. این موارد را 
به صورت تئاتر در آوردن 
خیلی سخت است. گروه 
رسانه ما خیلی عالی بوده 

است
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برای ترویج نمازهای جمعه و جماعت، 
نیازمند ترویــج آداب، اخــالق، عقاید 
و احکام نماز هســتیم. اگــر این نمازها 
نتواند به زیرساخت های اجتماعی تبدیل 
شود، قطعاً در ترویج فرهنگ نماز شاهد 
اختــالل خواهیم بود؛ هرچند که زنان و 
دختران ما اهل ایمان و تقوا باشند. یعنی 
با سختی و رنج های بسیار می توانند در 
جماعت حاضر شوند. به عنوان نمونه در 

مساجد جدید ما بحث های تفکیکی لحاظ نشده تا اگر خانمی عذر شرعی 
داشــته باشد، بتواند از مســجد بهره ببرد. دلیلش این است که در مساجد 
نه مشــاوران زن وجود دارد و نه با مجتهدین مدبر مشورت می شود. یک 
بانی خیر که می خواهد مسجدی را بسازد، فقط از دو نفر از روحانیون نظر 
می خواهد. مساجد باید از نظر هندسة حقیقی نیازهای نمازگزاران بنا شود، 
اما در اغلب مســاجد این گونه نیست. مثاًل چنانچه فضای فیزیکی مسجد 

کم باشد، خانم ها را در طبقة باال 
جای می دهند و طبقه پایین را به 
آقایــان اختصاص می دهند. این 
مسئله از نظر منطق احکام نماز 
درست اســت، اما ازنظر رعایت 
شرایط خاص بانوان کاماًل غلط 
اســت؛  زیرا زنان را دچار زحمت 
می کند. آقایــان کمردرد و پادرد 
دارند.  زنان  به  کمتری نســبت 
خانم ها در طبقه باالی مســجد 
جا داده می شــوند، بدون وجود 
آسانســور. آسانســور برای یک 
طبقه در فرهنگ عمومی جامعه 
ما در حقیقت رفتاری غیراخالقی 
دیده می شود و می گویند ضروری 
نیست و خانم ها این فاصله را از 
پله ها باال بروند. این کار ســاده 
اســت، اما برای کسی که بچه 
کوچک در آغوش نــدارد، باردار 
نیســت و مشــکلی ندارد. اینها 
مســائلی اســت که در فرهنگ 

جاری جامعه ما دیده نمی شود. 
مسئله دیگر این است که خانم ها 
چــه در خانه و چــه در جامعه، 
خدادادی شــان  فطرت  مطابق 
جــزء منظفات هســتند؛ یعنی 
هم تمیزکننده هســتند و هم به 
به اضافه   دارنــد.  عالقه  تمیزی 

اینکه زیبایی عنصر مهمی است که یک 
خانــم آن را در نظر می گیرد. حال آنکه 
بخشی از مسجد را به خانم ها اختصاص 
می دهند که وسایل اضافی در آنجا انبار 
می شــود! اگر قرار اســت پردة مخمل 
نصب شــود، روی مخل بــرای آقایان 
است و پشت آن برای خانم ها. باید سؤال 
کرد که این پرده را برای این زده اید که 
خانم ها راحت باشند که حریم حجابشان 
حفظ شود یا اینکه قرار اســت آقایان راحت باشند؟ اگر این پرده به خاطر 
حضور زن مسلمان در مسجد است، یا پردة دو رو بزنید یا یک هفته، آن را 
به ســمت زنان بزنید، خواهید دید که زنان این تغییر را می فهمند و مردان 

متوجه نخواهند شد. 
این  موارد نکات ریزی اســت که از آنها به زبان اشیاء یاد می شود. علم امروز 
یک سری از این چیزها را می فهمد؛ در حالی  که فرهنگ اهل بیت بسیار دقیق تر 
از این را به ما یاد داده اســت. در 
روایت است که: »ما اکرمهن ااّل 
کریــم و ما اهانهن ااّل لعین«. آیا 
جامعه دینی و ســبک رفتاری ما 
در ســطحی قرار دارد که به زنان 
اهانت نشــود؟ زنان در مسجد و 
پای منبر و محراب بزرگ  شده اند، 

اما همیشه رنج  برده اند. 
باید در هیئت امنای مساجد برای 
مساجد  فیزیکی  اصالح ساختار 
جهت راحتــی بانــوان اقدامی 
منظور  بدیــن  گیــرد.  صورت 
باید در هیئت امنای مســاجد از 
خانم هایی که اهل دین و تقوا و 
تحصیل کرده هستند یا خانه دارند 
اما اهل دانایی و فرهنگ هستند، 
مشکالت  چه بسا  شود؛  استفاده 
بسیاری به دست آنها حل شود. 

ما امروزه در هیئت امنای مساجد 
مشــکل  داریم. اگــر بخواهیم 
هیئت امنــا را نظام منــد کنیم، 
بــدون تردیــد حضــور بانوان 
برنامه ریزی و اجرای  متدین در 
برنامه هــا و نظرخواهی از آنان، 
یــک ضــرورت خواهــد بود؛ 
به شــرط اینکه تحت سیستمی 
صحیح و درســت پیش بروند. 

حضور حداکثری و تصمیم سازی حداقلی
سرکار خانم فروغ نیلچی زاده کارشناس و پژوهشگر حوزه زنان
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 از بدو اسام تاکنون، مساجد محل 
تجمع مســلمانان و انجام فرایض 
دیني بوده است. به  مرور زمان اما، 
مساجد به جز جنبة عبادي، نقش فرهنگي و تربیتي هم پیدا 
کرده اند. بسیاري از زنان و مردان بزرگ تاریخ ایران، تربیت 
شده مساجد بودند. اما امروز با تغییر سبک زندگي خانواده ها، 
رشد و پیشــرفت تکنولوژي و تأثیر آن در جامعه، حضور در 
مســاجد، شــاید به اولویت های دوم و سوم براي بسیاري 
تبدیل شده باشد؛ اعتقادي که حسین باهر در بخش هایی با 

آن مخالف است. 
جامعه  شناس، استاد  باهر  حســین 
دانشگاه، کارشناس رسانه، بنیان گذار 
در  نویسنده  مکتب کنش  شناسی و 
جامعه شناسی،  رفتارشناسی،  زمینه 
مشــاوره خانــواده و دارای مدرک 
دکتــرای توســعه اقتصادی و فوق 
از  منابع  مدیریت  دکترای فلســفه 
با او دربــاره حضور  کانادا اســت. 
زنان در مســاجد و تأثیر این حضور 
در جامعه، زندگي فــردي و هویت 

شخصي آنها به گفتگو نشسته ایم.

جناب دکتر، به نظر شما امروزه 
که زنان نقش هــای مهمی در 
جوامع مدرن بر عهده  گرفته اند، 

چطور می توانند سبک زندگی سنتی خودشان را هم حفظ 
کنند و به طور مثال حضور فعالی در مساجد و تکایا داشته 

باشند و مسئولیت قبول کنند؟ 

زنان امروز داراي سبک های متفاوت از زندگي شده اند. آنها داراي کالس هاي 
متفاوتي هستند، ما روستایي متدین سنتي داریم، در عین حال، زن شهري 
متمدن صنعتي هم داریم. جامعة ایراني ما ریشه مذهبي دارد و سبک زندگي 

مدرن، نمی تواند مانعي براي حضور زنان در مساجد و فعالیت آنها شود.

پس چه مشکاتی سر راه وجود دارد که آن طور که باید و 
شاید این اتفاق نمی افتد و بعضی از خانم ها با این تفسیر 

که مدرن شده اند، از حضور در مساجد امتناع می ورزند؟

امروز ما شــاهد رشد تکنولوژي و تأثیر آن بر زندگي مردم هستیم، مساجد 
هم باید با این موجي که به وجود آمده است، همراه شوند و از این تغییرات 
اســتفاده کنند. اگر مساجد بتوانند با هنر تکنولوژیک، زنان جوان و مادران 

آینده را جذب کنند، کار ارزشمندي خواهد بود.

اصوال سبک زندگی حضور و فعالیت در مساجد، چه تأثیری 
بر روند زندگی افراد به خصوص خانم ها دارد؟

مساجد باید از نقش دیني و اجتماعي خود بیشتر استفاده کنند تا مشکالت 
زندگي اجتماعي امروز را کمتر کنند. کمک به حل مشکالت می تواند با 
جذب دختران همراه باشد. مساجد می توانند کرسی های تبادل اندیشه و 
کالس هاي مشــاوره با حضور مشاوران زبردست متدین متمدن تشکیل 
دهند. بسیاری از مشکالت جامعه سنتي- مدرن امروزي، با تشکیل این 
نوع کالس ها و تربیت دختران و زنان حل مي شــود. معمواًل مســاجد، 
عنوانی برای عبادت های شــریعت مدارانه دارنــد و باید عالوه بر انجام 
مناســک دینی، به مهارت های زیســتی هم بپردازند. مساجد می توانند 
و  فرهنگي  نقش آفرینــي  کمک کننــده 
معرفتي زنــان در جامعه نیز باشــند و با 
تربیت و آموزش هاي درست،  خود تبدیل 

به مبلغان دیني و فرهنگي شوند. 

با  خانم ها  شــما،  فرمایشات  طبق 
می توانند  مســاجد  در  حضورشان 
تأثیر زیادی بر جامعه داشته باشند. 
چطور می شود این پتانسیل نهفته در 
جامعه را به صورت درستی هدایت 
کرد تا به بیشترین و بهترین بازدهی 

برسد؟

مدیریت صحیــح و ســالم از بین خود 
بانــوان فرهیخته، می تواند بســیاري از 
آســیب هاي حضور زنان در مساجد را از 
بین ببرد. پرکردن ســاعت های فراغت ایشان با انجام کارهای خیر و 
خدمات خیریه، می تواند از جمله کارهایي باشــد که مدیران مســاجد 
می توانند انجام دهند. هویت اجتماعي زنان با حضور در مساجد، تقویت 
مي شود. بدیهي است که حضور زنان در مساجد باعث ارتباط بیشتر آنها 
با افراد محل مي شود؛ این مهم می تواند با فعالیت در کارهاي داوطلبانه 
بیشتر هم شود. در جریان اتفاقات کشور و جهان بودن و فعالیت در این 
زمینه ها باعث تعالي و رشد اجتماعي زنان مي شود، جنبه اي که مساجد 

می توانند در اختیار زنان و بانوان این سرزمین قرار دهند. 

 زنان با حضور در مســاجد و پیاده کردن آموزه های دیني در 
خانواده ها، چه تأثیری بر آیندة خانواده و جامعه خواهند داشت؟

مسلماً کارهای عبادی و خدمات مردمی دو استراتژی براي تخلیه روان 
و تجلی عرفان می باشند؛ قابلیتي که در مساجد وجود دارد. زنان متدین، 
فرزندان متدین تربیت مي کنند. مساجد می توانند انسان سازي کنند و به 
کمک حضور زنان، نســلي متعالي، هم از نظر اجتماعي و هم از جنبة 
عرفاني تربیت شــود. اما هر کار درستی، اگر درست انجام شود، نتیجة 
زیبایــی دارد و اگــر ابزار زر و زور و تزویر گردد، به قــول قرآن: َفَوْیٌل 

ِّلُْمَصلِّیَن است. ل

خانم ها از اینجا بر جامعه تاثیر می گذارند
گفتگو با دکتر حسین باهر جامعه شناس و رفتارشناس دربارة حضور زنان در مساجد

لیال شوقي

مدیریت صحیح و 
سالم از بین خود 
بانوان فرهیخته، 

می تواند بسیاري از 
آسیب هاي حضور 

زنان در مساجد را از 
بین ببرد
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بســیاری از مردان مسجدی، بارها در راه بازگشت 
از مسجد، درد دل مکرر همســر خود را از فضای 
داخلی قسمت زنانه مساجد شنیده اند. زنانی که بدون 
تحصیل در رشته معماری و روان شناسی، به خوبی 
نیازهای همجنسان خود را می دانند و شوق حضور در مسجدی را دارند که 
هنگام بازگشت به خانه، از مطلوب بودن فضای آن تعریف و تمجید کنند. 

مسجد خانه خدا است و به هیچ گروه و جنسیت و نژادی اختصاص ندارد. 
زنــان، در زمان پیامبر )ص( نیز همانند زنان امروز، فعال بودند و نه تنها در 
مساجد حاضر می شدند، که حتی زنی چون یگانه بانوی عالم، زهرای مرضیه 
)س( بنا به ضرورت خطبه ای ایراد کردند و به فعالیت فرهنگی و سیاسی در 

مسجد پرداخته و از حریم والیت دفاع کردند.
اگر همگام و همراه با شرایط کنونی جامعه جهانی شویم و آرای فقهی مراجع 
را هم در نظر بگیریم، این نتیجه به دست می آید که بانوان با رعایت شروط 
حجاب و عفاف، می توانند همانند مردان مسلمان از فضای روح بخش مساجد 

و برنامه های جانبی آن استفاده کنند.
با توجه به اشتیاق زیاد بانوان برای حضور 
در مساجد سراسر کشور پس از انقالب 
اســالمی ایران، و حضور فعال آنان در 
برنامه عبادی، فرهنگی، تبلیغی و سیاسی 
مساجد، این پرسش مطرح می شود که 
چقدر به نیازهای زنان، به عنوان یکی از 

ارکان مساجد، توجه شده است؟
بارها و بارها گفته شده است که زنان به 
شرط رعایت حریم ها و دوری از اختالط 
با نامحرم و در نظر داشتن اولویت های 
خانه و خانواده، می توانند نقش و سهم 
مؤثری در پیشــبرد اهــداف معنوی، 
تربیتی و فرهنگی مساجد داشته باشند. 
اما علی رغم نکات مثبت فضای حضور 
و فعالیت بانوان در مســجد، چقدر به 
مناسب سازی شرایط آنان در معماری 

مساجد توجه شده است؟ 
ایجاد فضای فیزیکی مستقل نگه داری 
کــودکان در بخــش بانــوان یکی از 
مهم ترین نکاتی اســت کــه در اکثر 
مســاجد، نبود آن باعث ایجاد هیاهوی 
کودکان از ســویی، و تذکر و پرخاش 
و برخورد غضب آلود بانوان ســالمند از 
سوی دیگر شده که نتیجه آن، کم شدن 
انگیزه کودکان جهت حضور در مساجد 
و رانده شدن آنان از خانه خدا بوده است.

امام صادق )ع( از پدرش امام باقر )ع( 
نقل می کند کــه آن حضرت فرمود: 
»رسول خدا )ص( هنگام خواندن نماز 
جماعت صدای گریه طفلی را شنید که 
 مادرش او را با خود به مسجد آورده بود.

آن حضرت نمــازش را کوتاه کرد تا 
مادر آن طفل به رسیدگی او بپردازد«.1 
1. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص344.

در دینــی که پیامبرش تا این حد برای حضور زنان و آرامش خاطر آنان در 
هنگام عبادت ارزش قائل بوده، کم توجهی به مادران دغدغه مند که فرزند 
کوچک داشــته و کودکانشان را به مسجد می آورند تا در فضای معطر آن 
رشد کنند و تربیت شوند، عامل کم شدن حضور بانوان جوان در مساجد و در 

نتیجه دور شدن نسل آینده از تربیت دینی در خانه خدا می شود. 
در ادامه برخی از نقایص مساجد کشور را در امور بانوان برمی شماریم:

ـ کم  توجهی مساجد به لحاظ ساختاری و مکانی به محل مخصوص زنان که 
اغلب از بخش مردان کوچک تر است و امکانات کمتری دارد. همچنین عدم 
وجود فضایی که زنان در زمان هایی که نمی توانند وارد مسجد شوند، از آن 
استفاده کنند. در بسیاری از مساجد به خاطر عدم وجود چنین فضایی، تعداد 
زیادی از بانوان محل از برنامه های ویژه مسجد در ایام ماه مبارک رمضان 

و سایر ایام،  محروم می شوند و قید حضور در اجتماعات مذهبی را می زنند.
ـ پله های زیاد و نبود آسانسور که رفت و آمد بانوان سالخورده را آسان سازد. 
این معضل در بسیاری از مساجد باعث به رنج افتادن خانم های باردار، معلول 

و سالمند می شود. 
ـ شرایط سخت دسترسی به شبستان خواهران، از جمله عواملی است که 
باعث بروز آسیب  می گردد. در بسیاری 
از مســاجد دِر ورود و خــروج زنان و 
مردان مشــترک است که باعث بروز 
مسائلی شــده که هم از نظر شرعی 
اشکال دارد و هم بر اثر آن حقوق زنان 

مسجدی زیر پا گذاشته می شود.
خانمی که تحت شــرایطی با عجله 
قصد ورود یا خــروج دارد، خانمی که 
ویلچرنشین است، خانمی که حجاب 
کامل و مناسب فضای مسجد ندارد، 
خانمی که باردار است و دختران و زنان 
جوانی که می خواهند با آرامش و خاطر 
آسوده پای به خانه خدا بگذارند، عبور 
از دِر مشترک را سبب ایجاد تشویش یا 

معذب بودن خود می دانند.
ـ تعبیه نشدن کمدهای کوچک برای 
قرار گرفتن کفش و چادر نماز بانوان. 
فقدان این کمدها بارها و بارها سبب به 
سرقت رفتن یا گم شدن کفش و چادر 
بانوان، هنگام برگزاری نماز یا مراسم 

مذهبی شده است.
ـ در بســیاری از مساجد، وضوخانه و 
سرویس بهداشــتی آقایان در ابتدای 
مسیر ســرویس بهداشتی بانوان قرار 
دارد که این موضوع خود عاملی برای 

ناامنی و ایجاد دلهره در بانوان است.
اهمیــت و لزوم مصونیــت زن از هر 
گونه تعرض، توقعی اســت به حق از 
دست اندرکاران ساخت مساجد. انتظار 
بانوان ایرانی این است که با کار علمی 
بر مبنای تحقیقات و آسیب شناســی  
ساختمان مساجد، راهکارهایی عملیاتی 
و متناســب با نیــاز آنــان ارائه گردد 
تــا فضای زنانه مســاجد، از وضعیت 

نامطلوب فعلی خارج شود.

فضا آرایی مسجد توسط بانوان 
ایده از باشگاه ایده پردازان مسجدی

www.masjedidea.ir
توضیح اجمالی:

از بانوان برای فضاسازی بخش های مختلف مسجد کمک گرفته شود.
مکان اجرای ایده: داخل مسجد)شبستان(

تقویم اجرای ایده: مناسبتی
نوع مناسبت: اعیاد، عزاداری، دهه فجر، نوروز

مجری: نمازگزاران
مخاطب: بانوان

توضیح تفصیلی
ضمن آموزش و بیان ایده آل های اســامی در تزئینات مراســم های 
مذهبی می توان از بانوان در تزئینات جایگاه برای قســمت خواهران و 
برادران کمک گرفت. امام جماعت با هماهنگی و آموزش قبلی خواهران 
مسجدی، روزی را تعیین و مسجد را در اختیار خواهران قرار می دهد 
تا جایگاه و تزئینات مسجد را برای مراسمات انجام دهند که این امر، 
هم حس زیبائی شــناختی زنان را جذب این امر می کند و هم می توان 

رضایت آنها را جلب و همکاری شان را در حین مراسم طلب کرد.
مسئله

هدایت زیبائی شناسی و سلیقه زنانه در مسیر درست خود.
دستاورد ایده

1.هدایت ذائقه هنری بانوان در امور هنری مسجد
2.افزایش جذب بانوان به مسجد

بایدها
1.تقسیم مسئولیت بین بانوان

2.قرار دادن تجهیزات در اختیار بانوان
نبایدها

1.آقایان هنگام فضاسازی در مسجد حاضر نباشند.
مستحبات

سپردن هر بخش از مسجد به گروهی از بانوان و برگزاری مسابقات فضاسازی

از یاد رفته ها
نیازهای فراموش شده زنان در شبستان خواهران مساجد

سحر شهریاری
 کارشناس علوم ارتباطات
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خانم »طوبی جوادنیا« یکی از زن های مسجدی فعال است 
که از کودکی تا به حال که 55 ســال دارد، در شرایط متنوع 
زندگی اش مســجد را ترک نکرده و همیشه به عنوان یک 
تکیه گاه به آن نگاه می کند. جوادنیا از نمازگزاران فعال مسجد 
خاتم االنبیا )سنگی( در جنوب شرق تهران است و در خیلی 
از برنامه ها و مراســم های این مسجد حضور جدی دارد. با 
او دربارة نقش مسجد در زندگی یک بانوی فعال مسجدی 
صحبت کردیم و او هم حرف های شنیدنی ای برایمان داشت. 

اهمیت حضور زنان در مسجد
تشکیل  زنان  را  ما  جامعة  از  نیمی 
می دهند و طبق فرمایش حضرت امام 
)ره( که مسجد سنگر است، مسجدها 
مسجد  در  خانم ها  حضور  کنید.  پر  را 
باعث می شود یک اجتماعی برای کار 
فضای  این  و  بگیرد  شکل  فرهنگی 
معنوی می تواند در مقابل هجمة غرب و 
دشمن مقابله کند. مخصوصاً در شرایط 
فعلی و هجوم همه جانبة دشمن، این 
اتفاق می تواند با حضور بانوان در مسجد 
رخ دهد. حضور بانوان در مسجد تأثیر 
قابل توجه ی در زندگی خانوادگی دارد 
و باعث برقراری یک ارتباط مؤثر بین 
مسجد و خانواده ها می شود. خانم ها اّول 
خودشان از مسجد تأثیر می گیرند و بعد 

خانواده هایشان. 
مسجد باید امن باشد

قشری که مسجد می آیند هم خانم های 
جوان و هم خانم های مسن هستند. در 
نتیجه فضا باید به شکلی باشد که همة 
افراد بتوانند اســتفادة الزم را از فضای 
معنوی مسجد ببرند. مسجدی که خانم ها 
می خواهند در آن حضور داشــته باشند، 
باید از هر نظر یک فضای امن باشــد. 
باید طوری باشد که خانم های جوان که 
فرزند خردسال دارند یک فضای مناسب 
برای بچه هایشان در مسجد داشته باشند. 
وقتی مــادر میآید و می خواهد از فضای 
معنوی مسجد استفاده کند، انتظار دارد 
فرزندش در یک شرایط امن نگهداری 
شــود چون برای کارهایی مثل عبادت 
داشــتن آرامش شرط اساسی است. این 
یک مدیریت دقیقــی میخواهد. از آن 
طرف خانم های مســن هم هستند که 
باید مورد توجه قرار بگیرند و برای رفاه 
حالشان فکر شود. »باید برای خانم های 
مسن برنامه ریزی داشته باشیم، کسانی 
که نمی توانند به شکل طبیعی نمازشان 
را ایســتاده بخوانند و برای اســتفاده از 
فعالیت های مذهبی مسجد مشکل دارند. 

باید فضا را طوری فراهم کرد که افراد مسن اذیت نشوند.« 
این طور که این بانوی مسجدی می گوید، در مسجد سنگی تالش قابل قبولی 
برای بهبود فضای قسمت بانوان مسجد صورت گرفته است. »امام جماعت 
مسجد ما خیلی تالش کرده که فضای خوبی برای نمازگزاران فراهم کند. فضا 
برای خانم های مسن مهیا است و می توانند برای نماز یا دعا خواندن از صندلی 
اســتفاده کنند. برای بچه ها هم مهد کودک داریم که البته مشکالتی دارد و 
به آن صورت نیست که مادرها فرزندانشان را بسپارند و نمازشان را بخوانند.«

حضور افراطی در مسجد ممنوع!
هر چیزی اگر درســت استفاده نشــود، می تواند آسیب زا باشد. یک سری 
از خانم ها ممکن است تمام وقت شان 
را برای مســجد بگذارند و آن قدر در 
مســجد رفتن افراط کننــد که این 
آسیب به خانواده شان برسد. یعنی هر 
فعالیتی باید با برنامه ریزی دقیق باشد 
و اولویت های مهمتر نباید تحت الشعاع 
قرار بگیرند. ســاعت های حضور در 
مسجد باید کاماًل مشخص و محدود 
باشــد و بخش زیــادی از وقت یک 
خانم را به خودش اختصاص ندهد. با 
برنامه ریزی دقیق می شود این تعادل را 
ایجاد کرد. االن خیلی از خانم ها بیرون 
از خانه کار می کنند و وظایف مادری 
را هم به بهترین شکل انجام می دهند. 
باید وقت را طوری تنظیم کرد که هم 
حضور در مسجد را داشته باشیم و هم 
به کار در خانه برســیم. اما شاید این 
انتقاد به مســئوالن مساجد هم وارد 
برنامه هایشان  از  باشد که بســیاری 
در ساعات نامناسب برگزار می شود و 
امکان برنامه ریزی را از فرد می گیرد. 

در مسجد خیلی کارها 
می شود انجام داد

مســجد می تواند یک سکوی پرتاب 
باشــد. خیلــی از خانم هــا نیروهای 
قوی ای هستند که می توانند کارهای 
بزرگــی بکنند. مســجد می تواند این 
نیروها را پرورش دهد و باعث شــکوفا 
شدن استعدادها شود. خیلی از کارهای 
فرهنگی در مسجد انجام می شوند، مثال 
در مســجد خود ما یک خانمی هست 
که کار نویسندگی می کند و در مسجد 
تئاتــر اجرا می کند. یا یک نفر دیگر در 
کارهای رایانه ای متخصص اســت و 
برای خانم ها کالس می گذارد. با توجه 
به شرایط فعلی جامعه، بانوان مذهبی 
نمی تواننــد خیلی از فعالیت ها را در آن 
انجام دهند، اما مسجد می تواند محل 

امنی برای بروز این استعدادها باشد. 

پای حرف های یک بانوی فعال مسجدی

نامه ای به خواهرم
ایده از باشگاه ایده پردازان مسجدی

www.masjedidea.ir
ایده پرداز: سعید رجب زاده

توضیح اجمالی:
یک دعوتنامه به همراه یک شــاخه گل به بانــوان در روز والدت 

حضرت زهرا)س( جهت جذب به مسجد.
مکان اجرای ایده: داخل مسجد)شبستان(

تقویم اجرای ایده: مناسبتی
نوع مناسبت: اعیاد

مجری: تشکل های مسجدی
مخاطب: بانوان

توضیح تفصیلی
در روز والدت حضرت زهرا )س( جلوی درب مسجد میزی گذاشته شود و 
فردی به خانم ها شاخه گل و دعوت نامه برای شرکت در نماز جماعت بدهد.

مسئله
توجه به زیبائی و هنر در جذب بانوان به مسجد

دستاورد ایده
1.افزایش جاذبه مسجد

2.جذب حداکثری بانوان به مسجد
3.تکریم مقام زن

بایدها
1.تهیه شاخه های گل

2.طراحی دعوتنامه
3.اطاع رسانی عمومی جهت برگزاری جشن در مسجد

نبایدها
1.برنامه تنها مخصوص بانوان مسجدی نباشد.

مستحبات
1.ترجیحا شاخه های گل متفاوت و باب عاقه خانم ها باشد.

2.در دعوتنامه حدیث یا بیت شعری در تکریم مقام بانوان درج نماییم.
3.دود کردن اسپند برای بانوان

4.قرار دادن میز در خارج از مسجد برای جلب توجه مخاطبین و رهگذران
پشتوانه نظری:

مقام معظم رهبری:
براي مسجد، جاذبه درســت کنید تا بچه ها، جوانان و زن و مرد 

محله، مجذوب مسجد شوند.
بیانات در دیدار فرماندهان »بسیج« سراسر کشور 1371/0۸/27

ساعت های حضور 
در مسجد باید کامًا 

مشخص و محدود 
باشد و بخش زیادی 
از وقت یک خانم را 

به خودش اختصاص 
ندهد
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صدای اذان که از گلدســتة مسجد بلند می شود؛ 
قدم هایش را سریع برمی دارد که زودتر برسد. نسیم 
مالیمی می وزد، چــادرش را محکم تر می گیرد و 

سمت مسجد می رود.
اینجا قرارگاه اوست...

 بانوی مسجدی که دست دو فرزند کوچکش را گرفته و به سمت مسجد 
می آید، بانوی مسجدی که دســت به عصا، از خم کوچه می پیچد تا وارد 
شبســتانی شــود که روزگار جوانی، همراه با مادران چشم انتظار و نگران 
هم محله ای اش، هدایای مردمی را بسته بندی می کرده تا به جبهه بفرستند. 
بانوی مسجدی که اولین روزهای زندگی مشترک را با نماز جماعت خواندن 
در مســجد محل جدید زندگی اش تجربه می کند. بانوی مسجدی که از 

دانشگاه رسیده و از شلوغی شهر، به آرامش خانة خدا پناه آورده است.
بانوی مسجدی که کتاب های داخل کیفش را مرتب می کند، تا رأس ساعت 

به جلسه سخنرانی برسد.
تجربة ناب مســجد رفتن و از دغدغه های بانوان مسجدی شنیدن، روحیة 

خوبی به انسان می دهد.
برای بررسی بیشتر مسائل مربوط به امور بانوان در مساجد، پای صحبت های 

چند بانوی فعال مسجدی نشستیم.
شبستان خواهران مسجد سپهساالر حسینعلیه الســالم واقع در خیابان فرجام 
محلة نارمک تهران، بعد از یک نماز جماعت معنوی، محل گفت وگوی ما بود.

* سال هاســت شــما عزیزان در حوزه های متعدد فرهنگی، 
اعتقادی و...، در مســجد خودتان و مساجد هم جوار فعالیت 
دارید. با توجه به شناخت و تسلطی که به امور مربوط به بانوان 
مسجدی دارید، به عنوان سؤال اول لطفا بفرمایید، ویژگی های 

یک بانوی انقابی از دیدگاه مقام معظم رهبری، چیست؟

انتظاری: طبق فرمایش رهبر عزیزمان، یک خانم مسلمان و انقالبی، به 
وظیفة مادرانه و همسرانه اش، نگاه سطحی و بی اعتنا ندارد؛ این را وظیفة 
کوچکــی نمی داند و در رأس فعالیت و نقــش زنانه اش قرار می هد؛ نه در 

الیه های پایین تر. 
شــالچی: اولویت نگاه رهبری در شــاخصة انقالبی بودن هم هست. 
فعالیت هایی است که ما خانم ها می توانیم در بسیج، کانون، مساجد و... داشته 

باشیم؛ مثال حضور با پوشش چادر، خودش یک نوع امر به معروف است. 

خاکسار: اگر نسل انقالبی از طریق بانوان باید تربیت شود، مسجد می تواند 
آنان را طوری تربیت کند که در خانه هم مؤثر باشند.

* مسجد چه نقشی می تواند در تربیت دینی داشته باشد؟

غیاث آبادی: به نظرم اگر در مساجد برای بانوان، به خصوص دخترهای 
کوچک، کالس های متناسب با شأن و جایگاه زنانه برگزار کنند و با کودکان 
طوری برخورد و معاشــرت شود که مسجد را مثل خانة خود دوست داشته 

باشند، با رغبت پا به این فضا می گذارند. 
وهاب زاده: فضا نباید برای ورود و فعالیت صحیح خانم ها بســته باشد. 
گاهی انسان برای برآوردن نیاز مؤمن، قدم به عرصه هایی می گذارد - مثل 
کمک درســی به دوستان و یا نظافت مسجد و... - که هیچ مبنای مادی 

ندارد،  اما باعث رشد خود و اطرافیان و خانواده اش می شود.
حضور در مساجد و برنامه های آن، سبب می شود که روحیة بانوان تقویت 
 َشود. به عنوان مثال، خواهران یاد می گیرند چگونه با هم تعامل کنند، چگونه 

نظرات و عقاید مخالف را تحمل و یا اصالح نمایند.
رشیدی: همین معاشرت و رفت وآمدها در زندگی شخصی هم مؤثر است 
و گاهی مســیر زندگی را عوض می کند. شــاید در طول زندگی شرایط و 
مشکالتی پیش بیاید که شخصی به مسجد پناه ببرد و برایش آرامش بخش 
باشد. گوشة دنجی باشد که بتواند به خدا و اهل بیت  متوسل شود. این 
خلوت با خدا، از قرار گرفتن در جمعی که انســان را منحرف کند، یقینا بهتر 

است.

* تصور شما از مسجد، به عنوان فضایی متناسب با روحیات و 
ویژگی های زنانه، چگونه است؟

زکی: این فضای مطلوب از صدر اســالم وجود داشته است؛ مسجد فقط 
جایی برای ادای نماز نبوده، بلکه مرکزی برای مشــورت، حل مشکالت 
مسلمین، هم دلی، تبیین امور سیاسی جامعه و یا مکانی برای ازدواج جوانان 

بوده است.
بهترین پشتیبانی از جبهه ها را بانوان، در مساجد انجام می دادند.

صرفا نماز خواندن و درب مســجد را بستن مناسب نیست؛ باید در همین 
مساجد اقداماتی برای حل مشکالت خانواده ها و خصوصا خانم ها شود. باید 

از همین جا به مشکالت نیازمندان پرداخت.

مستقیم! مسجد...
میزگردی با موضوع ویژگی یک بانوی انقالبی 

سحر شهریاری
 کارشناس علوم ارتباطات

فضا نباید برای ورود 
و فعالیت صحیح 
خانم ها بسته باشد. 
گاهی انسان برای 
برآوردن نیاز مؤمن، 
قدم به عرصه هایی 
می گذارد - مثل کمک 
درسی به دوستان و یا 
نظافت مسجد و... - که 
هیچ مبنای مادی ندارد،  
اما باعث رشد خود و 
اطرافیان و خانواده اش 
می شود

مسجد سپهساالر، با حضور بانوان شرکت کننده در میزگرد
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 * مسجد چگونه می تواند ظرفیت های فکری و معرفتی بانوان 
را شناسایی کرده و گسترش دهد؟

غیاث آبادی: همان گونه که اول انقالب، مســاجد تبدیل به پایگاه هایی 
برای نابودی حکومت شاهنشاهی شد، االن هم می توانند پایگاه هایی برای 
تثبیت انقالب اسالمی باشند؛ جامعة کنونی، نیازمند چنین فضایی است و 

بانوان می توانند  بهترین نقش را در این فضا داشته باشند.

* به نظر شما، آسیب های حضور زنان در مساجد چیست؟

انتظاری: یکی از این آســیب ها، وقت گذاری بیش از حد است؛ برخی از 
بانوان، وقت زیادی را برای برنامه های مسجد اختصاص می دهند و وظایف 
آنها در خانه کم رنگ می شــود؛ مثال وقت کافی برای فرزندان اختصاص 
نمی دهد و یا پدر خانواده از رفت وآمد زیاد همسرش،  ناراحت و ناراضی است.

غیاث آبادی: یکی از آســیب ها در بعضی مساجد، اختالط با نامحرم در 
برخی فعالیت ها است که باعث درگیری و یا ناراحتی می شود؛ در برخی از 
مساجد همین درگیری ها منجر به کم رنگ شدن حضور خانم ها در مسجد 

و یا قطع ارتباط آنها شده است. 
شالچی: به نظر من یکی از آسیب ها، عدم رعایت تقوای گفتاری در بعضی 
از بانوان است؛ مثال گاهی اوقات، خبر مسائل شخصی مردم بین دیگران نقل 

شده است. این مسأله را هم می توان با تربیت دینی اصالح نمود. 
زکی: بی اهمیت بودن حضور زنان هم مســألة مهمی اســت؛ حاال بودند 
بودند، نبودند هم نبودند. حضور خانم ها خیلی مهم اســت؛ چون به واسطة 
حضور آنان در مســجد، فرزندان کوچک آنها نیز مسجدی می شوند. این 
خیلی مهم است که در کنار مادران شان مسجدی شوند؛ زیرا هم به درستی 

تربیت می شوند و هم در آینده، مسجد خالی نمی ماند. 
با این حال، کسانی هستند که دیدگاه شان مخالف این است و هیچ جایگاهی 

برای دختران و زنان در مساجد قائل نیستند.
خاکسار: مسجد هــر محله، باید نزدیک باشد تا رفت وآمد خانم ها آسان 
باشد. بعضی از مناطق مسجدشان دور است و مردم در رفت وآمد به مساجد 
دیگر - بــه بهانة دوری راه - کوتاهی می کننــد. همچنین نمی توانند با 
اطمینان خاطر بچه هایشان را مسجد بفرستند. باید محله هایی که مسجد 

ندارد، در اولویت ساخت مسجد قرار بگیرند. 

* با توجه به این نکات، چــه فرصت هایی را می توان برای 
حضور زنان در مسجد بیان کرد؟

شالچی: اگر بچه وقتش را در مسجد نگذراند،  به ناچار، باید وقت خود را 
در کوچه، بازار، کافی نت  و... تلف کند. باید محلی در کنار مساجد به عنوان 
مجموعه فرهنگی ایجاد شــود تا افراد وقت خود را هدر ندهند. برای مثال 
بنده به مسجدی رفتم و دیدم که آشپزخانة مسجد را خراب کرده و یک اتاق 
کودک ساختند و وسایل بازی گذاشتند، خانمی هم داشت بچه ها را سرگرم 
می کرد. این باعث می شود که خانواده خیالش راحت باشد. متأسفانه این گونه 
مساجد کم هستند. نکتة دیگر اینکه، بانوان – مثال بسیج خواهران – باید 

با امام جماعت و هیئت امنا در ارتباط باشند و از نظرات آنها استفاده شود.

* یعنی تعامل بین بانوان و مسئوالن مسجد؟

انتظاری: بله، در هیأت امنای مســاجد از نظرات خانم ها اســتفاده شود. 
و همین طور، به افراد فعالی که در مســاجد در زمینه  های مختلف فعالیت 

می کنند بها داده شود. 

شالچی: تعامل با مسجد خیلی مهم است؛ ولی باید برای کارها برنامه ریزی 
کنیم، باید گزارش داد تا دچار اشــتباه و روزمرگی نشویم. نباید حضور در 
مسجد منحصر در گفت وگوی بانوان با یکدیگر باشد. کارهای ارزشمندی 
در بسیج و مساجد صورت گرفته است که باید تعامل آنها بیشتر و منسجم تر 

شود. اگر این کار صورت بگیرد، منشأ برکت زیادی خواهد شد. 
غیاث آبادی: به نظرم یکی از فرصت های مســجد، اســتفاده از علم و 
دانش بانوان تحصیل کرده و کارشناس است؛ در زمینه مسائل روانشناسی، 

مشاوره، خانه داری، تقویت علمی و... .
هاشمی: امروزه با توجه به گســترش فضای مجازی و آسیب های آن، 
خانم ها می توانند در فضای مسجد بسیار مؤثر باشند؛ آنها می توانند جوان ها 

را دور خودشان جمع کنند و هوای آنها را داشته باشند.

* مساجد چگونه می توانند این ارتباط و تعامل را بیشتر کنند؟ 

خاکسار: باید با تبلیغات گستردة رســانه ای و فرهنگ سازی، این سنت 
حسنه را گسترش داد. مثال از یک محله شروع شود و کم کم آن را در سطح 

روستا، شهر، منطقه و... گسترش دهند. 
وهاب زاده: باید مراسم ها و جشن ها، باشکوه و جذاب برگزار شود تا نسل 

جوان و غیرمسجدی ها هم به مسجد عالقه مند شوند.
االن متأسفانه اینگونه نیست و مثال در ایام جشن و شادی، تقریبا هیچ تغییر 

محسوسی در مسجد رخ نمی دهد. 

* راهکار عملی شما برای تقویت ارتباط گیری چیست؟ 

رشیدی: ارتبــاط مسئوالن بسیج، هیئت امنا و...، از این لحاظ که به خانه  
هم محله های مســجد سرکشی کنند، باید بیشتر شود؛ مثال به عیادت افراد 
مریض بروند و یا در مراسمات شادی و یا عزای آنها شرکت کنند. گاهی یک 
روی خوش نشان دادن و یا یک احوال پرسی ساده، آدم ها را دگرگون می کند. 

* این سخن درستی اســت؛ چون خانم ها عضو مؤثری در 
خانواده هستند، اگر خوب تربیت شوند، جامعه تربیت می شود؟

هاشمی: بله، همة  ما در بحث تربیت تأثیرگذار هستیم، اگر ما آگاهی داشته 
باشیم، تربیت صحیح داشته باشیم،  می توانیم خانواده هایمان را تحت تأثیر 

قرار داده و اصالح نماییم. 
غیاث آبادی: بله، خانم ها مؤثرترین عضو خانواده هستند؛ باید برنامه های 
ویــژه برای آنها در نظر گرفت. بــه نظر من بعضی از برنامه های فکری و 
تربیتی مساجد باید به صورت مستمر باشد، نه فقط مناسبتی! مثال مباحث 
مهدویت، مسائل پیرامون انتخابات،  مسائل تربیتی و فرزندپروری و...، باید 

در طول سال مداوم برقرار باشد تا نهادینه شود. 
رشــیدی: حمایت از خانم هایی که نیاز مالی دارند خیلی مهم اســت. 
به عنوان مثال، باید شــرایطی فراهم کرد کــه خانم هایی که در خیابان 
فروشندگی می کنند، در محل امنی کار کنند. در کنار مساجد مکانی برای 

ارائه کار هنری و... بانوان برپا شود.
خاکسار: همــان طوری که مسجد در گذشته، پایگاهی برای انجام امور 
انقالبی بوده - پشتیبانی از جنگ، تدارکات و.. - االن که در صلح و امنیت 
به ســر می ّبریم نیز، هدایت فکری بانوان می تواند مؤثرترین کاری باشد 
که در مســاجد صورت می گیرد. با برنامه ریزی و تدبیر مناسبی که توسط 
مسئوالن مسجد، ائمه جماعات و رابطین خواهر فعال و فرهیخته صورت 

می گیرد، این مهم دست یافتنی است.

ارتباط مسئوالن بسیج، 
هیئت امنا و...، از این 

لحاظ که به خانه  
هم محله های مسجد 
سرکشی کنند، باید 
بیشتر شود؛ مثا به 

عیادت افراد مریض 
بروند و یا در مراسمات 

شادی و یا عزای آنها 
شرکت کنند
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می شود که اختصاص به آقایان داشته باشد؟ پاسخ منفی است. آن 1 آیا آن فضائلی که برای ثواب جماعت گفته شده است در روایتی پیدا 
روایات عام است و چیزی هم عموم و اطالق آن ها را از بین نمی برد. 
یا حتی به بیانی مسجدش خانه اش است، بنابراین نباید به مسجد ۲ اگر فرض بگیریم ثواب عبادت زن در خانه بیشتر از مسجد است 
بیاید؛ حال سؤال این اســت که چرا زمان پیامبر)ص( زن ها در 
مسجد حضور داشتند؟ در هیچ موردی هم پیامبر)ص( نفرمودند که زنان! در 
نماز شرکت نکنید و در خانة خودتان نماز بخوانید. حتی دربارة نماز عشا و 
صبح که در تاریکی شــب واقع می شود، هیچ موردی نداریم که از شرکت 
زن ها در مسجد نهی شده باشد. بلکه برعکس مواردی داریم که زمینه های 
حضور زن ها در مسجد فراهم شده و زن ها هم در نماز پیامبر)ص( شرکت 
می کردند. مثاًل دربارة واقعة تاریخی نماز مسجد قبلتین در زمانی که قبله 
تغییر کرد همه روایات دارد که صفی از زن ها به همراه مردها مشغول نماز 
بودند. در مســجد النبی هم خانم ها بودند و حائل و مانعی هم بین آن ها و 
آقایان نبوده اســت. همین باب النســاء هم که تأسیس شده یک وجهش 
همین بود که زن ها یک در ورودی مستقل داشته باشند تا در هنگام رفت و 

آمد با مردها تالقی نکنند و روبرو نشوند. 
در مجموع مســأله حضور زنان که در دوران پیامبر)ص(، امیرالمؤمنین )ع( و تا 
زمان ما وجود داشته می رساند که یک سنتی بوده است. چنان که مرجع تقلیدی 
نبوده و نیست که فتوا داده باشد زن باید توی خانه اش نماز بخواند و بیرون نیاید. 
از طرفی بحث اعتکاف خانم ها در مسجد ها همیشه رواج داشته است. اصاًل 
در غیر مسجد هم که نمی شود معتکف شد. هیچ موردی نداریم که گفته 
شده باشد اعتکاف از زن ها برداشته شده است. در زمان خود پیامبر، همسران 
وی به همراه ایشان معتکف می شدند. در دوره های زمانی بعد هم خانم ها 
معتکف می شدند. هیچ امامی و هیچ عالمی نبوده که از اعتکاف خانم ها در 

مسجد نهی بکند. این هم شاهدی دیگر بر مّدعای ما. 
آنچه باعث کمال انسان و فضیلت انسان محسوب می شود، به جنسیت مربوط 
نمی شود، چون جنســیت مربوط به حیوانیت و بدن انسان است. اگر چیزی 
باعث کمال انسان بشود این اختصاص به هیچ کس ندارد. نمی شود بگوییم 
که زن ها باید از این بخش محروم بشوند. می دانیم که حضور در مسجد باعث 

کماالتی در وجود آدمی می شود. نمی شود گفت که خانم ها چون زن هستند 
باید محروم از حضور در مسجد و این فضائل باشند؛ مگر این که بگوییم صرفًا 
آن نیتی که زن ها برای حضور در مسجد می کنند خدا ثواب را تفضاًل می دهد. 
وگرنه برای استکمال حتماً آن امتیاز و ظرفیتی که در اختیار آقایان است، باید 
در اختیار خانم ها هم باشد. وگرنه این جا ظلم شده نسبت به خانم ها که این با 

روح اسالم و با روح ادبیات دینی ما سازگار نیست.
شاید برخی بگویند حضور زن در مسجد از این باب نهی شده که لطمه به 
وظیفه همسری و خانه داری اش می زند. در صورتی که این اختصاص به زن 
ندارد و شامل مرد نیز می شود. در روایت داریم که پیامبر فرمودند »ُجلوُس 
الَمرِء عنَد ِعیالِِه أَحُبّ إلی اهلّل تعالی ِمِن اعتِکاٍف فی َمسِجِدی هذا؛1 نشستن 
آقا در خانه خودش پیش خانواده اش، پیش خدا محبوب تر است از اعتکاف 
در مســجد النبی«. پس آقایان هم اگر افراط در مسجد رفتن شان بخواهد 
به وظیفه شوهربودن و پدربودن آنان لطمه بزند یا اینکه مسجد رفتن شان 

با یک وظیفه اََهم تزاحم داشته باشد طبعاً باید این جا اهم و مهم بکنند.
با جستجویی که انجام شد چنین روایتی)مسجد المرأة بیتها( با این  ادبیات پیدا نشــد. روایاتی داریم که مثاًل امام فرمود: نماز زن در ۳
خانه  بهتر اســت از ایوان، در ایوان بهتر است از در صحن، و در 

صحن بهتر است از بیرون. 
مسجد است، این جا باید چند نکته را مّد نظر داشته باشیم؛ نکته ۴ با فرضی که این تأکید در اســالم باشد که زن خانه اش بهتر از 
اول این اســت که تقریباً همه این روایات و روح اسالم و آیات 
قرآن نسبت به حجاب و پوشش و عفت زن حساسیت دارند که این مطلب 
را بیان فرموده اند. حال و هوای روایات عدم حضور بر این اساس است که 
زن بخواهد در مسجد نمازش را بخواند و با مردها اختالط داشته باشد و با 
این بهانه که مثاًل به ثواب های نماز جماعت در مســجد برسد، باعث گناه 
بعضی از آقایان یا گناه خودش بشود. عقل و نقل همه می گویند که آن ترک 
حرام أولی است. پس با این فرض که زن به مسجد می آید و هیچ کدام از 
این تالی فاسدها و تبعات و پیامدهای اختالط و نگاه و مسائلی از این قبیل 
نداشته باشــد، ظاهر این اســت که روایات نهی از حضور زن در مسجد، 

این گونه حضور زن را مد نظر نداشته باشند. 
1  . تنبیه الخواطر : ج2، ص 122؛ منتخب میزان الحكمة، ص 254.

چهار نکته در موضوع حضور بانوان در مسجد
حجه االسالم و المسلمین 

رضا محمدی

مرجع تقلیدی نبوده و 
نیست که فتوا داده باشد 
زن باید توی خانه اش 
نماز بخواند و بیرون نیاید

شاید برخی بگویند 
حضور زن در مسجد از 
این باب نهی شده که 
لطمه به وظیفه همسری 
و خانه داری اش می زند. 
در صورتی که این 
اختصاص به زن ندارد و 
شامل مرد نیز می شود
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اگر حضــور زنان در مســاجد نبــود، صدمات 
جبران ناپذیری به کشور وارد می شد

نمی توان نقش پررنگ مساجد را در انقالب سال پنجاه وهفت 
نادیده گرفت؛ مکانی که اگر وجود نداشــت، بســیاری از 
اتفاقات انقالب رخ نمی داد. اما ســؤال اینجاست که نقش 
زنان در انقالب و حضور آنان در مساجد چگونه بوده است. 
برای رسیدن به پاسخ این سؤال، به سراغ محمدحسن رجبی 
دوانی، مورخ سرشناس کشــور رفتیم. رجبی مؤلف کتاب 
»مشاهیر زنان ایرانی و پارســی گوی از آغاز تا مشروطه« 
اســت که در سال هفتادوچهار به چاپ رسیده. کتاب دوانی 
بــا ویرایش جدید و با نــام »فرهنگ نامه زنــان ایرانی و 

پارسی گوی از آغاز تا مشروطه« در سال نودوچهار تجدید چاپ شد.
  محمدحسن رجبی دوانی، حضور و فعالیت زنان در مساجد را بسته به اتفاقات و سیر 
تاریخی کشــور به چند دوره تقسیم می کند. او دربارة نقش و حضور زنان در قبل از 
انقالب می گوید: »قبل از انقالب، بانوان با حضور در مساجد، به دنبال کسب معنویات 
و دین بودند. با تغییرات سیاسی و اجتماعی کشور و شنیدن آوازه های انقالب، مساجد 
به ســنگر مناسبی برای زنان انقالبی تبدیل شــد. زنان با گردهمایی در مساجد، به 
مدیریت و برنامه ریزی تظاهرات، فعالیت های انقالبی و تشــکیل گروها و انتشار و 
نشر اعالمیه ها می پرداختند. در آن زمان، مساجد تنها کانونی بود که می توانستند از 
آن به عنوان یک کلوپ استفاده کنند. یک کانون سنتی، که تبدیل به تریبونی برای 
انتشــار عقاید سیاسی و دینی شده بود و از هر قشر و هر طبقة اجتماعی می توانست 

در آن شرکت کند«. 
نویسنده کتاب فرهنگ نامه زنان ایرانی تأکید می کند که با انقالب و تغییر جو اجتماعی 
و دینی کشور، فعالیت ها و حضور بانوان در اجتماع و کانون های اجتماعی که مساجد 
یکی از مهم ترین آنها بود، بیشــتر شــد. او تشریح می کند: »بعد از انقالب، ما شاهد 
حضور گسترده زنان در مساجد بودیم. انقالب اسالمی باعث رشد و شکوفایی مساجد 
شد و بستر مناسبی برای فعالیت های عبادی و سیاسی به وجود آورد. در بدو انقالب، 
مساجد به کانونی برای ســازمان دهی جوانان و دانش آموزان برای خدمات رسانی به 
مناطق محروم و کشاورزان نیازمند تبدیل شده بود. زنان و دختران جوان، در پنج شنبه ها 

و جمعه ها، در قالب گروه تیمی به روستاها و مراکز محروم سفر می کردند«.
 رجبی دوانی معتقد است که اوج حضور زنان در مساجد و تأثیر این حضور، در زمان 
جنگ تحمیلی شکل گرفت. زمانی که اگر مشارکت زنان در مساجد نبود، مشکالت 
اجتماعی و سیاسی زیادی به وجود می آمد: »با شروع جنگ تحمیلی، حضور زنان و 
فعالیت های آنها وارد فاز جدیدی شد. ده ها هزار دختر، مادر، خواهر و همسر در مساجد 
جمع شدند و با شور و اشتیاق به جمع آوری اقالم و سازمان دهی آنها برای جبهه های 
حق علیه باطل پرداختند. این شور و اشتیاق و حضور، باعث وجود یک ارتش انسانی 
عظیم شد. مسلماً اگر حضور زنان و فعالیت های آنها در مساجد نبود، ما با مشکل عظیم 
نیرو مواجهه می شــدیم و صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد می شد. فعالیت های 
عمرانی و تبلیغاتی به نفع انقالب و جنگ، و ســازمان دهی و اعزام نیرو به جبهه از 

کارهایی بود که زنان در آن زمان با حضور در مساجد  انجام می دادند«.
محمدحسن رجبی دوانی معتقد است که امروز بسته به نیاز جامعه و تغییر سبک زندگی، 
حضور زنان در مســاجد تغییر کرده است: »امروز فعالیت های زنان در مساجد، بیشتر 
فرهنگی شــده است. نیاز جامعة امروز تغییر کرده و با توجه به تنوع نیازها، حوزه های 
فعالیت بانوان گسترده تر شده است«. رجبی معتقد است که حضور زنان در مساجد، به 
قبل و بعد از انقالب برنمی گردد: »نقش زنان در تاریخ ایران را نمی توان نادیده گرفت، 
این نقش غالباً از کانون مذهبی و عبادی مسجد برخواسته است. شاید به همین دلیل 
اســت که در معماری بسیاری از مساجد قدیمی، جایگاه و کرسی برای بانوان در نظر 

گرفته شده است، این مسئله می تواند ارزش حضور زنان در مساجد را نشان دهد«.

تاریخ گواهی می دهد...
ایده هایی که صحن 
مسجد را رونـق 

می بـخشــد

گفت و گو با مسئول دبیرخانه فراخوان ایده های تاثیرات تاریخی زنان مسجدی بر جامعه ایرانی
مسجدی )فام( درباره فراخوان سوم این مجموعه و 

اقدامات انجام شده در این دبیرخانه

محمد حسن 
رجبی دوانی 
مورخ و پژوهشگر

به عنوان اولین ســؤال بفرمایید که فام یا فراخوان ایده های 
مســجدی به چه منظور ایجاد شــده و چه اهدافی را دنبال 

می کند و االن در چه مرحله ای قرار دارد؟

بحث ایده به طور کلی در کشور ما جوان است و عمدتاً هم در فضاهای کارآفرینی به 
آن پرداخته شده است. در حوزه فرهنگ و مسائل مرتبط با علوم انسانی کمتر به آن، 
توجه شــده و به همین نسبت در حوزه فعالیت های  مذهبی خصوصاً مسجد، فضای 
توجه به ایده، کم برخوردارتر است و می توانیم بگوییم این بحث بسیار نو و بدیع است. 
فام یا همان فراخوان ایده های مسجدی به پیشنهاد ریاست محترم مرکز و به منظور 
تشکیل بانک ایده های مسجدی - که  با توجه به نکاتی که عرض شد  خأل  آن در 
فضای فرهنگی ما کاماًل احساس می شد - در سطح ملی راه اندازی شد و در اولین دوره 
آن)فام1( شاهد دریافت آثار متعددی از قالب های گوناگون فرهنگی مانند مقاله، پایان 

نامه، کتاب، عکس، فیلم، فیلم نامه، شعر، داستان و از جمله خود ایده بودیم.
 رســالت فام که تشکیل بانک ایده های مسجدی بود، در فراخوان اول ما محقق شد 

و بانک ایده های مسجدی با اسم اختصاری بام با حدود دویست ایده رونمایی شد.
در فراخوان دوم، تقویت بانک ایده و زمینه سازی برای اجرای ایده ها محور فعالیت های 
دبیرخانه بود. همین رســالت در فراخوان سوم ما هم دنبال شد، لکن آن زمینه سازی 
بــرای اجرا را با یک تدبیر ویژه تری امروز داریم  پی گیری می کنیم . با توجه به اینکه 
مخاطبان نشریه در سال های قبل در جریان فعالیت »فام« بوده اند اگر مایل باشید، سیر 

فراخوان سوم را بیشتر بحث کنم. 

علی فاتح
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بفرمایید
ما در فراخوان ســوم  حرکت جدیــدی را آغاز 
کردیم که شــاید بتوان ادعا کــرد در عرصه 
فعالیت  فرهنگی کشور تجربه نوینی است. بدین 
صورت که تمرکز اصلی بر فضای مجازی با راه 
اندازی گروه هایی از ایده پردازان جوان مسجدی 
در شــبکه های اجتماعی واتس اپ و تلگرام در 

دستور کار دبیرخانه قرار گرفت.
بیش از پانزده گروه در کل کشــور از برادران و 
خواهران در یک پروسه شش ماهه موضوعات 
مورد نیاز مســجد را به بحــث و ایده پردازی 
گذاشته بودند که بحمداهلل بیش از دو هزار ایده 

از این طریق خلق شد. 
در حال حاضر تقریبا به این نقطه رســیده ایم 
که ظرفیت ایده پردازی مسجدی موجود کشور 

تقریباً اشباع است، یعنی کمترطرح و ایده ای است که گردآوری نشده باشد 
و در سایت موجود نباشد. لذا کاری که امروز رسالت اصلی ماست این است 
که ایده ها را درقالب ها و  بســته بندی های مناسب با نیاز مخاطبان مسجد 
عرضه کنیم. یعنــی امام جماعت، فعال فرهنگی، خادم، هیأت  امناء، همه 
این اقشــار مرتبط با مسجد باید بتوانند ایده های مربوط به خودشان را به 
شایستگی دریافت کنند تا زمینه های اجرای آنها فراهم شود و خود این اجرا 
مجدداً بشود یک زمینه سازی دیگر برای اجرای ایده های بعدی. البته ناگفته 
نماند که برای اجرای برخی ایده ها نیازمندیم که دستگاه های مختلف دولتی 

و نظام پای کار بیایند. 
 »www.masjedidea.ir« نکته دیگر این است که امروز سایت بام
که از بانک ایده های مسجدی به باشگاه ایده پردازان مسجدی ارتقاء یافته، 
بحمداهلل به یک قوام نســبی رسیده و اولین سایت تخصصی ایده پردازی 
مسجدی است که هم تعریفش از ایده روشن است،  هم مالک های ارزیابی 
روشنی از ایده دارد و هم توانسته با تنظیم سند فام که مبتنی بر چشم انداز 
و اهداف و اقدامات الزم است نقشه راه و تصویر نسبتاً روشنی از آینده خود 

داشته باشد.

بر اســاس ســند مذکور، چشــم انداز فام برای شما تا 
کجاست؟

تمام آنچه مرتبط با بحث ایده پردازی مسجدی است در این سند دیده شده 
است. بر این باوریم که فام باید بتواند مرجع هدایت و راهبری جریان تولید،  
جمع آوری،  فراوری و ترویج ایده های مسجدی و زمینه سازی جهت اجرای 
آن  برای نیل به مسجد طراز اسالمی باشد و این همان چشم انداز ماست. 
برای این کار هم باید مرجع دانش ایده پردازی باشد و هم یک حلقه واسطی 
باشد میان ایده پردازان و مجریان ایده که این موضوع هم به صورت مبسوط 
در ســند آمده و  پیشنهاد می کنم دریکی از شماره های  نشریه مسجد به 

صورت مفصل راجع به این سند گفتکو کنیم.
پس از ســه ســال تاش مجموعة فام،  استقبال از این 
ایده ها چگونه بوده است؟ و آیا برای پیاده سازی و اجرای 
این ایده ها هم به مجموعه فام مراجعه ای شده است یا نه؟ 
ما مستقیماً مجری ایده ها نیستیم، اما در حال تدارک محرک هایی اجرایی 

برای این کار هستیم. 
بعضی از این ایده ها خودشان قباًل اجرایی شده بوده اند و در واقع ایده توسط 
مجری آن به ما گزارش شده، یعنی در واقع ایده پرداز تجربه خود را منتقل 

کرده است.
برخــی دیگــر از ایده ها نو و تازه اســت. در هر دو صــورت  ما باید حاال 
زمینه ســازی کنیم بــرای اجرا که این امر را در قالــب گام اول مان که از 

دهه تکریم امسال شروع شد انجام دادیم. بستة 
ایده های دهة تکریم و پس از آن ایده های ماه 
مبارک رمضان را در قالب یک بســتة ایده در 

سایت قرار دادیم.
در همین راســتا کانال تخصصی تلگرامی مان 
هم راه اندازی شد که این ها در واقع بسترهای 

معرفی و پس از آن اجرای ایده هاست.
بناست که ان شاءاهلل بسته بندی ایده های مان 
در قالب  های پوستر، موشن گرافی و اینفوگرافی  
و کلیپ باشد تا جذابیت های بصری برای توجه 

به ایده، یاور این امر شود.

یعنی ظرفیت سازی برای این ایده ها با 
شماست در نهایت یا نیست؟

باید عرض کنم که بله. بر اساس سند فام این 
امر بر عهده ماست.

این امکان چگونه برای ائمه جماعات و اهالی مسجد وجود 
دارد که به بانک ایده ها دست یابند؟

از طریــق ســایت بام)باشــگاه ایــده پردازان مســجدی( به نشــانی  
masjedidea.irهــر کســی امــکان ارتبــاط بــا ایده هــا را دارد. 
 ضمنــاً پیشــنهاد می کنــم کــه در کانــال تلگرامــی ما به نشــانی

 https://telegram.me/masjedideasعضو شوند تا به صورت 
روزانه از ایده ها برخوردار شوند.

این سؤال هم وجود دارد که امکان دارد که این فراخوان در 
آینده موضوعی بشود؟

بله، چه به این صورت که برای برخی ایده های موجود در بانک، قالب های 
متعددی را طلب کنیم)مثال برای ایده های مســجد و بانوان یا مســجد و 
مدرسه و...فراخوان داستان یا فیلم و عکس و...دهیم( یا در موضوعاتی که 

احساس کنیم هنوز ظرفیت ایده پردازی وجود دارد، طلب ایده کنیم.

به عنوان آخرین پرسش بفرمایید که چه درخواستی از ائمة 
جماعات و فعاالن در مسجد جهت پربار شدن فعالیت های 

»فام« دارید؟
تقاضای حقیر به عنوان خادم شــان در بحث اید ه پردازی این است که 
اواًل »بام« را متعلق به خودشان بدانند،  ارتباط با سایت داشته باشند و 
ایده ها را مورد بررســی قرار بدهند. ثانیْا ما را از نظرات و تجربیات شان 
مطلع و بهره مند ســازند. اگر ایده ای دارند که در ســایت نیست، حتمًا 
بزرگــواری کنند و مّطلع مان کنند و چنانچه ایده ای را اجرا کردند به ما 
بازخــورد دهند و نقاط قوت و ضعف آن را به برادرانشــان در دبیرخانه 

گوشزد فرمایند.  
و کام آخر.

این ایده ها همه در یک سطح نیستند.  این سایت به منزلة یک سفره رنگین 
اســت که برای ذائقه های مختلف در سطوح مختلف ایده ها را جمع کرده 
اســت. ممکن است بعضی از ایده ها سطح شان باال باشد، بعضی از ایده ها 
متوسط و میانی باشد و بعضی ها پایین تر؛ برخی خرد باشند و برخی دیگر 
کالن، ایده ای فانتزی باشــد و جوان پسند و ایدة دیگر سنگین باشد و  ...، 
ما فعاًل نخواسته ایم هیچ ایده ای از گردآوری مان خارج شود. این ها را جمع 

کردیم تا  انشااهلل بتوانیم به  طبقه بندی و سطح بندی مناسبی برسیم.
به امید این که این حرکت کوچک در راســتای ارتقای مساجد به طراز 
اسالمی مؤثر باشد و خدای متعال شما و ما را از آبادگران مساجد الهی 

قرار بدهد. 
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دریچه
یاسر شریعتی

تربیــت در خانواده یعنی رعایت رفتارهــای ظریف در بزنگاه های 
مختلف. در روایتی از حضرت رســول اکــرم )صلّی اهلل علیه و آله( 
آمده اســت که در دادن سوغاتی به فرزندان از دختران شروع کنید. 
شــاید خیلی از ما پدران متوجه این رفتار ظریف نشویم، ولی همین 
عمل به ظاهر کوچک، برای طبع لطیف دختر ارزش فوق العاده ای 
دارد.  اینگونــه توجه ها را می توان از چشــمه نورانی پیامبر رحمت 
)صلّی اهلل علیه و آله( و اهل بیتش استخراج کرد و به عنوان سبک 
زندگی اســالمی به کام تشنه خانواده ها ریخت. کانون گرم خانواده 
ها امروز بخاطر رعایت نکردن همین نکات کوچک رو به ســردی 
است و نگاهبان شعله های ایمان در قلوب مردم، مبلّغان و مرّوجان 

دین هستند. 
در این شماره با محوریت میالد حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل 
علیها( و روز ملی دختران، مطالبی پیرامون اصول تربیتی دختران در 
خانواده، ارائه الگو برای دختران نوجوان، پاسخ گویی به شبهات عفاف 

و حجاب، بررسی مسائل فقهی بلوغ دختران از نظر شما می گذرد.
از آنجا که ائمه جماعات از نزدیک با اقشار مختلف مردم در ارتباط 
هستند، بهتر می توانند راهکارهای تبلیغی ترویجی ویژه مخاطبان 
تهرانی را در عرصه های مختلف تربیت خانوادگی و اجتماعی معرفی 
کنند. امید که این نشریه را از آن خود بدانید و از این دریچه تجارب 

خود را با دیگران تقسیم کنید.

مـنـبـر

بانوی شهر آفتاب
درجات رضایت از خالق 

 نگاهی به زیارت نامة حضرت معصومه
منبرهای بین الصالتین

قـفـســه کـتـــاب
جود و بخشش در خانواده

به کارگیری شعر عربی در منبر فارسی
سن بلوغ دختران از منظر فقه
چادر مشکی دلیل قرآنی دارد
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ضرورت سیره شناسی
شــناخت اصول، روش ها و سبک های گوناگون 
افراد در رفتار و کردارشــان را »سیره شناســی« می نامند. سیره شناسی در 

حقیقت رفتارشناسی است.
لزوم بررسی و شناخت ســیرة تبیلغی حضرت معصومه)سالم اهلل علیها(، 
ریشــه در کمال جویی دارد و از نیاز انسان به اسوه برخاسته است. این نیاز 
فطری انسان است، تا آنجا که گفته اند: انسان بدون اسوه، راه به سوی کمال 
نخواهد برد. انسان برای ره یابی به سرمنزل مقصود و دست یافتن به کمال 
مطلوب، در جست وجوی اسوه هایی برای پیروی از آنها و گرفتن سرمشق 
برمی آید و اگر در شناخت الگوها دچار خطا و لغزش شود، گمراه می شود و 
ممکن است به الگوهایی دست یابد که با ظاهری فریبنده، خود را رهبر و 
مقتدای جامعه ساخته اند و آن گاه با پیروی از آنها گرفتار انحراف شوند و در 

نتیجه، به جای تکامل، حضیض ذلت سقوط کنند.
آنچه با عنوان »ســیرة تبلیغی حضرت معصومه)سالم اهلل علیها(« در پی 
می آید، سیری است در شیوه ها و طریقت تبلیغی حضرت معصومه)سالم 
اهلل علیها( که می سزد نمونه هایی ذکر شود تا باز نماید این بانوی کرامت، با 
چه منش و رفتاری از بنیان های اساسی و اعتقادی خویش دفاع کرده است.

 
مؤلفه های سیرة تبلیغی حضرت معصومه)سالم اهلل علیها(

1. زمانة آگاهی
در طول حکومت بنی امّیه و بنی عباس، دوستداران اهل بیت)علیهم السالم( 
در سختی و رنج مضاعفی به سر می برند. اختناق به حدی بود که هیچ کس 
حق نقل روایتی در فضیلت اهل بیت)علیهم السالم( نداشت. آنان برای فرار 
از تنگناهای موجود و گسترش فضایل اهل بیت)علیهم السالم( بارها هجرت 

کرده یا به زندان افتاده و شکنجه شده بودند.
در آن روزگار سیاست بدون امامت و والیت تفسیر می شد یا بودند متحجرانی 
که امامت را ابزاری برای سیاست ورزی می دانستند، اما در نگرش حضرت 

معصومه)سالم اهلل علیها(، امامت و والیت جلوه ای دیگر می یافت.
در میان راویان حدیث، حضرت فاطمه معصومه)ســالم اهلل علیها( با توجه 
به شــناخت محیط سیاسی و اجتماعی خود با درایت و تیزهوشی ذاتی در 
جهت حفظ سرچشمة زالل نبوی، در مسیر امامت گام برمی داشت. شهرت 
آن حضرت به »محدثه« از همین رو بوده است. مؤلف کتاب »اعالم النساء 
المؤمنات« حضرت فاطمة معصومه )ســالم اهلل علیها( را از جمله راویان 

احادیث بزرگوارشان معرفی کرده اند.1
در روزگاری آن حضرت به »محدثه« شهرت می یابد که حکومت بنی عباس 
تالش فراوانی برای از بین بردن راویان و محدثان داشــته و در گذر زمان 
تعداد بســیاری از راویان راستین و بیان کنندة احادیث نبوی در مقابل تیغ 
خصم از بین رفته اند. این چنین حضرت معصومه)ســالم اهلل علیها( برای 

بانوی 
شهر آفتاب

بازخوانی سیرة تبلیغی حضرت معصومه)سالم اهلل علیها(

امیرمحسن عرفان
)PH.D(دکترای تخصصی

گرایش تاریخ و تمدن اسالمی

توســعه و نشر معارف اســالمی می کوشــید، چنان که آن احادیث را که 
بدون واســطه از پدر و مادر خویش گرفته بود بیان می فرمود تا عقاید ناب 
محمدی)صلی اهلل علیه و آله و سلم( و معرفت اهل بیت)علیهم السالم( را 

در جامعه بگستراند.
حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( در مناسبت های گوناگون، حدیث غدیر 
و منزلت و دیگر فضایل اهل بیت)علیهم الســالم( را نقل می کردند.2 نقل 
حدیث غدیر و حدیث منزلت ترسیم  کنندة نقش امامت در جامعه ای است 

که افکار انحرافی و التقاطی، کاماًل در جامعه ریشه دوانده است.
2. بصیرت و روشن بینی

حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( اندیشه ای بسیار متفاوت از اندیشه  و بینش 

انسان بدون اسوه، راه 
به سوی کمال نخواهد 
برد. انسان برای 
ره یابی به سرمنزل 
مقصود و دست یافتن 
به کمال مطلوب، 
در جست وجوی 
اسوه هایی برای 
پیروی از آنها و گرفتن 
سرمشق برمی آید
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آن حضــرت و خاموش کــردن قیام های علویان به این کار دســت زد.
اما حرکت حســاب شدة حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( از مدینه به سمت 
طوس، صفحه ای درخشان از عمق بصیرت و روشن بینی آن حضرت است که 
در شرایط حســاس آن دوران این وظیفه را به خوبی انجام داد. برخورد خشن 
مأموران حکومت بنی عباس با کاروان حضرت معصومه)ســالم اهلل علیها( در 
ساوه و شهادت برادران آن حضرت و مسموم شدن ایشان، تبلیغات بنی عباس در 
اعطای ظاهری مقام ولی عهدی به امام رضا)علیه السالم( را نقش بر آب کرد.

انتخاب قم، در بحرانی ترین شرایط و سخت ترین وضعیت ها که خویشان و 
برادرش در آن وضعیت به شهادت رسیدند و خود هم از بیماری و اندوه رنج 

می برد نشان دیگری از بصیرت و دوراندیشی اوست.
3. علم و دانش

بــا نگاه به شــرایط آن روزگار جهان عــرب و نیز با توجه به اســارت و 
محرومیت کامل »زن« از حقوق انسانی و اجتماعی در آن روزگار، سخنی 

از توانمندی های علمی این بانوی خرد و اندیشه اهمیتی دوچندان می یابد.
عده ای از شیعیان امام کاظم)علیه السالم( به انگیزة حل پرسش های دینی و 
علمی خود رهسپار مدینه شدند. از آن رو که آن حضرت در سفر بود به ناچار 
سؤاالت خود را نوشتند و به خانوادة امام کاظم)علیه السالم( تحویل دادند 
تا در ســفر بعد، جواب آنها را دریافت کنند. اما با تعجب دیدند که حضرت 
فاطمة معصومه)سالم اهلل علیها( پاسخ پرسش های آنان را نوشت. هنگام 
مراجعت و در بین راه با امام کاظم)علیه السالم( مالقات نمودند و ماجرا را 
به عرض ایشان رساندند. امام)علیه السالم( نوشته را مطالعه کردند و لبخند 
رضایت از درستی پاسخ ها بر لبان آن حضرت نقش بست و سه بار فرمودند: 

»فداها أبوها!«4 
این روایت به خوبی مقام علمی این بانو را نشان می دهد.

4. زهد و پارسایی
زهد به معنای دل کندن از عالقه های دنیوی و بی رغبتی به هر چیزی است 
که آدمی را از خدای متعال باز می دارد و زاهد کســی اســت که مادیات را 
کمال مطلوب نمی انگارد و توجهش از آنها به حقایقی فراتر، اشتغال یافته، 
تنها به تکلیف می اندیشد و به رضای حق ایمان دارد. اعطای مقام شفاعت 
شیعیان به این بانوی بزرگ، عظمت و بلندمرتبگی ایشان را نشان می دهد. 
امام صادق)علیه السالم( فرمودند: »زنی از فرزندانم در قم وفات می کند نام 
او فاطمه دختر موسی بن جعفر)علیهما السالم( است که به سبب شفاعت او 

تمامی شیعیانم داخل بهشت می شوند.«4
از جمله مناقب و شــرافت های حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( صدور 
زیارت نامة مخصوص برای آن حضرت از جانب امام رضا)علیه الســالم( 
است. عبارات این زیارت نامه حکایت از مقام عظیم این بانوی بزرگوار دارد. 
عبارت »فإن لک عنداهلل شأناً ِمن الشأن« در این زیارت نامه شاهد و گواهی 
بر تقوای وی است و این شأن و مرتبت عظیم نشان از ایمان و عمل صالح 
ایشــان دارد. در عبارت دیگری در این زیارت نامه آمده است: »أتََقّرُب إلی 
اهللِ بُِحبُِّکْم و الَْبرائَة َمن أْعدائُِکم و الَتْسلیِم إلی اهلل راضیاً به غیر ُمنکٍر و ال 
ُمسَتْکبٍر؛5 تقرب می جوییم به درگاه خداوند متعال به واسطة دوستی با شما 
و بیزاری از دشــمنان شما و تسلیم شدن در برابر او امر الهی، در حالی که 

راضی به رضای الهی بدون انکار و استکبار هستم.«
همین بزرگی و پارســایی حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( بود که امام 
رضا)علیه السالم( فرمودند: »َمن َزاَر الَْمعصومة بقم َکَمْن َزاَرنی؛5 هر کس 

فاطمة معصومه در قم را زیارت کند مرا زیارت کرده است.«
امام جواد)علیه السالم( نیز فرمودند: »َمن َزاَر َقبر َعّمتی بُقٍم َفلَه الَجّنة؛6 هر 

کس قبر عّمه ام را در قم زیارت کند بهشت بر او واجب می شود.«

و روش رایج مردم زمانه و روند جامعه و روزگارش داشت. ویژگی  منحصر به 
فرد این بانو، بصیرت و بینش است که با نگاه به فراز و نشیب های زندگی 

ایشان، به روشنی جلوه گر است.
مأمون عباســی با ظرافت خاصی کوشــید تا وانمود کند که در پیشنهاد 
ولی عهدی به امام رضا)علیه الســالم(، خلوص نیت دارد و از سر اعتقاد به 
علویان و نیز عالقة وافری که به امام رضا)علیه السالم( دارد دست به این 
کار زده است. ظاهرسازی مأمون به اندازه ای ماهرانه انجام گرفت که حتی 
بعدها در مسئلة شهادت امام، آن گونه که اربلی به سید بن طاووس نسبت 
داده و خود نیز تمایل آشکاری به آن نشان داده، مأمون مبّرا دانسته شده و 
یک فرد شیعه یا متمایل به امام شناسانده شده است.3 به هر روی مأمون 
عباسی برای مشــروعیت جلوه دادن حکومتش و نظارت بر فعالیت های 

1. محمد حسون و ام علی مشکور، 
اعالم النســاء المؤمنات، بیروت، 

مؤسسه اهل بیت، 1432ق.
2. عالمه امینی،  الغدیر، ج1،  ص1۹7.
3. اربلی، کشف الغمة، ج2، ص2۸2. 

4. کریمه اهل بیت، ص 64 - 63
5. عالمــه مجلســی، بحاراالنوار، 

ج102، ص265. 
6. شــیخ حرّ  عاملی، وسائل الشیعه، 

ج14، ص576. 

حضرت معصومه)سام 
اهلل علیها( اندیشه ای 
بسیار متفاوت از 

اندیشه  و بینش و 
روش رایج مردم 

زمانه و روند جامعه 
و روزگارش داشت. 

ویژگی  منحصر به فرد 
این بانو، بصیرت و 

بینش است که با نگاه 
به فراز و نشیب های 

زندگی ایشان، به 
روشنی جلوه گر است
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متن و محتوا
انسان هایی که خدا را قبول دارند، نسبت به مدیریت خدا در این عالم یکسان نیستند.درجات رضایتمندی از خالق

قبول دارد، اما مدیریت و ربوبیت و تکالیف خدا را نپذیرد، کافر است.به شیطان فرمود: »کاَن ِمَن الْکاِفرین «5 کسی که خدا را به عنوان خالق زندگــی دخالت بکند، به هیچ وجه نمی پذیرند. به تعبیر خود خدا که یک رابطه فردی است. اگر بخواهد دین و خدا در عرصه های مختلف خدا را قبول داریم؛ اما خدا برای روزهای یکشنبه در کلیسا است، خدا برای اســتوار است. فرهنگ سکوالر نمی گوید که ما خدا را قبول نداریم؛ بلکه می گوید ما که در جهان فرهنگ غالب هست و بسیاری از کشورهای اسالمی را گرفته، بر همین مبنا خالقیت خدا را قبول داشت اما چه را قبول نداشت؟ تکلیف خدا. متأسفانه فرهنگ سکوالر دســتور به سجده داد و سجده نکرد، به خدا گفت: »َخَلْقَتني  ِمْن نارٍ َو َخَلْقَتُه ِمْن طین «4 زندگی ها دخالت نکند. این آدم ها شــبیه شیطان هستند. وقتی که خداوند متعال به او بعضی هــا خدا را قبول دارند، ولی فقــط خدایی را قبول دارند که عالم را خلق کند و در درجه اول

 درجات رضایت از خالق 
 نمونه فیش سخنرانی استاد عالی به مناسبت والدت امام رضا

تنظیم:
 حسن هرمز

ایجاد انگیزه

هر کدام از القاب معصومین که از طرف خداوند متعال به آنها داده 

شده، بابی از معرفت است. فردی به حضرت امام رضا )علیه السالم( 

گفت: برای چه به پیغمبر اکرم ابوالقاسم می گویند؟ امام رضا )علیه 

السالم( در ابتدا در حد فهم آن مخاطب فرمود: چون پیغمبر فرزندی 

به نام قاسم داشته است.

آن طرف گفت: اگر مرا اهل می دانید بیشتر توضیح دهید. امام رضا )ع( 

الیه دیگری را مطرح کرد و فرمود: مگر علی بن ابی طالب )ع( 

قاسم نیست؟ »قسیم الجنة و النار«؟ آن شخص گفت: 

بله. حضرت فرمود: پیغمبر ابوالقاسم است، چون علی 
در دامن پیغمبر بزرگ شده است«.1

نَُّه َرِضَي بِِه الُْمَخالُِفوَن ِمْن أَْعَدائِِه َكَما لقبی اســت که پروردگار عالم به ایشان داده است. از این جهت به اســت. امام جواد )ع( به شدت با آنان مخالفت کرد و فرمود: »این بعضی شــایعه کرده بودند که مأمون لقــب »رضا« را به امام داده وجه تسمیه »رضا« ِ َو الرَِّضا ِفيَما َوَرَد َعَلْيِه ِمْن ُسُرورٍ أَْو از امام صادق پرســیدند که عالمت مؤمن چیســت؟ امام فرمود: زیرا مأمون ادعای تشیع می کرد. و ادیان، عاشق حضرت شده بودند؛ حتی خانواده مأمون و خانواده اش؛ تحقق نیافت«. هنگامی که امام رضا )ع( در ایران بود، همة فرقه ها دوستانش به او راضي گشــتند و این جهت برای پدران بزرگوارش زیرا مخالفین از دشــمنان به او رضایت دادند، چنان که موافقین از َرِضَي بِِه الُْمَواِفُقوَن ِمْن أَْولَِيائِِه َو لَْم يَُكْن َذلَِك ِلََحٍد ِمْن آبَائِه ؛2 پــدرم رضا می گویند: »ِلَ »بِالتَّْســلِيِم لِلَّ
است که واسطه اش امام رضا )علیه السالم( هستند.آنچه بر او از شادی و غم وارد می شود«. این باالترین مقام َسَخٍط؛3 به واسطه تسلیم به امر خدا و راضی بودن بر 
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اقناع اندیشه از طریق مثال
حضرت موسی از خداوند متعال خواست: »أرني أحّب خلقك اليك 
و أكثرهم لك عبادة؛۸ پرودگارا! محبوب ترین و عابدترین مخلوقات 

را به من نشان بده«.
پروردگار عالم خطاب فرســتاد: برو فالن جا. حضرت موسی طبق 
آدرس رفت، دید انسان فلجی اســت که جذام هم دارد. سه چهار 
تا مریضی دارد. حضرت موسی ابتدا گمان کرد اشتباه آمده. جبرئیل 
نازل شــد و گفت: یا موسی، درست آمدی. من االن مأمورم بینایی 
این شخص را بگیرم. آن شخص نابینا شد. تا نابینا شد، سرش را به 
سمت آســمان بلند کرد و گفت: خدایا! از این دو چشم مدت ها مرا 
برخوردار نموده بودي، آن گونه که خود خواسته بودي و اکنون آنها را 
از من سلب نمودي، آن چنان که خود خواسته اي. اي احسان کننده و 

اي صاحب لطف و کرم!
حضرت موسی گفت: بنده خدا من مستجاب الدعوه هستم. اگر چیزی 
از خدا می خواهی، بگو من برایت از خدا بخواهم. گفت: یا موسی آنچه 
خدا به صالحم بوده، داده است. آنچه نداده، حتماً به صالحم نبوده است.
حضرت موسی برای اینکه امتحانش کند، گفت: خدا چه به تو داده، خدا 
ظاهرت را هم از تو گرفته؟ پاسخ داد: گمان نمي کنم کسي او را 

بهتر از من شناخته باشد.
مرحوم آیت اهلل شــیخ محمدتقی بافقی آخر عمرش 
سکته کرده بود. دســت هایش از کار افتاد. لقمه در 
دهانش می گذاشتند. یکی از علما که به دیدنشان رفته بود، 
گفت: حاج آقا حالتان چطور است؟ با لهجه زیبای یزدی اش 
گفت: الحمداهلل، از این بهتر نمی شوم. از صبح تا حاال ناز 
دستانم را هم می کشند. می گویند دست ها دیگر کار 

نکنید، ما لقمه دهانت می گذاریم

درجه سوم
کســانی که در زندگی مشــکل دارند، اما با زندگی مشــکل ندارند.  آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد6پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفتکسانی که می گویند:

اولیای خدا مگر در زندگی شــان کم مشکل داشتند؟ مرحوم آیت اهلل 
فائــق هر موقع که راجع به قبر و قیامــت صحبت می کرد، می لرزید و 
می شناختم، یک مکروه انجام نمی داد.اشک می ریخت. مرحوم آیت اهلل بهجت فرمود: من آقای فائق را از جوانی 
این آدم آخر عمرش در بســتر افتاده بود. من برای عیادتش 
که در طریـقت ما کافـری است رنجیدن7وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیماست؟ شکری کرد که من از خودم خجالت کشیدم.مشکل است. از ایشان سؤال کردم: حاج آقا حالتان چطور رفتم. کپسول اکسیژن به او وصل بود. معلوم بود خیلی در 

1 . علل الشرائع، ج 1، ص127.

2 . بحار األنوار، ج 4۹، ص4.
3 . الکافي، ج 2، ص63.

4 . اعراف:12.
5 . بقره: 34.

6 . حافظ. 
7 . حافظ. 

۸ . سفینه البحار، ج 3، ص366.

درجه دوم

انسان هایی که خدا را همه کاره می دانند، یعنی می گویند ما قبول داریم 

که خدا خالق و مدیر این عالم است؛ اما متأسفانه در برخی جاها با خدا 

درگیر می شوند. گاهی ما این گونه هستیم. گاهی حاجتی داریم که به 

ما داده نمی شود. با خدا درگیر می شویم، قهر هم می کنیم، حتی بعضی 

از اوقــاتـ  نعوذ باهللـ  بعضی از کارهای خدا را ظلم هم می دانیم. خدا 

چرا آن قانون را گذاشته؟ چرا مثاًل ارث خانم ها باید نصف ارث مرد باشد؟

شخصی پیش امام رضا )ع( آمد و گفت: من تازه حمام بودم، برای 

چه وضو بگیرم، برای چه غسل کنم؟ امام رضا )ع( فرمود: 

خدا می خواهد ببیند که چقدر تسلیم هستی.

ابن ابی یعفور به امام صادق )ع( گفت: اگر شما یک انار را 

بگویید نصفش حالل است و نصفش حرام، سخن شما را 

می پذیرم. این مقام تسلیم است.

قهر بکنند و از دین بیرون بروند.ما هستی. اگر حاجت اینها را زود ندهیم، چه بسا خدای ناکرده حضرت با مالطفت پدرانه ای فرمود: شیخ عبدالحسین، تو از خود زودتر حاجت مرا می دادید. شب امیرالمؤمنین )ع( را در خواب دید. آمدم. ســال ها درس خواندم. ظاهراً اگر صحرانشــین بودم، بــه امیرالمؤمنین )ع( گفت: آقا مثــل اینکه من بی خود اینجا عالمه امینی وقتی این صحنه را دید، دلش خیلی شکســت. خطاب روحی در بدنش بیاید، بلند شد و راه رفت.چند لحظه گذشت، دیدم این بچه ای که مثل یک تکه گوشت افتاده بود، انگار امیرالمؤمنین کرد: یا ابا الغوث، این بچه مرا شــفا بده. عالمه امینی می گوید: بچه فلجی در بغلش آمد. بچه فلجش را کنار ضریح انداخت، بعد خطاب به مرتبه کنار ضریح رفته بود. یکی از عرب های قبیله نشــین اطراف نجف، با علی )ع( می رفت و مکرر درخواست می کرد؛ اما حاجتش داده نمی شد. یک مرحوم عالمه امینی، صاحب الغدیر یک حاجت داشت. به حرم امیرالمؤمنین تحریک  احساس با ارائه داستان
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شرط اول
 معرفت شــرط اول رسیدن به کمال اســت. امیرالمؤمنین علی
می فرمایــد: »ای کمیل! هیچ حرکتی نیســت، مگر آنکه تو در آن به 

شناخت نیاز داری«.1
قبل از هر چیز باید امامان و شــخصیت های الگو را شــناخت؛ چراکه 
وقتی انسان فضائل ائمه را شناخت، محب و عاشق آنان می شود. ریشه 
محبت، درک کمال محبوب اســت. تا آدمــی کماالتی را در محبوب 
سراغ نداشته باشد، نمی تواند او را دوست داشته باشد. محبت موضوع 
کوچکی نیســت؛ زیرا الزمة محبت، پیروی و همرنگی با محبوب و 

برائت از دشمنان است.
ثواب زیارت به اندازة معرفت است؛ بدین جهت امام هشتم در مورد زیارت 
خواهرش فرمود: »کسی که آن حضرت را زیارت کند، در حالی که آگاه 
و متوجه شأن و منزلت او باشد، به بهشت می رود«.2 انسان وقتی ائمه را 
شناخت، متوجه می شود خداوند اطاعت و محبت آنها را بی سبب واجب 
نکرده و حق شــفاعت را به دلیل فضائلشان به آنها داده است. حضرت 
رضا به شیعیان می آموزد تا بگویند: »يا فاطمُة اشفعى لى فى الَْجَنِّة 
أن«؛ ای فاطمه مرا شفاعت کن تا الیق  َفاَنّ لَِك ِعْنَد الّل َشأْنا ِمَن الَشّ

بهشت گردم؛ چراکه نزد خداوند جایگاه ویژه ای داری. 
داستان پدر مرحوم آیت  اهلل مرعشی نجفی نشان دهندة جایگاه ویژة آن 

حضرت نزد خداوند اســت. ایشان ختم مجربی می گیرد تا محل دقیق 
قبر شریف حضرت فاطمه زهرا را بداند. شب چهلم با توسل به 
بستر می رود. در عالم رؤیا یا مکاشفه خدمت حضرت علی می رسد. 
آن حضرت به او فرمودند: »علیک بكريمة اهل البیت«. ایشــان فکر 
کرد منظور امیرالمؤمنین، حضرت زهرا است؛ لذا عرض کرد: 
آری، قربانت گردم ختم را بــرای همین گرفتم که محل دقیق  قبر را 
بدانم. امیرالمؤمنین فرمودند: »منظورم قبر شریف حضرت معصومه 

در قم است«. 
عاقبت به خیری

امام هشتم در زیارت نامة خواهرشان به شیعیان یاد می دهد یکی از 
امور مهمی که انسان باید از خدا بخواهد، عاقبت به خیری است: »اللَُّهَمّ 
َعاَدةِ«؛ خداوندا! از تو می خواهم که  إِنِّي أَْســأَلَُك أَْن تَْختَِم لِي بِالَسّ
عاقبت مرا به سعادت ختم نمایی. شیطان پس از هزاران سال عبادت، 
عاقبت به شر شد. گذشته افتخارآمیز مالک نیست؛ بلکه به پایان بردن 
 زندگی با افتخار ســعادت است؛ لذا در زیارت حضرت معصومه
می خوانیم: »َفال تَْســُلَب ِمنِّي َما أَنَا ِفيِه« اکنون که دل در گرو اهل 

بیت دارم، خوشبختم. خدایا این سعادت را هیچ گاه از من سلب نکن.
تسلیم و رضا

بعد از آنکه اصول دین را باور کردیم، باید تســلیم فروع و احکام دین 

. ابن شــعبه حرانی، تحف العقول،   1
ص1۸3.

. مجلســی، بحار االنــوار، ج2۸،   2
ص317.

. جمال الدین خوانساری، شرح غرر   3
الحکم، ج1، ص112.

. مجلســی، بحار االنــوار، ج61،   4
ص40.

. آمدی، غررالحکــم و درر الکلم،   5
ص4۹.

. همان، ص63.  6
. دیلمی، ارشاد القلوب، ج1، ص73.  7

. ورام ابن ابی فراس، تنبیه الخواطر،   ۸
ج1، ص230.

هر که شد مهمان به قم 
 از فیض او لبریز گشت

  نگاهی به زیارت نامة حضرت معصومه

 حجت االسالم والمسلمین 
عبدالکریم شرعی
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باشیم. امام علی می فرمایند: »دین درختی است که اصل و اساس 
آن تسلیم و رضا می باشد«.3

مقام رضا از مقام تسلیم باالتر است. بندة مؤمن چون به حکیمانه بودن 
دستورهای خداوند معتقد اســت، با کمال اشتیاق آنها را اجرا می کند 
 و نه تنها محزون نیســت، بلکه خوشحال اســت. حضرت علی
می فرمایند: »راضی بودن به آنچه خدا مقدر کرده است، حزن و اندوه 

را از بین می برد«.4
رسول خدا فرمودند: »روز قیامت عده ای از قبور برمی خیزند. خداوند 
به آنها بال می دهد و آنها از قبرشــان به بهشــت پرواز می کنند و از 
نعمت های بهشتی برخوردار می گردند. خادمان بهشت می پرسند: شما 
حساب صراط و... نداشتید؟ جواب می دهند: خیر، نه جهنم را دیدیم، نه 
به مانعی در سر راه برخوردیم. می پرسند: از امت کدام پیغمبرید؟ جواب 
می دهند: از امت محمد. می گوینــد: تاکنون یک نفر هم از امت 
آن حضرت وارد بهشــت نشده است. شما چه کرده اید که به این مقام 
رسیده اید؟ می گویند: ما در خلوت و جلوت خدا را ناظر خود دیدیم و به 

وظیفه خویش عمل کردیم و به مقدرات راضی بودیم«.5
در زیارت نامه حضرت معصومه نیز امام هشــتم چنین می فرماید: 
ُب إِلَى الَلِّ بُِحبُِّكْم َو الَْبَراَءِة ِمْن أَْعَدائُِكْم َو الَتّْسلِيِم إِلَى الَلِّ  »أَتََقَرّ
َراِضيا بِِه َغْيَر ُمْنِكٍر َو ال ُمْسَتْكبِرٍ«؛ من به درگاه خدا به وسیله محبت 
شما )اهل بیت رسالت( و بیزاری از دشمنانتان تقرب می جویم. تسلیم 

فرمان خدا هستم با رضایت خاطر، نه با انکار و غرور و تکبر. 
یقین

یکی از توفیقات الهی رســیدن به مقام یقین اســت؛ یقین به درستِی 
آنچه پیامبر و ائمــه آورده اند. یکی از آثار یقین، عمل به احکام 
دین اسالم اســت که سبب سعادت در دنیا و آخرت می شود. حضرت 
علی می فرمایند: »وقتی خــدا بخواهد به بنده اش خیر دهد، او را 
دین شــناس می کند و به مقام یقین می رساند«.6 هر چه یقین قوی تر 
باشــد، پایداری دین بیشتر است.7 انســانی  که به درستی هدف خود 
ایمان ندارد و دچار شک اســت، با کوچک ترین مانعی از دستیابی به 
 هدفش منصرف می شود و دست از تالش برمی دارد. امیر المؤمنین
می فرماید: »روح انسان مانند جسم شش حالت دارد: مرگ و زندگی، 
صحت و مرض، خــواب و بیداری. حیات روح به علم و مرگ روح به 
جهل اســت؛ صحت روح به یقین و بیماری روح به شک است. و...«.۸ 
آدمی که به یقین نرسیده، دچار تردید است و نمی تواند تصمیم بگیرد و 

این تردید او را بیمار و ناتوان می کند. 
در زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه می خوانیم: »َو َعلي َيقيِن 
ٌد َو بِِه راٍض« من تســلیم اوامر پروردگار هســتم، با  ما أتي بِِه ُمَحَمّ

رضایت کامل، همراه با یقین به درست بودن آن.

سخنرانی اول | پرهیز از دوستان ناباب
با توجه به مناســبت شــهادت امام جواد )علیه 
السالم(، چه زیبا است که مهمان نصیحت و سفارشی از ایشان شویم. آن 
حضرت فرمودند: »إّیاَک َو ُمصاَحَبُة الّشریِر، َفإنُّه َکالّسْیِف الَْمْسُلوِل، َیْحُسُن 
َمْنَظُرُه َو َیْقَبُح أثَُرُه؛1 از مصاحبت و دوســتی با افراد شرور بپرهیز؛ چون او 
همانند شمشیری زهرآلود و بّراق است که ظاهرش زیبا، ولی آثارش زشت 
و خطرناک خواهد بود«. دوری از افراد بی ایمان و پرهیز از دوستان ناباب 
تا بدانجا تأکید و سفارش شده که آن را موجب رهایی از جراحت شمشیر و 

هالکت با تیغ برنده آن دانسته اند.
امیرالمؤمنین )علیه السالم( نیز در فرمایش دیگری از همنشینی با اشرار 
نهی فرموده، آن را موجب سوءظن معرفی می فرمایند: »ُمَجالََسُة اأْلَْشَراِر 
ُتوِرُث ُسوَء الّظنِّ بِاأْلَْخَیار؛2 مجالست با اشرار و مردمان بد، سبب بدگمانی 

به مردان نیک و برگزیدگان است«. 
جدایی آن حضرت از دربار مأمون و پشت سر انداختن تمامی ناز و نعمت 
و آســایش آن و هجرت و زندگانی در مدینه پیامبر )صلی  اهلل علیه و آله( 
برای دوری از همنشینی با مأمون ستمگر، نمونه گویایی است از این پیام 

در سیره عملی آن امام همام.
دوســتی با دوســتان بد عالوه بر اینکه در دنیا مشکالت و سختی های 
بســیاری را برای انسان به همراه دارد، در قیامت نیز انسان را در معرض 
عذاب دوزخ و آتش قرار می دهد. در آیات قرآن کریم چنین آمده است که 
دوزخیان هنگامی که در آتش انداخته شــدند، آرزو می کنند که ای کاش 
دوستان بدی برای خود انتخاب نمی کردند: »یا َوْیلَتی  لَْیَتني  لَْم أَتِّخْذ ُفالنًا 
ْکِر بَْعَد إِْذ َجاَءنِی َو َکاَن الّشْیَطُن لاِْلنَسِن َخُذوال؛3  َخلیال لَّقْد أََضلّنِی َعِن الذِّ
ای وای، کاش فالنی را دوســت )خود( نگرفتــه بودم. او مرا به گمراهی 
کشانید، پس از آنکه قرآن به من رسیده بود و شیطان همواره خوارکننده  

انسان است.«
چه بســیار خانواده های مؤمن و آبرومند که بر اثر سهل انگاری در روابط 

دوستانه فرزندانشان دچار پشیمانی شدند.

منبرهای بین الصالتین

حسن هرمز
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سخنرانی دوم | دختر در لسان روایات
بــا توجه به میــالد کریمه اهل بیــت و روز دختر، مناســبت دارد اندکی 
درباره دختران، این ریحانه های بهشــتی و دردانه آفرینش، صحبت کنیم؛ 
همان هایی که در لسان روایات رحمت های مهربان و وفادار معرفی شده اند؛ 
همان هایی که از رسول خدا )صلی اهلل  علیه  و آله( نقل شده که فرموده اند: 
َزاٌت ُمونَِســاٌت ُمَباَرَکاٌت ُمَفلَِّیات ؛4 دختران  »نِْعَم الَْولَُد الَْبَناُت ُملِْطَفاٌت ُمَجهِّ
چه فرزندان خوبی هستند؛ بالطافت و مهربان، آماده به خدمت رسانی، یار و 
غمخوار اعضای خانواده، بابرکت و پاکیزه کننده در خانواده برای والدین«. 
نیز فرموده  انــد: »اِّن اهلّل تََباَرَک َو تََعالَی َعلَی ااُلناِث اََرقٌّ ِمنُه َعلَی الّذُکوِر؛5 
خداوند متعال بر دختران مهربان تر است تا پسران«. همچنین حیا را مالک 
دختر نمونه می فرمایند: »نِعَم الَولَُد الَبناُت الُمَخّدراُت، َمن کانَت ِعنَدُه واِحَدٌة 
َجَعلَها اهلّل ِســترا لَُه ِمن الّناِر؛6 چه خوب فرزندانی هستند دختراِن باحیا. هر 
کس یکی از آنها را داشته باشد، خداوند آن دختر را برای او مانعی در برابر 

آتش دوزخ قرار می دهد«.
و در ثواب داشــتن دختر فرموده اند: »َمْن کانَْت لَُه اِبَْنٌة واِحَدٌة کانَْت َخْیراً لَُه 
ِمْن اَلِْف ِحّجة َو اَلِْف َغْزَوة َو اَلِْف بََدنَة َو اَلِْف ِضیاَفة؛7 کســی که یک دختر 
دارد، اجر او از هزار حج و هزار جهاد و هزار قربانی و هزار مهمانی بیشــتر 
است«. در روایت دیگری ثواب آن را چنین بیان می فرمایند: »َما ِمْن بَْیٍت 
ِفیِه الَْبَناُت إاِّل نََزلَْت ُکّل َیْوٍم َعلَْیِه اثَْنَتا َعْشَرَة بََرَکًة َو َرْحَمًة ِمَن الّسَماِء َو اَل 
َیْنَقِطُع ِزَیاَرُة الَْماَلئَِکِة ِمْن َذلَِک الَْبْیِت َیْکُتُبوَن أِلَبِیِهْم ُکّل َیْوٍم َو لَْیلٍَة ِعَباَدَة 
َسَنٍة؛۸ هیچ خانه ای نیست که در آن دخترانی باشد، مگر آ نکه هر روز دوازده 
برکت و رحمت از آســمان بر آن نازل می شود، و دائم مورد زیارت مالئکه 
قرار دارد، برای پدرشان هر روز و شب ثواب یک سال عبادت می نویسند«.

درباره نحوه برخورد و ارتباط با فرزندان دختر می فرمایند: »َمْن َکاَن لَُه أُنَْثی 
َفلَْم ُیْبِدَها َو لَْم ُیِهْنَها َو لَْم ُیْؤثِْر ُولَْدُه َعلَْیَها أَْدَخلَُه اهلّلُ الَْجّنة؛۹ آنکه دارای دختر 
است، او را آشکار نکند، اهانتش نکند، پسران را بر او مقّدم ندارد، خداوند وی 

را وارد بهشت می کند«.

سخنرانی سوم | مهم ترین ویژگی امام رضا )ع( چیست؟
وقتی نام شــریف امام رضا )ع( را می شــنویم، مهم ترین وصف یا ویژگی 
آن حضرت که باید به ذهن ما متبادر شــود چیست؟ آیا اینکه حضرت به 
ایران تشریف آوردند یا غریب بودند و غریبانه به شهادت رسیدند؟ یا اینکه 
ایشان را عالم آل محمد )ص( برمی شمردند یا اجبار به پذیرش والیتعهدی؟ 
کدام یک باید مهم ترین ویژگی حضرت نزد ما باشد؟ همة اینها خصوصیات 
و اتفاقــات مهم زندگی حضرت بودند، ولی هیچ یک از این ویژگی ها نباید 
مهم ترین وصف ایشــان در ذهن ما باشــد. کار خــاص و مأموریت ویژة 
حضرت، این است که در بین امامان، صریح ترین پیام های والیی را به مردم 
منتقل کردند و می توان گفت امام رضا )ع( در بیان و دعوت به امر امامت 
و والیت، از جهاتی صریح ترین امام بودند. برخی کلمات حضرت را در باب 

امامت مرور می کنیم:
امام رضا )ع( وقتی فهمیدند کمترین فرصت و امکان و ظرفیت را برای آشنا 
ســاختن مردم با مفهوم والیت دارند، بر روی مفاهیمی مثل نماز و روزه و 
عبادات و اخالقیات کار نکردند، بلکه به اصلی ترین مفهوم دینی یعنی امامت 
َیاِم َو الَْحجِّ  پرداختند. ایشان می فرمایند: »بِاْلَِماِم تََماُم الّصاَلِة َو الّزَکاِة َو الصِّ
َو الِْجَهاِد َو تَْوِفیُر الَْفيْ ِء َو الّصَدَقاِت َو إِْمَضاُء الُْحُدوِد َو اأْلَْحَکام ؛10 کامل شدن 
نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و فراوانِی غنائم و صدقات و اجرای حدود 

و احکام و نگهداری مرزها و اطراف کشور، به وسیله امام انجام می گیرد«.
همچنین حضرت در ادامه با بیان مفصلی دربارة عظمت »امام« می فرمایند: 
»اْلَِماُم َواِحُد َدْهِرِه اَل ُیَدانِیِه أََحٌد َو اَل ُیَعاِدلُُه َعالٌِم َو اَل ُیوَجُد ِمْنُه بََدٌل َو اَل 
لَُه ِمْثٌل َو اَل نَِظیر؛11 امام یگانة روزگار خویش است. هیچ کس نمی تواند به 
مقامش نزدیک شــود و هیچ  کس معادل او نخواهد بود و بدلی برایش پیدا 

نمی شود و نظیری ندارد«.
ســند مهم تاریخی دیگری که برای این مطلب می توان ارائه داد، حدیث 
سلسلةالذهب است. حدود 20 هزار نفر نویسنده و صاحب قلم آمده بودند.12 
علمای شــهرهای اطراف هم جمع شده و قلم به دست آماده بودند. بیشتر 
آنها شــیعه نبودند، ولی برای امام رضا )ع( احتــرام قائل بودند؛ چون علم 
و معرفت حضرت زبانزد همه بود و شــهرت ایشان به همه جا رسیده بود. 
جمعیت زیادی گرد آمده بود و همه منتظر بودند یک ســخن از رســول 
خدا )ص( بشــنوند. حضرت، مطلب مهمی از معارف دینی بیان فرمودند 
که به حدیث سلسله الذهب معروف شد؛ بنابراین وقتی نام شریف حضرت 
را شــنیدیم، باید بگوییم: »بزرگ فریادگر امامت و والیت«. چون ایشان، 

صریح ترین امام در بیان امر امامت و والیت و معارف پیرامونِی آن بودند.

. نزهــة الناظر و تنبیــه الخاطر،   1
ص136.

. األمالي )للصدوق(؛ ص446.  2
. فرقان: 2۸ ـ 2۹.  3

. الکافي، ج 6، ص5.  4
. وسائل الشیعة، ج 21، ص367.  5

. روضــة الواعظیــن و بصیــرة   6
المتعظین، ج 2، ص36۹.

7  مستدرک الوســائل و مستنبط 
المسائل، ج 15، ص115.

. جامــع األخبــار )للشــعیري(،   ۸
ص105.

الوســائل، ج15،  . مســتدرک    ۹
ص11۸.

. الکافي، ج 1، ص200.  10
. همان، ص201.  11

12  . الحیاة السیاسیة لإلمام الرضا)ع(، 
ص145.
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دختر باید خانوم باشد
کتاب »دختر باید خانوم باشد« نوشته رضا اخوی، 
کتابی در باب جایگاه دختران در آینه آیات و روایات 
است که با قلمی ساده، با به کارگیری اصطالحات 
نوجوانان منتشــر شده اســت که مبلّغان می توانند این کتاب را برای 

دختران نوجوان در مقطع راهنمایی و دبیرستان معرفی کنند. 
نویسنده، در فصل آغازین با عنوان »پروانه های صورتی« روایاتی ناب 
درباره جایگاه دختران ذکر کرده و سپس آسیب های اجتماعی دختران 
را در چهار فصل با عناوین: »الماس«، »بلغور عشــق«، »ُغر و لُند« و 
»دماغ سوخته« مطرح کرده است. در پایان نیز در فصل »رخ مهتاب« 

راهکارها و الگوهای ترویج حجاب و عفاف ارائه شده است.
هر یــک از این بخش ها، دارای چندین موضوع اســت که با عناوین 
جالب و همراه کاریکاتور عرضه شــده است. مثاًل در بخش »الماس« 
موضوعاتی نظیر دختر نگو طال بگو، راننده موفرفری، تردمیل، چندش، 

مترسک، ریحانه و آسانسور را می خوانیم.
مطالعه بخشــی از این کتاب خالی از لطف نیست. نویسنده در بخش 
راننده موفرفــری به نقد این جمله که »آدم باید دلش پاک باشــد و 

ظاهرش اهمیتی ندارد« پرداخته است: 
»وقتی سوار ماشین می شــوید، دیدن صندلی های کثیف، آشغال زیر 
پا، شیشــه های دودی شــده با خاک و غبار و ...، حس مثبتی به شما 
منتقل نمی کند. در این میان، گفته های راننده موفرفری با آن دست های 
چرک گرفتــه و لباس های پر از چین و چروکــش که مدام از تمیزی، 
نظافت، آراســتگی، کالس، زیبایی ظاهری دم می زند، حوصله شما را 
سر می برد. یعنی همه باور دارند که ظاهر آدم ها، نشان دهنده باطن آنها 
است و اگر کسی ظاهرش به گونه ای باشد و باطنش جور دیگر، کسی 
به حرف و ادعایش توجه نمی کند؛ پس چطور می توان حرف برخی را 
باور کرد که با بدترین وضع حجاب و آرایش ظاهر می شوند و مدام دم از 
خدا و دل پاک می زنند؟ امام صادق فرمود: »خرابی و ناپاکی ظاهر، 

نشان دهنده زشتی باطن و قلب است«.
کتاب »دختر باید خانوم باشد« مناسب برای دختران نوجوان می باشد. 
این کتاب در 112 صفحه و در قطع خشتی، از سوی انتشارات خاکیان 

در 2000 نسخه برای دومین بار در سال 13۹3 چاپ شده است. 

رفتار والدین با دختران جوان
»رفتار والدین با دختران جوان« نوشــته محمود 
اکبری، کوششــی برای پاســخگویی به برخی 
از سؤاالت تربیتی و شــبهاتی است که در ذهن 

خانواده ها وجود دارد.
نگارنده، والدیــن و نوع رفتار آنان را یکــی از عوامل مهم تربیت و 
سازنده شخصیت دختران ذکر می کند و می نویسد: »والدین نخستین 
کسانی اند که در محیط خانواده در شکل گیری ُخلق و خوی فرزندان 
نقش و تأثیر بســزایی دارند و با برخوردها و رفتارهای خود، فضائل و 

رذائل اخالقی را در نهاد فرزندشان بنیان می گذراند«.
این نوشــته حاوی مباحثی کوتاه درباره مســؤولیت والدین در قبال 
دختران مانند: مراقبت ها، آموزش ها، هشدارها، بایستگی و سایر نکات 

برای استفاده از اولیاء و مربیان است.
این کتاب شــامل شش فصل است که عبارتند از: کلیات، مراقبت ها، 
وظایف والدین در برابر دختران، رفتار والدین در قرآن، رفتارهای ناروا، 

و والدین و سفارش ها. 
»امام خمینی و دخترداری« از بخش های خواندنی این کتاب اســت. 
نگارنده می نویســد: »خانم زهرا مصطفوی، دختر امام نقل می کند: 
امام به بعضی از خانم های فامیل که می خواســتند وضع حمل کنند، 
می فرمودند: دعا کنید که بچه شــما دختر باشــد. برای اینکه دختر 

به مراتب بهتر از پسر است، کسی که دختر ندارد، یعنی اوالد ندارد«.
در بخش رفتارهای ناروا، درباره تحمیل خواســته ها هشدار داده شده 
اســت که موجب نفاق در محیط خانه می شود؛ چراکه اگر گفتگوی 
والدین اغلب به شکل امری باشد، فرزندان نمی خواهند یا نمی توانند 

در برابر قدرت والدین مقاومت کنند؛ از این رو به نفاق روی می آورند.
این کتاب به همت سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس و مؤسسه 
فرهنگی طریق الرشاد در انتشارات فتیان به شمارگان 5000 نسخه 
برای هشــتمین بار در پاییز 13۹1 منتشر شده است. این کتاب برای 

معرفی به والدین توصیه می شود.

حسین دهاقان

حسین شریعتی
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جود و بخشش در خانواده
حسین هرمز

خداوند را بندگانی 
است که به دوام 
نعمت مخصوصشان 
گردانده است و تا 
هر زمان که ببخشند، 
از آن نعمت ها 
بـرخـوردارند و اگر 
دست از بخشیدن 
بردارند، خدای تعالی 
از ایشان نعمت ها را 
گرفته، به غیر آنان 
می دهد

ایجاد انگیزه1
در این نوشته از صفتی صحبت به میان خواهد آمد که از فضایل مهم اخالقی است و نشانه ایمان  و 
شخصیت واالی انسان. متخلق شدن به این صفت موجب  قرب  به  حق  و پوشاندن عیوب  و حفظ  آبرو 
و سبب  محبوب  شدن  است. همچنین این فضیلت فاصله طبقاتی جامعه را کم می کند، ناهنجاری های 
ناشی از فاصله طبقاتی را می کاهد، آتش کینه های محرومان را خاموش می کند، حس انتقام جویی را 

در آنان تضعیف می نماید و از این طریق پیوندهای اجتماعی را محکم می سازد.
امــام علی در گفتاری پرمعنا و اثرگــذار درباره این ویژگی می فرمایند: »الُجوُد حــاِرُس ااَلْعراِض؛2 
بخشندگی، نگهبان آبروها اســت«. در جای دیگر فرمودند: »الُجوُد ِعّز َمْوُجوٌد؛3 بخشندگی، عزتی است 
نقد«. جود و سخاوت سبب ایجاد صفا و صمیمیت می شود. امیرالمؤمنین علی )علیه  السالم( در کالمی زیبا 
و پر نغز چنین می فرمایند: »الّسخاَء یْزَرُع الُْمحَبَّة؛4 بخشندگی، بذر دوستی می افشاند«. همچنین می فرمایند: 
»اَلّسخاُء یثِمُر الّصفاَء؛5 میوه بخشندگی، صمیمیت است«. و در سخنی لطیف می فرمایند: »اَلّسخاُء یکِسُب 
الَمَحبََّة َو یَزیُن االخالَق؛6 بخشندگی، دوستی می آورد و زینت بخش اخالق است«. همچنین امیرالمؤمنین 
ِ ِعَباداً َیُخّصُهْم بِالنَِّعِم َو ُیِقّرَها  )علیه السالم( درباره آثار بخشندگی و عواقب ترک آن می فرمایند: »إِّن هلِلّ
ِفیِهْم َما بََذلُوَها َفإَِذا َمَنُعوَها نََزَعَها َعْنُهْم َو َحّولََها إِلَی َغْیِرِهم 7؛ خداوند را بندگانی اســت که به دوام نعمت 
مخصوصشان گردانده است و تا هر زمان که ببخشند، از آن نعمت ها بـرخـوردارند و اگر دست از بخشیدن 

بردارند، خدای تعالی از ایشان نعمت ها را گرفته، به غیر آنان می دهد«.

متن و محتوا
جود و ســخاوتمندی در راه خدا، یکی از ویژگی های برجسته خاندان نبوت و امامت 
است. آنان برای جلب رضایت پروردگار، کمک های فراوانی به نیازمندان می کردند. امام 
نهم نیز با لقب »جواد« یکی از نامداران دادرسی و ضعیف نوازی در طول زندگی کوتاه 
دنیایی اش بود. آن حضرت در نیکی و کمک به مردم، به ویژه نیازمندان و درراه ماندگان، 
سخاوتمندترین مردم زمان خویش شمرده می شد. خانه امام جواد )علیه  السالم( ملجأ 
و مأوای درماندگان، گرفتاران و حاجتمندان بود. هر کسی به نیتی به منزل آن گرامی 
وارد می شــد و بسیار اتفاق می افتاد که قبل از اظهار گرفتاری و خواسته خود، امام از 
راز نهانی او خبر دهد و گره از مشکالت زندگی اش باز کند. در نتیجه، غبار غم از دل 
آنان زدوده می شد و با نشاط و سرور از منزل امام بیرون می رفتند.۸ آن امام مهربان را 
برای جود و عطای فراوانش به این نام خوانده اند که برگرفته از نام های زیبای پروردگار 
متعال است. در فرازی از دعای امام صادق )علیه  السالم( می خوانیم: »أنَْت اهلّل ال اِلََه 
ااِّل أنَْت الَْجَواُد الَْماِجد«.۹ در فرازی از دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان نیز 
ُ َیا اهلّلُ  ُ َیا اللَّ ُ َیا َجَواُد َیا اللَّ همنوا با امام زین العابدین )علیه  السالم( می خوانیم: »َیا اللَّ

َیا اهلّلُ َیا اهلّلُ َیا اهلّلُ َیا اهلّلُ لََک اأْلَْسَماُء الُْحْسَنی«. 10 
البتــه جود الهی را نباید منحصر در دادن آب و نان دانســت؛ بلکه با توجه به ادعیه، 
مغفرت، برتری دادن بر بسیاری از خلق و تقرب، از بارزترین و ضروری ترین جلوه های 

جود الهی است. 
چه زیبا اســت که این صفت را در خود و در اعضای خانواده خویش نهادینه کنیم. در 

ادامه برخی از مصادیق جود و بخشش را در خانواده بررسی می کنیم.
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جود و بخشش در برابر همسر
جود و سخاوت در برابر همسر شامل دو بخش است: یکی بخشش های مالی است که الزمه آن کسب درآمد 
حالل و توسعه دادن و رونق بخشیدن اقتصاد خانواده است. جـواداالئمـــه )علیه  السالم( از جـدش حـضـرت 
صـادق )علیه  السالم( روایـت کـرده اسـت کـه مـردی در بـه دسـت آوردن مـال دنـیـا سـعـی زیـادی می کرد. 
حـضـرت فـرمـود: ایـن مال را برای چه می خواهی؟ عرض کرد: برای آنکه به زن و بچه ام غذای الزم و نفقه 
واجب را بدهم. به دوستانم اطعام و انعام نمایم، به خویشانم ببخشم، برای خدا به مکه بروم و آنجا بـه فـقـرا و 
بینوایان کمک کنم، دست بیچارگان را بگیرم. خانه برای بی خانمان ها بـســـازم، دختران یتیم را شوهر دهم و 
پسران یتیم را زن دهم و آنچه از دستم برمی آید، سرمایه بـه تهی دستان بـیکار بدهم. اراضی موات را احیا نمایم 
و مردم را به کار بگمارم و درخت بـکـارم، مـجـالس مـجد و عظمت شما خاندان را به امید اجر و ثوابی که پیامبر 
خدا )ص( وعده داده است، برپا کنم. امـــام صـادق )علیه  السالم( فرمود: اینها همه کار آخرت است، و کار دنیا 

نیست. باید بکوشی و همة این کارها را در سایه کسب حالل انجام دهی.12
بخش دوم بخشش های معنوی است. جود و بخشش در برابر همسر فقط شامل جود مالی نمی شود؛ بلکه بخشش 
خطاهای همسر و گذشتن در زندگی، بسیار بافضیلت تر است. امام جواد )علیه  السالم( در زندگی تحمیلی با ام 

فضل خطاها و گناهان او را بسیار می بخشید.

جود و بخشش در برابر والدین
امام جواد )علیه  السالم( می فرمایند: »َو ِمْن َسَخائِِه بِّرُه بَِمْن َیِجُب َحّقُه َعلَْیه؛13 از نشانه های 
سخاوت مرد، بخشش به کسانی است که بر او حقی دارند«. والدین از جمله کسانی هستند 
که حقوق واجبی بر گردن ما دارند. ُمَطّرفی می گوید: حضرت رضا )علیه  السالم( از دنیا رفت 
و من چهار هزار درهم از ایشان طلب داشتم و جز خودم کسی از آن خبر نداشت. امام جواد 
)علیه  السالم( شــخصی را پی من فرستاد و فرمود: فردا نزد ما بیا. روز بعد به خدمت امام 
رفتم. فرمود: امام رضا )علیه  الســالم( از دنیا رفت و به شــما چهار هزار درهم بدهکار بود. 
آنگاه از زیر سجاده خود، دینارهایی را به من داد. آنها را شمردم، برابر چهار هزار درهم بود.14

 مصادیق جود و بخشش در خانواده
جود و بخشش در برابر فرزندان

جود در برابر فرزندان به هنگام وسعت مالی یکی از توصیه های اهل بیت )علیهم  السالم( 
است. اهل بیت )علیهم  السالم( با این کار سیره جود و بخشش را به فرزندانشان تعلیم 
می دادند. امام رضا )علیه  السالم( در نامه ای خطاب به فرزندشان امام جواد )علیه  السالم( 
که حدود شــش سال داشت، چنین می نویســند: »پسرم! به من خبر رسیده است که 
خدمتکاران، تو را از در مخصوص خارج می کنند. این به علت بخل و تنگ نظری آنان 
اســت که از وجود تو به مردم خیری نرسد. َو أَْسأَلَُک بَِحقِّی َعلَْیَک اَل َیُکْن َمْدَخُلَک َو 
ٌة ُثّم اَل َیْسأَلَُک أََحٌد  َمْخَرُجَک إاِّل ِمَن الَْباِب الَْکبِیِر َفإَِذا َرِکْبَت َفلَْیُکْن َمَعَک َذَهٌب َو ِفضَّ
َشــْیئاً إاِّل أَْعَطْیَتُه؛ تو را قسم می دهم به حقی که بر تو دارم! سعی کن از در عمومی، 
رفت وآمــد کنی و هرگاه بیرون می آیی، مقداری پول نقد، طال و نقره، همراه داشــته 
باش و هر یک از نیازمندان که از تو درخواستی داشتند، به او چیزی ببخش! اگر یکی 
از عموهایت از تو کمک بخواهد، به او کمتر از 50 دینار نده و اگر بیشــتر بدهی، خود 
دانــی. و اگر عمه هایت از تو یاری بخواهند، کمتر از 25 دینار عطا نکن و اگر بیشــتر 
دادی اختیار با تو است. می خواهم خداوند به وسیله جود و احسان تو، مقامت را واالتر 
بگرداند. احسان کن و بیم و هراس نداشته باش که پروردگار صاحب عرش، تو را فقیر 

و تنگدست بگرداند«11.
اگر می خواهیم فرزندانمان از نظر روحی ســالم باشند و در آینده شخصیتی به هنجار 
داشته باشند، باید در مواجهه مالی با آنان نه سختگیر و نه ولخرج بود. یادمان باشد که 
همة اتفاق هایی که پیش چشــم فرزندانمان در محیط خانه رخ می دهد، در رفتارشان 
بازتاب می یابد؛ پس بخشش و بزرگ منشی را در رفتار رعایت کنیم تا در آینده دارای 

عزت  نفس باشند.
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قصیده ابالحسن 
مرحوم سید محمد هاشمی گلپایگانی ره در سال 137۸ق 
به زیارت حضرت امام رضا )علیه السالم( مشّرف شدند و 
در آنجا قصیده ای با نام )ابا حســن( سرودند که چهل بیت 

دارد و در دیوان مع النبی و آله موجود است.
در ابیات نخستین این قصیده، ایشان ایمان خود را به امام 
عرضه می دارد و بر معیار بودن امام برای ایمان کامل تأکید 
می کند و بارها به صراحت اظهار می دارد که هدایت فقط در 
پیروی از ائمه اطهار )علیهم السالم( است. این عالم شاعر 
در آغاز این شعر خواسته است معرفت خویش را به امام بیان 
کند تا مصداق این روایت باشد که: »من زاره عارفا بحقه وجبت له الجنه«.

چند بیِت نخستیِن این اشعار را همراه با ترجمه  آن می خوانیم:

1. ِوالُؤَك يَسَعى بي و ما زاَل ساِعيا
واليت تو مرا مى کشاند و همواره جذب مى کند.

َوَحسبي َفخراً اَن تَراني ُمواليا
همين افتخار که مرا از پيروان خود مى بينى، برای من کافى است.

این بیت بیانگر اهمیت نعمت والیتی است که در ذات شیعیان است و شیعه 
هیچگاه با دارا بودن این نعمت خود را تهیدســت نمی دانند و همیشــه به 
این نعمت مباهات و افتخار می کنند. بلکه پیامبران اولوالعزم مانند حضرت 
ابراهیم )علیه الســالم( آرزوی شــیعه بودن دارند. در بحار االنوار، ج36، 
ص151ـ  152 آمده اســت که امام باقر )علیه الســالم( در تفسیر آیه ۸3 
ســوره صافات »واّن من شیعته البراهیم« بیان می فرمایند: آن هنگام که 
حضرت ابراهیم انوار پیامبر اکرم و معصومین )علیهم السالم( را در عرش 
دید و از اسم آنها سؤال کرد. آنگاه از باری تعالی پرسید: نورهایی این بزرگان 
را احاطه کرده اند که فقط تو عددشان را می دانی. جواب آمد: اینها شیعیان 
ایشان و شیعه امیرالمؤمنین )علیه السالم( هستند. در آنجا حضرت ابراهیم 
عرض کرد: »اللهم اجعلنی من شیعه امیرالمومنین« و خدا در کتابش از آن 

خبر داد: »وان من شیعته البراهیم؛ و هر آینه ابراهیم از شیعیان او است«.

2. نََزْعُت َحياتي َوِهَي اَهلي َو َموِطني
زندگى را رها کردم و آن خانواده و سرزمين من است

َوِجئُتَك ِمن ُکلَّ الَعالئِِق عاريا
و به سوی تو آمدم، در حالى که از تمام دلبستگى ها دل بريده ام

این بیت انســان را یاد فرازی از زیارت امام رضا )علیه الســالم( می اندازد: 
»اللهم الیک صمدت من ارضی و قطعت البالد رجاء رحمتک فالتخیبنی و 

الترّدنی بغیر قضاء حاجتی و ارحم تقلّبی علی قبر ابن اخی رسولک 
صلواتک علیه و آله؛ پروردگارا من قاصد درگاه تو از سرزمین خود 
و وطن خویش گردیدم؛ پس مرا از آن درگاه َکَرم ناامید مســاز و تا 
حاجتم را روا مســازی، باز مگردان و به روی آوردن به قبر مطهر 

فرزند برادر رسولت )صلی اهلل علیه و آله( در حقم ترحم فرما«.

3. َقَصدُتَك َوااَلحداُث تَتَبُع َمْوِکبي
من نزد شما آمدم و مشکالت به دنبال من بود

َولَم أَر ِمنها َغير بابَِك حاميا
و من غير از آستان شما حمايتگری نديدم

باید در مشــکالت و شــبهات و گرفتاری ها به در خانه اهل بیت )علیهم 
الســالم( رفت و به دامان ایشان چنگ انداخت تا از راه راست خارج نشد؛ 
زیرا معصومین باب اهلل هســتند و باید از راه ایشان به خدا رسید؛ چنان که 
در اصول کافی، ج1، ص1۹3، ابی بصیر از امام صادق )علیه الســالم( نقل 
می کند که ایشان فرمودند: »امامان درهای خدا هستند که باید از آنها وارد 
شــد. و اگر ایشان نبودند، خدای عزوجل شناخته نمی شد و خداوند تبارک 

تعالی به ایشان بر خلق خود احتجاج می کند«.

4. ُبلِيُت بَِعصٍر َضاَع ِفي الَغيِّ ُرْشُدُه
مبتال شدم به زمانى که هدايت در گمراهى گم شده است

ُر ّخيراً َوالَمعالي ُمخاِزيا ُيَری الشَّ

سیدعباس شاهرودی

بررسی شعر »ابا الحسن« از مرحوم آیت اهلل سیدمحمد گلپایگانی

به کارگیری شعر عربی در منبر فارسی

مطلع سخن
یک بیت شعر خوب، سخنرانی را لطیف و مقبول می سازد. اگر سخنران بعد از استدالل و اقناع شعور، شعری نغز و مناسب با موضوع بخواند، احساس 
مخاطب تحریک می شود و در جان او می نشیند. این قاعده در انواع سخنرانی ها جاری است، ولی رعایت آن در سخنرانی مذهبی، به دلیل حساسیت باال 
ضروری تر است. گفتیم شعر نغز و مناسب با موضوع. یک منبری موفق، نباید با دنیای شعر و ادبیات بیگانه باشد؛ باید شعر و شاعران خوب را بشناسد و 
با توجه به موضوع سخنرانی، یک بیت ناب را انتخاب کند. شعر و قصیده در منبرهای عربی جایگاه ویژه ای دارد و بدون آن،  منبر ابتر است. منبر با یک 
قصیده تقریباً هفت بیتی شروع می شود و با ابیاتی در رثای اهل بیت )علیهم السالم( پایان می یابد. سخنران مذهبی، به هر زبانی که سخن می گوید، باید 
بخشی از سخنرانی را به زبان عربی ایراد کند؛ مثاًل خطبه و حمد و ثنای الهی و آیات و روایات به زبان عربی است. اصاًل خواندن آیه و حدیث، وزانت 
منبر را باال می برد، حال اگر چند بیت عربی به عنوان مقدمه یا چاشنی منبر و روضه گنجانده شود، که نور علی نور است. سخنرانان موفقی همچون 
آیت اهلل فاطمی نیا و نظری منفرد یا سخنرانان فارسی زبانی که در نجف بودند و بعدها در ایران به ایراد سخنرانی پرداختند، همچون مرحوم خراسانی، از 

این شیوه استفاده می کرده و می کنند. 

یک بیت شعر خوب، 
سخنرانی را لطیف 
و مقبول می سازد. 
اگر سخنران بعد 
از استدالل و اقناع 
شعور، شعری نغز 
و مناسب با موضوع 
بخواند، احساس 
مخاطب تحریک 
می شود
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بدی خوبى ديده مى شود، صفات خوب پستى
5. َفلَم يِنَتَخْب ااِّل الُمناِفُق صاِحبا

و همراهى انتخاب نمى شود، مگر اينکه منافق از آب درمى آيد
َولَْم ُيتََّخْذ ااِّل الُمَضلّلُ هاِديا

و هدايتگری انتخاب نمى شود، مگر اينکه 
گمراه کننده است

6. َطَغى الُکْفُر، َوااليماُن لم يََر َمْلَجأ
کفر طغيان کرده و ايمان پناهگاهى 

نمى بيند، مگر شما
ِسواَك، لِذا أْقَبلِت نَْحَوَك الِجيا

برای همين من به سوی شما پناه آورده ام
در این چند بیــت عالم فقید این مطلب را 
بیان می کند که هنگامی که شناخت حق و 
باطل، و خوبی و بدی، و منافق و غیر منافق 
سخت می شود، باید به کسانی مراجعه کرد 
که از طرف خدا عالمت های هدایت بشری 
هســتند؛ چه اینکه در روایت های بسیاری 
ذیل آیه »وبالنجم یهتدون« تصریح شده که 
پیامبر و معصومین )علیهم السالم( یگانه راه 
هدایت و سعادت مردم هستند )مراجعه 
شود به تفسیر فرات، ص233؛ تفسیر 
عیاشی، ج3، ص5؛ بحار االنوار، ج24، 

منابع:
1. دیوان مع النبی و آله.

2. آیت اهلل السید محمد جمال 
الهاشمي حیاته و أدبه.

3. مفاتیح الجنان.
4. تفسیر عیاشي.

5. تفسیر فرات کوفی.
7. تفسیر عیاشی.
۸. تفسیر برهان.

شاعر فقیه
عتبه عباســیه در حال ساخت ضریح جدیدی است. شعری 
با زبان عربی از شاعری ایرانی بر اطراف ضریح مطهر قمر 
بنی هاشم نقش بسته است. مطلع شعر دل را تا شاه راه نجات 

پرواز می دهد. 
َضریُحَک َمفَزُعَنا ااَلمَنُع

ضریح تو پناهگاه امن ما است

بِِه ُکّل ناِزلٍَة ُتدَفُع
به وسیله آن هر بالیی دفع می شود

َو بابَُک لِلَخلِق باُب الّنجاِة
و باب تو برای مردم باب نجات است

تَُلوُذ بَِعرَوتِِه الّروُع
گرفتاران به دستگیره محکم آن چنگ می زنند.

اینها ابیاتی است از شــاعر فقیه آیت اهلل سید محمد هاشمی 
گلپایگانی )م 13۹7ق(، فرزند آیت اهلل العظمی آقا جمال الدین 
گلپایگانی، مرجع و عارف برجسته حوزه علمیه نجف می باشد. 
عالم شاعری که به قول استاد فاطمی نیا گرچه عرب نیست، 
اشعاری به عربی سروده که عرب زبان ها را متعجب کرده است.

ایشان عالوه بر علم فقه و اصول و کالم، در ادبیات و شعر 
نیز تبحر داشت؛ به نحوی که در سنین جوانی در جامعه ادبی 

کشورهای عربی به خوبی شناخته شده بود.
وی دارای تألیفات زیادی است که بعضی از آنها به زیور 

طبع آراسته شده است؛ مانند:
1. المجموعات الشعریة

2. کتاب )الزهراء علیها السالم(
3. مشکلة االمام الغائب

4. االسالم فی صالته و زکاته
5. اصول الدین االسالمي

6. هکذا عرفت نفسي
7. المرأة و حقوق االنسان

۸. دیوان مع النبی و آله

مرحوم سید محمد هاشمی 
گلپایگانی ره در سال 

1378ق به زیارت حضرت 
امام رضا )علیه السام( 
مشّرف شدند و در آنجا 

قصیده ای با نام )ابا حسن( 
سرودند که چهل بیت دارد 
و در دیوان مع النبی و آله 

موجود است

ص۸1؛ تفسیر برهان، ج5، ص541(.
در زیارت پر گوهر و نفیس جامعه کبیره نیز بارها به این مطلب اشاره شده 
است: »و الی ســبیله ترشدون و بقوله تحکمون سعد من واالکم و هلک 
من عاداکم و خاب من جحدکم و ضّل من 
فارقکم و فاز من تمّســک بکم و أمن من 

لجأ الیکم«.

َُّه 7. َفأنقِْذ َحياتِي ِمن َزماٍن َفإن
پس نجات بده زندگى مرا از اين زمانه

ُيحاِوُل أْن ال تَسَتقِرَّ َکما ِهيا
که اين زمانه نمي خواهد همان گونه که 

هست، باقى بماند.
این بیت و این شکایت از زمانه، مضمونش 
در روایات و ادعیه نیز وارد شــده؛ چنان که 
در آخر دعــای افتتاح می خوانیم: »اللهم انا 
نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و 
غیبة ولینا و کثرة عدونا و قلة عددنا و شدة 
الفتن بنــا و تظاهر الزمان علینا؛ خدایا ما از 
نبود پیغمبــران، و غیبت ولّی و رهبرمان، و 
زیادی دشمنانمان، و کمی عددمان، و روی 
آوردن سختی بالها و فتنه ها به ما، و پشت 

کردن زمانه بر ما شکایت داریم«.
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اختالف فتوا در موضوعات مختلف امری طبیعی و 
کامال علمی و نشان از پویایی فقه شیعه است. آنچه 
برای مبلغین و ائمه جماعات اهمیت دارد توجه به 
اختالف فتاوا با در نظر گرفتن استدالالتی است که 
پشتیبان علمی هر کدام از این مسائل است. تحلیل 
اســتداللی گزاره های فقهی مانند درس خارجی 
است که مخاطبان نشریه را با اندیشه های فقهی مخاطبان آشنا می سازد. در 
این شماره از نشریه سن بلوغ دختران را از منظر فقه مورد دقت می پردازیم.

بلوغ دختران
 مشهور فقهاي شیعه نشانه هاي بلوغ دختران را یکي از سه چیز دانسته اند. 

اول: احتالم )خروج مني(، دوم:  انبات )روییدن مو بر شرمگاه(، سوم:  کامل 
شدن نُه سال قمري. دو نشانه اول، بین پسران و دختران مشترک است و 
نشانه سوم به دختران اختصاص دارد؛ چنان که در پسران کامل شدن پانزده 

سال قمري نشانه اختصاصی بلوغ است.
 شهرت این مسئله به حدي است که فقیه محقق و پرآوازه ای چون صاحب 
جواهر مي فرماید: »و أما األنثی فبلوغها کمال تســع علی المشــهور بین 

األصحاب، بل هو الذي استقر علیه المذهب«.1
 در نگاه وی بالغ شــدن دختران به کامل شدن نُه سال چنان شهرتی دارد 

که می توان گفت مذهب بر آن استوار است.
ایــن نظریــه در میان فقهــاي معاصــر نیز شــهرت بســزایي دارد.2

حجه االسالم و المسلمین
 حیدر بهرمن

عالـــی  ســـطح  اســـتاد 
قـــم علمیـــه  حـــوزه 

درس  راهنمـــای  اســـتاد 
خـــارج موسســـه تحقیقاتـــی، 

آموزشـــی بقیـــه ا... عـــج

سن بلوغ دختران از منظر فقه

مشهور فقهاي شیعه 
نشانه هاي بلوغ 
دختران را یکي از سه 
چیز دانسته اند. اول: 
احتام )خروج مني(، 
دوم:  انبات )روییدن 
مو بر شرمگاه(، سوم:  
کامل شدن نُه سال 
قمري
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این در حالی است که فقه اهل تسنن نشانه سنی بلوغ دختران را پانزده یا 
هفده سال تعیین نموده است.3

نظریات غیر مشهور در فقه شیعی
در حوزه فقه شیعی، عالوه بر رأی مشهور به آراء دیگری نیز برمی خوریم. 
برخی سن بلوغ دختران را سیزده ســالگی دانسته اند و برخی دیگر بر این 
عقیده اند که بلوغ دختران نشانه سنی ندارد، بلکه نشانه اصلی رؤیت اولین 
خون حیض است و ذکر نه سال در روایات، به دلیل تقارن غالبی این سن 
با زمان شــروع قاعدگی آنان است. برخی نیز سن بلوغ را نسبت به احکام 

مختلف، امری متغیر دانسته اند.4 
نگاهی اجمالی به ادله اقوال

حکم این مسئله همچون بسیاری از مسائل فرعی دیگر در قرآن کریم طرح 
نشده؛ هر چند اصل موضوع بلوغ، اشاره گونه و با تعبیراتی همچون »َو ابَْتُلوا 
الَْیتامی  َحّتی إِذا بَلَُغوا النِّکاح؛5 و یتیمان را بیازمایید تا وقتی به ]سن[ زناشویی 
برسند« و »َو ال تَْقَربُوا ماَل الَْیتیِم إاِّل بِالّتي  ِهَي أَْحَسُن َحّتی َیْبُلَغ أَُشّده؛6 و 
به مال یتیم جز به نحوی ]هر چه نیکوتر[ نزدیک مشوید تا به حد رشد خود 
برسد« و »إِذا بَلََغ اأْلَْطفاُل ِمْنُکُم الُْحُلم؛7 و چون کودکان شما به ]سن[ بلوغ 

رسیدند« در این کتاب عزیز عنوان شده است. 
با مالحظه عدم تحقق اجماع در مسئله و عدم دسترسی عقل به تشخیص 
این گونه معیارهای تعبدی، تنها مرجع حکمیت فقهی در این مسئله، روایات 
وارده از خاندان عصمت )علیهم الســالم( اســت. اما داوری در این مسئله 
به اســتناد روایات، به دلیل فراوانی و اختالف مضامین آنها، آسان به نظر 
نمی آید؛ لذا بهره مندی از مهارت های فن استنباط احکام در این مهم امری 

ضروری است.
روایات مورد استناد قول مشهور

این دســته از روایات بیشترین حجم روایات وارده در این مسئله را تشکیل 
می دهد که به بیست و پنج روایت می رسد.۸ این روایات مضامین مختلفی 
دارد؛ به طوری که به چند دســته تقسیم شــده اند. دسته ای از این روایات 
صراحتاً نه ســالگی را سن بلوغ دختران دانسته است و دسته ای دیگر سن 
اجرای حدود شرعی بر آنها را. دسته ای دختران را در این سن دارای قدرت 
تشــخیص در امر ازدواج می داند و دسته ای این سن را سن جواز ادخال به 
هنگام آمیزش می داند. دســته ای نیاز به عده طالق را مشروط به این سن 
دانسته است. ولی با وجود عدم اتحاد مضمون این روایات، قدر مشترکی از 

آنها استنباط شده که همان قول مشهور است.
 بــه همین جهت برخی از بزرگان بر این باورند که مجموع این روایات از 

تواتر معنوی برخوردار است.۹
با این وصف هر چند پاره ای از روایات بر خالف روایات ســابق ســن 
بلوغ را سیزده سالگی یا زمان شروع قاعدگی به حساب آورده است،01 
ایــن روایات به دو دلیل توان ایســتادگی در برابر آن حجم از روایات 
مشــهوره یا متواتره را ندارد. اواًل: به این دلیل که مورد اعراض عملی 
اصحاب قرار گرفته اســت و این اعراض موجب سستی آنها می گردد. 
ثانیاً: به این دلیل که در دانش اصول فقه این اصل، مســلّم است که 
هنگام تعارض بین روایات، شهرت یک روایت عاملی برای ترجیح آن 

بر روایت دیگر است.11 

نکات پایانی
1. بلوغ در لغت به معنای رســیدن به مرحله خاصی از کمال است که در 
آن مرحله شخص برای انجام کاری توانمند می شود. این مرحله در کارهای 
متفاوت و افراد مختلف از نظر روحی و جسمی و اقلیمی، متفاوت می باشد. 
حال که ادله شرعی بدون در نظر گرفتن تفاوت های موجود، سن خاصی را 
معیار سن بلوغ به حساب آورده است، می تواند حاکی از آن باشد که در نظر 
شارع مرحله ای از بلوغ مالک قرار گرفته است که همة اشخاص با رسیدن به 
آن سن وارد آن مرحله می گردند. البته این احتمال هم منتفی نیست که این 
سن یک معیار غالبی باشد، نه عمومی. اما رجحان وحدت رویه و آسان سازی 

اجرای قانون انگیزه ای برای جعل یک قانون فراگیر برای همه شده است.
2. ممکن است گفته شود در بعضی روایات جواز تصرف در اموال متوقف 
بر سن بلوغ دانسته شده است؛ در حالی که بدون تردید بلوغ سنی نمی تواند 

مجوزی برای سپردن اموال به کودکان باشد.
پاسخ آن است که این روایات بدین معنا نیست که سن بلوغ، علت تامه برای 
تسلیم اموال به کودکان است؛ بلکه سن بلوغ در حد یک مقتضی است که 
در کنار آن باید سایر شرایط را در نظر داشت. قرآن کریم می فرماید: »َو ابَْتُلوا 
الَْیتامی َحّتی إِذا بَلَُغوا النِّکاَح َفإِْن آنَْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشداً َفاْدَفُعوا إِلَْیِهْم أَْموالَُهْم؛21 
یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید. اگر در آنها رشد )کافی( یافتید، 
اموالشان را به آنها بدهید«. بنابراین در امور مالی غیر از بلوغ، رسیدن به حد 

رشد اقتصادی نیز الزم است.
3. عدم قــدرت بر انجام برخی تکالیف برای بعضی از دختران نه ســاله، 
نمی تواند دلیلی بر نفی قول مشــهور باشد؛ زیرا تکالیف در صورت عسر و 
حرج شــدید ساقط می گردد و در این مسئله فرقی بین این دختران و سایر 
مکلفان نیست. البته این مطلب هم حائز اهمیت است که نباید در تشخیص 

عسر و حرج دچار سهل انگاری شد. 

. جواهر الکالم في شرح شرائع السالم، ج 26، ص3۸.  1
. ر.ک: توضیح المسائل )محشیـ  امام خمینی(، ج 2، ص375.  2

. »قال الشافعیة و الحنابلة: ان البلوغ بالسن یتحقق بخمس عشرة سنة في الغالم   3
و الجاریة.و قال المالکیة: سبع عشرة سنة فیهما.و قال الحنفیة ثمان عشر في 

الغالم، و سبع عشرة في الجاریة«. الفقه علی المذاهب الخمسة، ج 2، ص300 .
. برای آشنایی بیشــتر ر.ک: آیت اهلل جعفر سبحانی، البلوغ، حقیقته، عالمته و   4

أحکامه، ص64 . 
. نساء: 6.  5

. انعام: 152.  6
. نور: 5۹.  7

. ر.ک: وسائل الشیعة، باب 45 از ابواب مقّدمات النکاح و آدابه، احادیث 1 الی ۹؛   ۸
و باب 4 از ابواب مقدمة العبادات، ح2؛ و باب 44 از ابواب الوصایا، ح12؛ و باب 
16 از ابواب الوقوف و الصدقات، ح4؛ و باب 22 از ابواب الشــهادات، ح3؛ و باب 
34 از ابــواب ما یحرم بالمصاهرة، ح1 الی 3؛ و باب 2 از ابواب العدد، ح3. برای 

توضیح بیشتر پیرامون روایات ر.ک: البلوغ حقیقته، عالمته و احکامه، ص56.
. البلوغ، حقیقته، عالمته و احکامه، ص44.  ۹

. در موثقه عّمار ساباطي از امام صادق )علیه السالم( این گونه آمده است: سألته   10
عن الغالم متی تجب علیه الصالة؟ قال: »إذا أتی علیه ثالث عشرة سنة، فإن 
احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصالة و جری علیه القلم، و الجاریة مثل ذلک 
إن أتی لها ثالث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها و جری علیها 

القلم«. وسائل الشیعة، باب 4 از ابواب مقدمة العبادات، ح12.
. البلوغ، حقیقته، عالمته و احکامه، ص6۸.  11

. نساء: 6.  12

در حوزه فقه شیعی، 
عاوه بر رأی مشهور 

به آراء دیگری نیز 
برمی خوریم. برخی 

سن بلوغ دختران را 
سیزده سالگی دانسته اند 

و برخی دیگر بر این 
عقیده اند که بلوغ 

دختران نشانه سنی 
ندارد
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شـبهه: بعضـی در دینـی بـودن حجـاب در شـکل چادر 
شـبهه نمـوده و این گونـه ادعـا کرده انـد کـه چـادر بـه 
احتمـال زیـاد از زمـان قاجار در ایـران جا افتاده اسـت و 

هیـچ ارتباطی بـا دیـن و مذهب نـدارد. 1

پاسخ: »جالبیب« جمع »جلباب« است و جلباب در کتاب های لغت معتبر، 
مثل: لســان العرب، صحاح اللغه و معجم الوسیط، به »ملحفه« معنا شده 
اســت. ملحفه پوششی گسترده است که زن خود را در آن می پیچید. قبل 
از بررســی معنا و مفهوم جلباب، باید دید چادر رایج در بین زنان مسلمان 
و ایرانی چه نوع پوششی است و عناصر و مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده 

آن چیست؟
با اندک تأملی می توان گفت مفهوم چادر دارای دو مؤلفه اصلی ذیل است:

1. پوشش وسیع که از باالی سر تا پایین پای زن را می پوشاند.
2. پوششی جلو باز که از باالی سر، روی لباس های دیگر پوشیده می شود.

آیا جلباب قرآنی که در بعضی تفاسیر از آن به ملحفه تعبیر شده است2،  دو 
عنصر ذکر شده برای چادر های رایج فعلی را دارد یا نه؟ اگر دو عنصر یادشده 
را بتوان برای جلباب اثبات نمود، می توان ادعا کرد که جلباب قرآنی، همانند 

چادرهای رایج فعلی بوده است.

الف( اندازه جلباب: تقریباً همة کتاب های لغت در اینکه جلباب 
پوششی وسیع اســت، اتفاق نظر دارند؛ ولی دیدگاه های کتاب های لغت و 

تفسیر درباره اندازه دقیق جلباب متفاوت است. سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: جلباب پوششــی فراگیر بوده که از باالی ســر تا پایین پا 
را می پوشــانده است. این دیدگاه از کتاب های لغوی و تفسیری فراوان 

استفاده می گردد.3
دیدگاه دوم: جلباب پوششــی بزرگ تر از خمار )مقنعه( بوده که کمتر از 
مقدار ردا، یعنی تقریباً تا زانو ها را می پوشانده است. این دیدگاه از بعضی 

از کتاب های لغت، مثل مصباح المنیر فیومی استفاده می شود.4
دیدگاه ســوم: جلباب همان خمار )مقنعه( است؛ پوششی که فقط سر 
و سینه را می پوشــانده است. این دیدگاه از مفردات راغب اصفهانی به 

دست می آید.5 
شواهد مختلفی وجود داردکه صحت دیدگاه اول، و مخدوش بودن دیدگاه 
دوم و سوم را ثابت می کند که یکی از آنها پوشش حضرت زهرا )سالم اهلل 
علیها( هنگام خروج از منزل و رفتن به مســجد برای دفاع از فدک است: 
»النت خمارها علی رأســها و اشتملت بجلبابها« 6؛  یعنی حضرت فاطمه 
زهرا )سالم اهلل علیها( خمار و مقنعه خویش را بر سر و جلباب بر تن کردند. 
نکته اول: پوشــش حضرت در بیرون منزل همان دو پوشش قرآنی 
مستقل از یکدیگر به نام »خمار« و »جلباب« بوده است. بر این اساس 

نظر طرفداران دیدگاه سوم، مثل راغب اصفهانی مخدوش می گردد.

نکته دوم: از عبارت »وشــتملت بجلبابها«، باتوجه به لفظ اشتمال 
استفاده می شــود که جلباب، پوششی سرتاسری بوده که تمام آن 
وجود مبارک، از ســر تا قدم ها را فرا می گرفته است. بنابراین، نظر 

طرفداران دیدگاه رد می شود.
زنان صدر اسالم، که نخست مخاطبان آیه جلباب بوده اند، از واژه جلباب چه 
برداشتی داشته اند و تبادر ذهنی آنها از آن چه بوده است؟ در کتاب سنن ابی 
داود از اّم ســلمه، همسر گرامی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( قضیه ای نقل 

شده که گویای تبادر ذهنی زنان عرب آن زمان است:
وقتی آیه جلباب »یدنین علیهن من جالبیبهن«7  نازل شد، زن های انصار از 

خانه هایشان خارج شدند، در حالی که پوشش های مشکی داشتند. ۸

ب( کارکرد جلباب: برای فهمیــدن کارکرد جلباب و کیفیت 
پوشش آن، الزم است معنای »ادناء« در آیه »ُیْدنِیَن َعلَْیِهّن ِمْن َجاَلبِیبِِهّن« 
معلوم شود. آلوسی از ابن عباس و قتاده، و زمخشری در تفسیر کشاف از ابن 
سیرین، ذیل آیه 5۹ سوره احزاب نقل کرده اند که مراد از »یدنین« قرار دادن 
جلباب در باالی ابرو و گردن و جمع و جور کردن و قرار دادن گوشــه های 
جمع شده آن در باالی بینی است، که معمواًل بانوان متدین و حساس نسبت 
به رعایت حجاب در مواجهه با نامحرم این کار را انجام می دهند. از عبارت 
ابن عباس، قتاده و ابن سیرین معلوم می شود که جلباب همانند چادر های 
فعلی، پوششــی جلو باز بوده است و واژه »یدنین« در آیه شریفه نیز مؤید 
این مدعاست. بنابراین از نظر کارکرد و کیفیت پوشش نیز از جلباب قرآنی 

معانی چادر را فهمیده اند.۹

*. کارشناس ارشد علوم تربیتی، محقق و نویسنده.
1. فاطمه خاتمی، روزنامه ایران، شماره 1627، 7۹/7/4، ص4.

2 . به عنوان مثال ر.ک: شــیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن ، ج۸ ، ص361؛ 
میرزا محمد مشهدی، کنز الدقائق، ج۸، ص226؛ فیض کاشانی، تفسیر صافی، 

ج4، ص203، ذیل آیه 5۹ سوره احزاب )آیه جلباب(.
3 . به عنوان نمونه ر.ک: شیخ طوسی، تفسیر تبیان؛ بیضاوی، تفسیر انوارالتنزیل و 
اسرار التأویل؛ عالمه طباطبائی، تفسیر المیزان؛ شیخ محمدجواد مغنیه، تفسیر 
الکاشف، ذیل آیه جلباب. همچنین از ابن عباس، مفسر بزرگ قرآن کریم این 

دیدگاه استفاده می شود که در ضمن بررسی اقوال سه گانه خواهد آمد.
4 . »الجلباب: ثوب اوسع من الخمار دون الرداء«. فیومی، المصباح المنیر، ص104 

)ریشه جلب(.
5 . »الجالبیب: القمص و الخمر الواحد الجلباب«. راغب اصفهانی، معجم مفردات 

الفاظ القرآن، ریشه جلب.
6 . طبرسی، االحتیاج، ج1، ص۹۸.

7 . احزاب: 5۹.
۸ . سنن ابی داود، ج2، ص1۸2.

۹ . ر.ک: لسان التنزیل، ص103، به اهتمام مهدی محقق؛ تفسیر ابوالفتوح رازی، 
ج۸، ص1۹1، ذیل آیه 5۹ سوره احزاب؛ میرزاابوالحسن شعرانی، نثر طوبی، واژه 

جلباب؛ ر. پ. آذری، فرهنگ البسه مسلمانان، ص117.

حسین مهدی زاده*

چادر مشکی دلیل قرآنی دارد

تقریباً همة کتاب های 
لغت در اینکه جلباب 
پوششی وسیع است، 
اتفاق نظر دارند؛ ولی 
دیدگاه های کتاب های 
لغت و تفسیر درباره 
اندازه دقیق جلباب 
متفاوت است
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حسن علی آبادی
در میان شــخصیت های فرهیخته تشیع نام صاحب بن عباد همچون 
ستاره ای می درخشد. شخصیتی که عالمان بزرگ تشیع همچون سید 
رضی در رثای وی شعر 112 بیتی دارد و عالمه امینی زبان ادیبان 

را از بیان مکارم اخالقی و فضائل علمی ایشان قاصر می داند.
 ویژگی فوق العاده او در ارادت تام و کامل نسبت به خاندان پیامبر
اســت. اشــعار زیبای او در این باره فراوان می باشد. از جمله این اشعار 
شعریست که در مدح حضرت ثامن الحجج علیه السالم انشاء کرده است.

این شعر زیبا که در مقدمه عیون آمده به این شرح است:
مشــهد طهر و أرض تقديسيا ســائرا زائــرا إلى طوس
أكــرم رمس لخيــر مرموس  أبلغ سالمى الرضا و حط على
من مخلص فى الوالء مغموسو الل و الل حلفــة صدرت
تعريس  إنى لــو كنت مالــكا إربى الفنــاء  بطوس  كان 
منتســفا فيــه قــوة العيس  و كنت أمضى العزيم مرتحال
ملتحف بالــذكاء  الثنــاء مأنوس    لمشــهد  بالســناء و  و 

ای که به زیارت طوس -محّل پاک و ســرزمین قداست- رهسپاری! 
ســالم مرا به حضرت رضا)ع( برسان و نزد بهترین قبر که صاحب آن 

بهتریِن به خاک سپردگان است فرود آی.
قسم به خداوند، قسمی که از انسانی مخلص و غرق در والی اهل بیت 

صادر شده است.
که اگر برآوردن آرزوهایم به دســت خودم بود، در مقابل خانه )حضرت 

رضا( در طوس اقامت می  گزیدم.
و همچون شتران تیزپا می دویدم، به سمت حرمی که از نور و درخشندگی 

پوشیده شده و با نور و علّو مقام مدفون است و همدم.
 وی این شــعر را به شــیخ صدوق عالم بزرگ تشیع هدیه می کند. به 
اندازه ای این شعر در نگاه شیخ دارای عظمت است که تصمیم به تالیف 
کتابی درباره حضرت رضا علیه الســالم می گیرد. حاصل این تصمیم 
کتاب گران سنگ عیون اخبار الرضا علیه السالم است. شیخ در پاسخ 
هدیه معنوی مدح امام هشــتم این کتاب را به صاحب بن عباد هدیه 
می کند. در واقع این هدیه گران سنگ از باب »َو إِذا ُحيِّيتُْم بِتَِحيٍَّة 
َفَحيُّوا بِأَْحَســَن ِمنْها« جوابی بهتر و زیباتر به شــعر مدح جناب 

صاحب بن عباد بوده است.

نگاه ...

 موضوع ماه: نگاهی به کتاب عیون اخبار الرضا
عیون کتابی برای ترویج فرهنگ دینی

خدا تو را می پسندد
ِعدل قرآن، مبین قرآن

شیخ صدوق؛روایت نزدیک
علت و حکمت احکام درعیون
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از  علیه الســام  عیون اخبارالرضا 
جمله آثاری است که در گسترش 
فرهنگ رضوی صدها ســال است 
کــه رخ می نمایاند. ایــن کتاب را 
می توان با رویکردهای مختلفی بررسی کرد. نگاه تفسیری 
و قرآن شناســی، کامی و معرفت شناسی، روایی و حدیث 
شناسی و... از جمله نگاه هایی است که اندیشمندان مختلف 
را مجذوب عیون نموده است. استفاده از این کتاب حدیثی 
بــا نگاه ترویجی و تبلیغی خود نیــاز به تحقیق و پژوهش 
دارد. حدیــث پژوه گرانقدر جناب آقــای غامعلی از جمله 
فرهیختگانی است که نگاه های ترویجی و تبلیغی خوبی به 
کتب حدیثی دارند. در این مصاحبه کتاب عیون اخبارالرضا 
علیه السام با چنین رویکردی مورد بررسی قرار داده است.  

در ابتدای صحبت لطفاً کتاب شــریف عیون اخبار الرضا 
)علیه السام( را معرفی بفرمایید.

آثار شیخ صدوق دارای ویژگی های منحصر به فردی است که کمتر کتابی 
از کتاب های شــیعه دارای آن است. 
نوآوری فوق العاده زیبایی دارد که قبل 
از او یــا نبوده و اگر هــم بوده، خیلی 

ضعیف بوده است.
شیخ صدوق بیش از 250 جلد کتاب 
تا زمان نگارش کتاب من الیحضره 
الفقیه نوشته بود. بعد از آن هم نزدیک 
به ســی جلد کتاب نوشته است؛ ولی 
امروزه کمتر از بیست جلد از کتاب های 

ایشان در اختیار ما قرار دارد. 
ایشــان  از  باقی مانــده  کتاب هــای 
ویژگی های ممتــازی دارند که دلیل 
مانایی آنها، همین ویژگی ها اســت. 
ضمــن اینکــه جامعه علمــی ما به 
استنساخ این کتاب ها روی آورده و به 
این ترتیب، میراث علمی ایشان باقی  

مانده است.
یکــی از ایــن کتاب ها عیــون اخبار 
الرضــا اســت. ایــن اثر بــه کتابخانه 
مشــهور صاحب بــن عبــاد در ری و 
بعدهــا در اصفهــان اهدا شــد. به این 
شــکل زمینه استنســاخ آن فراهم آمد 

و به نظر می رســد در زمان خود شــیخ صدوق گســترش پیدا کرده اســت.
کتاب عیون از جهت ساختاری دارای یک مقدمه و 6۹ باب است. بخشی از 
این ابواب شامل بحث های علمی است که برای متخصصین قابل استفاده 
است. اما ده ها باب دیگر برای عموم جامعه قابل درک و بهره مندی است و 

مبلّغان می توانند در امر تبلیغ، از این کتاب بهره فراوان ببرند.
برخی از باب های این کتاب عبارتند از: والدت امام رضا )علیه السالم(، دلیل 
نامیده شدن به اسم رضا، بحث امامت امام رضا )علیه السالم(، بحث های 
تاریخی مثل مسئله والیتعهدی ایشــان، زمان ورود به مرو و کسانی که  

هارون الرشید در این دوران آنها را کشته است.
بابی درباره قیام های ســادات اســت که در اواخر قرن دوم از سال 160 تا 
سال 200 هجری قمری رخ می داده است. عراق، ایران، افغانستان و حجاز، 

مناطق وقوع این قیام ها بوده است.

از نظر شما شاخص های فرهنگی اجتماعی عصر امام رضا 
)علیه السام( چه بوده است؟

عمده تریــن شــاخصه  های آن دوران که فضای فرهنگــی را متأثر کرده 
بود، عبارت اســت از: تثبیت حکومت 
عباســیان و چندصدایی شدن جامعه 

شیعی.
در زمان امام صادق و امام کاظم )علیهما 
الســالم( یک پارچگی خوبی بر شیعیان 
حاکم بوده اســت. اما پس از شــهادت 
امام هفتم )علیه السالم( جامعه شیعه با 
واقفی ها روبرو شد؛ فرقه ای که با توجه 
به زندانی بودن امام هفتم )علیه السالم( 
و عدم رشد فکری جامعه شیعی، ادعای 
امام غائب را درباره ایشان مطرح کردند.

در بین تاریخ شیعی رخنه ای بزرگ تر 
از جریان واقفیه شکل نگرفته است؛ به 
شکلی که حضرت رضا )علیه السالم(، 
در تمــام دوران امامت خویش با این 

اندیشه انحرافی نبرد داشته اند. 
اینان با شــواهدی از جمله عدم اقامه 
نماز میت توســط امام رضــا )علیه 
السالم( بر امام کاظم )علیه السالم( یا 
مسئله عدم ادعای امامت از سوی خود 
امام یا مســئله والیتعهدی، در امامت 

ایشان تشکیک می کردند.

در بین تاریخ شیعی 
رخنه ای بزرگ تر 
از جریان واقفیه 
شکل نگرفته 
است؛ به شکلی که 
حضرت رضا، در 
تمام دوران امامت 
خویش با این 
اندیشه انحرافی 
نبرد داشته اند. 

به کوشش 
حسن علی آبادی

عیون کتابی برای ترویج فرهنگ دینی
حجت االسالم و المسلمین دکتر مهدی غالمعلی رییس دانشکده مجازی علوم حدیث

در مدرسه عیون اخبار الرضا علیه السالم
بخشــی از احادیث کتاب عیون اخبار الرضا، احادیثی اســت که خود آن 
حضرت در مجالس متعددی بیان کرده اند. در این کتاب چند گروه روایت 
داریم. یک گروه احادیث تاریخی است؛ یعنی احادیثی که از تاریخ ائمه قبلی 
است؛ مثاًل از امام کاظم یا خود امام رضا )علیهما السالم( است. حتی تا زمان 
وفات امام رضا )علیه السالم( نیز نقل شده؛ به این صورت که راوی درباره 

امام رضا )علیه السالم( مطلبی را گفته است.
گروه دوم احادیث علمی است که امام رضا )علیه السالم( از اجدادشان نقل 
کرده اند. ما حدیث نبوی از امام صادق )علیه الســالم( زیاد داریم. امام رضا 
)علیه السالم( نیز تعداد قابل توجهی حدیث از امام صادق )علیه السالم( نقل 
می کند. گویا می خواسته اند با این کار به امام صادق )علیه السالم( محوریت 
بدهند. این کار جالبی است که ما در ائمه قبلی مانند آن را نداریم. مثاًل اینکه 
امام باقر حدیث هایش را از امام سجاد )علیه السالم( یا امام سجاد، احادیثش 
را از امام حسن )علیه السالم( نقل کنند؛ این طور نبوده و فقط امام رضا )علیه 

السالم( این گونه عمل کرده اند. 
گروه سوم احادیث و کارهای علمی خود امام رضا )علیه السالم( است که 

نمود بارزش در جلسات و مجالس و احتجاجات ایشان است.
در روایاتی که از خود امام رضا )علیه الســالم( نقل شده، نه اینکه بخواهد 
مطلب را از ائمه قبلی بگوید، چیزی که بیشــتر نمود دارد، احادیث کالمی 
است. در بحث  کالم هم بیشتر در دو حوزه توحید و امامت صحبت  کرده اند. 

ـاه
ــــ

ــــ
ـگ

ــــ
ــــ

ــــ
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اوج تشکیکات واقفی ها در مســئله والیتعهدی بود. مسئله شبهه برانگیز 
دیگری که مطرح شد، این بود که ائمه قبلی همگی صاحب فرزندان زیادی 

بودند، اما امام رضا )علیه السالم( تا سال های آخر عمر فرزندی نداشتند.
عمده مشکلی که امام )علیه السالم( با آن مواجه بودند، دو مسئله بوده است: 
یکی وارد شدن کالم غیر اسالمی به بدنه اسالم، با نهضت  ترجمه کتاب های 
یونانی  بود؛ چراکه آنان خدا و نیاز به پیامبر را به گونه دیگری توصیف می کردند. 
مسئله دوم، مشکل درون گروهی شیعیان بود که درباره امامت و جایگاه آن 
بحث داشــتند. حضرت باید با این دو جریان مقابله می کردند. ایشان برای 

مقابلــه با اینها از هر فرصتی جهت بیان احادیث نبوی و تبیین بحث های 
عقلی و توحیدی استفاده می کردند. کتاب التوحید و عیون اخبار الرضا شیخ 

صدوق، آکنده از احادیث امام رضا )علیه السالم( درباره توحید است. 

مخاطب این نشــریه ائمه جماعات سطح تهران با طیف 
متنوعی از مخاطب هستند. از نظر شما کتاب عیون اخبار 
الرضا  چه روش هایی را در قالب  ترویج و تبلیغ ارائه می کند؟

در مجموعه عملکرد حضرت شیوه های مختلفی می بینیم. امام رضا )علیه 

اما در برخورد با علما 
روشی متفاوت داشتند 

و در برخورد با آنان،  
محور اصلی و غالب، 

بحث علمی بود. روش 
ایشان در برخورد 
با عالمان سه پایه 

دارد: یک: وفاداری 
به بحث توحید؛ دو: 

سنت محوری در 
مواجهه با اهل سنت 

که مدعی سنت نبوی 
بودند؛ سوم: بحث 

عقل است

برگرد شمع رضوی
احادیث متعددی از امام رضا )علیه الســالم( در مورد عصمت امام داریم 
کــه در ائمه قبلی یا نبوده یا اگر بوده، به قدری اندک بوده که صرفاً برای 

اصحاب سّر و خواص بیان می شده است. 
مثاًل امام در یک جلسه عمومی که مأمون و همه سران مملکتی حضور 
داشــتند، در مورد جایگاه امام می فرماید: »إّن االمامة نظام االمة«. وقتی 
از ایشان می پرسند که از کجا می گویید، از آیات قرآن دلیل می آورد. پس 
یکی از نکاتی که در این دوره به عنوان یکی از شــاخصه های فرهنگی 
اندیشه رضوی وجود داشته و در کتاب عیون اخبار الرضا خودش را نشان 

داده، احادیث پیرامون امامت است. 
شیخ صدوق بحث علم غیب امام یا روایت هایی را که بر امامت امام رضا 
)علیه السالم( داللت می کند، طی چند باب در عیون اخبار الرضا می آورد 

که متناسب با شبهه افکنی واقفیه است.
بیشترین احادیِث آشکار کردن علم غیب، مربوط به امام رضا )علیه السالم( 
است. حضرت برای برخی تمام امور را از غیب می گوید، حتی برای علما 
این کار را برای اثبات امامت خودشان انجام می دهند. واقفه مشکل جدی 
آن زمان بوده اســت. واقفه قبول داشــتند که امام باید علم غیب داشته 
باشد. ایشان می خواهد بگوید من علم غیب دارم، پس امام هستم. یعنی 
یکی از دالیل امامت من، علم غیب من اســت. این کار را هم زیاد انجام 
دادند. بسیاری از شیعیان بزرگ و علما، با مشاهده علم غیب امام، هدایت 
شدند. این عده امام را قبول داشتند، ولی در مصداق امامت تردید داشتند 
که امام رضا )علیه السالم( واقعاً امام هست یا نه؛ لذا باید دلیلی می دیدند 

که برایشان ثابت می شد که ایشــان امام است. بعضی ها حتی نظر امام 
کاظم )علیه السالم( را پرســیده بودند. شخصیتی مثل احمد بن محمد 
بن ابی نصر بزنطی از امام کاظم )علیه السالم( درباره جانشینشان پرسیده 
بود. ایشــان انسانی بزرگ و در راه حق است. امام رضا )علیه السالم( هم 
دوستش دارد و برای او هدیه می فرستد. اما در ابتدا مقداری تردید می کند 
که آیا امام بعدی امام رضا هست یا نه. این قدر طوفان واقفه قوی است که 
نورچشمی ها و بزرگان شیعه هم در امامت امام رضا )علیه السالم( تردید 
داشتند. ازاین رو بخش عمده روایت های کتاب  عیون اخبار الرضا، درباره 

توحید و جایگاه امامت است. 
زیدیه با اینکه از زمان شــان گذشــته، ولی در این دوره حتی در اطراف 
حضرت هم وجود دارند. برادرها و عموی حضرت زیدیه هســتند. واقعًا 
دردناک است که در خانواده اهل بیت، برخی امام کاظم )علیه السالم( را 
به عنوان امام قبول نداشتند، چه رسد به امام رضا )علیه السالم(. یکی از 
ابوابی که شــیخ صدوق در این کتابش آورده، »باب ما جاء عن الرضا فی 
زید بن علی« است. برای واقفه باب مستقلی نیاورده، اما یک باب درباره 

زید می آورد که نشان دهنده خطر زیدیه در آن زمان بوده است. 
در زمان شیخ صدوق، واقفه در اواخر حیات یا در حال انقراض بوده است. 
بنا بر گزارش ها، چیزی به نام واقفه در این زمان نداریم. اگر هست، خیلی 
اندک است. واقفه گروه انحرافی  است که بعد از اسماعیلیه و زیدیه مدتی 
طوالنی در جهان اسالم وجود داشته و علمای بزرگی هم داشتند. در منابع 
حدیث شــیعی احادیث متعددی از واقفه در بحث فقه وارد شــده، اما در 
اعتقادات حدیثشان مردود است. سبب پذیرش روایات فقهی آنان، به این 
خاطر بوده که آنان احادیث امام صادق )علیه السالم( را نقل می کردند و 

انسان های راستگویی بودند، ولی در اعتقادات دچار انحراف بودند. 
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السالم( با علما ارتباط داشتند؛ چه علمای امامیه، چه علمای اهل سنت و چه 
علمای غیر مسلمان. البته با عموم مردم نیز در ارتباط بودند؛  اما این دو را باید 
از هم تفکیک کنیم. در بین مردم، حضرت هم از امر و نهی زبانی استفاده 
می کند و هم سیره و سیر و سلوک فردی خود را نشان می دهند؛ به گونه ای 
که حتی کسانی که شــیعه نبودند، مثل رجاء بن ابی ضحاک ـ که مأمور 
حکومت بود و باید امام را از مدینه به مرو می آوردـ  شیفته حضرت می شدند. 
اما در برخورد با علما روشی متفاوت داشتند و در برخورد با آنان،  محور اصلی 
و غالب، بحث علمی بود. روش ایشــان در برخورد با عالمان سه پایه دارد: 
یک: وفاداری به بحث توحید؛ دو: سنت محوری در مواجهه با اهل سنت که 

مدعی سنت نبوی بودند؛ سوم: بحث عقل است.
نکته دیگر در کار تبلیغی یا  ترویجی حضرت، مسئله ادب است و پایبندی 
به مسائل اخالقی. حضرت با اخالق تمام با مخالفین سرسخت خود رفتار 
می کردنــد. در بعضی از نقل ها دارد که آنها داد می زدند، اما حضرت خیلی 
آهسته صحبت می کرد. حتی در برخی موارد مأمون به آنها پرخاش می کرد 
که این چه برخوردی اســت که با حضرت دارید. حضرت با اینکه ولیعهد 

بودند، در تمام مناظرات رفتاری از روی رأفت داشتند. 
عالوه بر رعایت ادب در بحث با اهل علم، مسئله تحمل حرف مخالف نیز 
مورد توجه است. مدارای پیامبر، در سیره امام رضا کاماًل عینیت دارد. برخی 
مخالفان، حرمت حضرت را نگه نمی داشتند، اما حضرت آنها را می پذیرفت 

و سخنشان را بی دلیل رد نمی کرد.
االن متأسفانه تکفیری ها نمی توانند شیعیان را تحمل کنند. گاهی بعضی 
از شیعیان تندرو نیز حتی اسم اهل سنت را برنمی تابند؛ در حالی که امام 
رضا )علیه السالم( با مشرکی که از هندوستان نزد حضرت آمده بود، رابطه 

رفاقت برقرار کردند. 

موضوع توحید به عنوان یکی از پیچیده ترین مباحث، با چه 
روش  ترویجی در کتاب عیون اخبار الرضا طرح شده است؟  

در مسئله توحید در آن دوره در دو جهت مشکل داشتیم؛ یکی اصل مسئله 
توحید بود که اصاًل خدا وجود دارد یا نه. یکی هم در مورد اوصاف خداوند 
است که این بحث بیشتر درون گروهی و بین مسلمان ها جریان داشته است.

طبیعتاً بحث توحید، بحث عقلی ِصرف اســت. امام رضا )علیه السالم( در 
مواجهه با اهل ســنت، به قرآن و سنت پیامبر استناد می کردند. در یکی از 

مناظره ها حدود هفتاد مرتبه به قرآن استناد کردند.  
روش دیگر آن حضرت در مناظره ها، استناد به منابعی است که اهل سنت قبول 
دارند. مثاًل از ابی سعید خدری که آنها هم قبولش دارند، روایت نقل می کرده 
اســت. جالب اســت که حضرت در بحث های این چنینی، آداب نقل حدیث 
را مطابق با آنچه ســنیان قبول دارنــد، رعایت می کردند. حضرت در احادیث 

بسیاری، و نه فقط در روایت سلسلة الذهب، سلسله سند را بیان می کردند. 

در این کتاب در  بحث سبک زندگی و خانواده، چه روایاتی 
وجود دارد؟

من کتابی به نام »امام رضا و زندگی« نوشــته ام که بیشتر روایت هایش از 
عیون اخبار الرضا است. 

گاهی در بیان ابعاد شخصیتی ائمه )علیهم السام(، مواردی 
گفته می شــود که مردم نمی توانند از آن الگوبرداری کنند. 
بیان معجزات حضرت، محاســن خاص خود را دارد، ولی 

مخاطب عام از این مسائل چه چیزی را برداشت می کند؟

چهار معصوم، احادیثی دارند که می توان ســبک زندگی را از آن برداشت 
کرد. یکی پیامبر است که زندگی اش پیام های زیادی برای ما دارد. دیگری 
امیرالمؤمنین اســت، سوم امام صادق و چهارم امام رضا )علیهم السالم( 
اســت. متأسفانه از بقیه ائمه )علیهم الســالم( احادیث کمی در این باره 

گزارش شده است. 
مــن در کتاب »امام رضــا و زندگی«، رابطه امام رضا )علیه الســالم( با 
گروه های مختلف را به هشت بخش تقسیم کرده ام. برای مثال، امام رضا 
)علیه الســالم( از آقازاده  شــش هفت ساله شان طوری یاد می کنند که ما 
از پسر بزرگ سی چهل ســاله مان هم این گونه یاد نمی کنیم! نامه نویس 
حضرت به یکی از رفقایش می گوید: به گمانم پسر علی بن موسی در مدینه، 
شخصیت خیلی بزرگ و مشهوری باشد؛ چون امام در نامه هایش خیلی به 

بزرگی از او یاد می کند. 
امام رضا )علیه السالم( حتی در نامه نگاری، با کنیه فرزندشان را مخاطب 

قرار می دادند که نشانه احترام است. این برای ما الگو است. 
نمونه دیگر از سبک زندگی حضرت، برخوردهای ایشان با برادرشان است. 
در عیون اخبار الرضا آمده که برادرهای حضرت، ایشان را اذیت می کردند. در 
نقلی حضرت می فرمایند: من همانند حضرت یوسف هستم که از برادرانش 
خیری ندید. برادران ایشان به حکومت شکایت  کردند و دادخواست  نوشتند 
که ارث ما را رضا باال کشــیده است! امام رضا )علیه السالم( را به محکمه 
 بردند. حضرت برخورد تندی نکردند؛  بلکه خیلی زیبا با آنها سخن گفتند و 

از حق خویش دفاع نمودند. 
ایــن اخالق را باید در زندگی  خود عملی ســازیم. برخورد امام رضا )علیه 
السالم( با نیازمندان، شــیعیان و غیر شیعه ها نیز درس های فراوانی برای 
ما دارد. امام به عیادت یک فرد مسیحی  رفتند؛ کاری که در نظر ما خیلی 

خوش آیند نیست. 
امام رضا )علیه السالم( چون ولیعهد بوده و به عنوان فرزندی از نسل پیامبر 
مورد احترام بودند، عملکردش زیر ذره بین بوده و بسیاری از کارهایش، حتی 

اینکه چگونه شستشو می کردند، گزارش شده است. 
به نظر می رسد ظرفیت تربیتی احادیث امام رضا )علیه السالم( که بخش 
قابل توجهی از آن در عیون اخبار الرضا نقل شده، کمتر دیده  شده است. 
مسائل اخالقی و تربیتی فراوانی را می توانیم از این کتاب استخراج کنیم. 

در میان  ترجمه هــای عیون اخبار الرضا کدام یک مد نظر 
شما است؟ 

 ترجمه آقا نجفی اصفهانی که در ترجمه آدم باســوادی بودند، شــرح های 
کوتاهی دارد که جالب اســت. این  ترجمه خوب است؛ منتها قدیمی است. 

البته طلبه ها می توانند از آن استفاده کنند. 
ترجمه خوب دیگر که مطالعه آن را برای عموم پیشــنهاد می کنم، ترجمه 
آقای مســتفید است. جناب آقای دکتر مستفید و مرحوم آقای غفاری، این 

کتاب را  ترجمه کرده اند که انصافاً  ترجمه خوب و قابل قبولی است. 

در بین تاریخ شیعی 
رخنه ای بزرگ تر 
از جریان واقفیه 
شکل نگرفته 
است؛ به شکلی که 
حضرت رضا، در 
تمام دوران امامت 
خویش با این 
اندیشه انحرافی 
نبرد داشته اند. 

ـاه
ــــ

ــــ
ـگ

ــــ
ــــ

ــــ
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چرا رضا؟
امام رضا )علیه الســالم( به ســبب 
برخورداری از کماالت اخالقی بسیار، 
القاب زیبا و جامعی داشتند که هریک، 
گویای پیــام خاصی درباره آن حضرت اســت. بعضی از القاب آن 
حضرت، عبارت اســت از: الرضا، الصادق، سراج الّل، نور الهدى، 
ُقّرة عين المؤمنين، الفاضل، الصابــر، الوفّى، الصّديق، الولّى، 

الزكّى، الرضّى، عالم آل محمد )صلى  الل  عليه  و  آله(.1
معروف ترین و مشــهورترین لقب امام هشتم )علیه السالم(، 

“رضا“ اســت2 که در روایات متعددی وارد شده و در لسان 
مطهر خود ائمه )علیهم  السالم( نیز این لقب برای ایشان 

به کار رفته است.
با بررسی احادیث می توان به این نتیجه رسید که  علت 

نامگذاری رضا بر آن حضرت از دو جهت بوده است:
1. آن حضــرت مورد رضا و پســند خداوند در 
آســمان و رسول خدا و امامان )علیهم  السالم( 

در زمین بوده اند3
2. مخالف و موافق، شیعه و سنی او را پسندیدند 

و آن حضرت مورد رضا و پسند همه بود.4
مامون و لقب رضا

اما لقب رضا، اولین بار از طرف چه کسی برای امام )علیه 
الســالم( انتخاب گردیــد؟ به عبارت 

دیگر، تســمیه امام به این لقب، 
توسط چه کســی صورت 

گرفت؟
ایــن مطلــب، نکتــه 

مهمی است که برای افراد 
زیادی جای ســؤال بوده است؛ 

لذا موجب شــده بود که مردم برای 
این نامگذاری، دالیلی برشــمارند؛ از 
جمله اینکه: چگونگی رابطه میان امام 
و مأمون، باعث شــده بود این لقب از 
طرف مأمون به امام داده شود. در واقع، 
مردم به دو امر باور پیدا کرده بودند: 1. 
تســمیه امام )علیه السالم( به رضا، از 
طرف مأمون بوده؛ 2. وجه تسمیه امام 

)علیه السالم( به رضا به علت رابطه خاص امام با مأمون بوده است.
این باور مردم، برای بعضی از راویان و یاران ائمه )علیهم  السالم( مبهم 
می نمود؛ ازهمین رو برای برطرف کردن آن و رسیدن به حق، راه چاره را 

در این دیدند که از خود معصومان )علیهم  السالم( سؤال کنند.
احمــد بن محمد بن ابی نصر بزنطی که از راویان موثق و جلیل5 و از 
اصحاب اجماع6 می باشد، در همین رابطه از امام جواد )علیه السالم( 

سؤال کرده و باور مردم را برای امام بیان می کند.
امام جواد )علیه السالم( با صراحت، یادآور می شوند که حرف مردم 
باطل و کذب است و دلیل این نامگذاری، امر دیگری است. متن 

حدیث از این قرار است:

ـِد بِْن أَبِي نَْصـٍر الَْبَزنِْطيِّ َقـاَل: ُقلُْت  “َعـْن أَْحَمـَد بِْن ُمَحمَّ
ـِد بِْن َعلِيِّ بِْن ُموَسـى عليهم السـالم  ِلَبِـي َجْعَفـٍر ُمَحمَّ
اُه  إِنَّ َقْومـًا ِمـْن ُمَخالِِفيُكـْم َيْزُعُمـوَن أَبَـاَك إِنََّما َسـمَّ
الَْمأُْمـوُن الرَِّضـا لَِما َرِضَيـُه لِِواَلَيِة َعْهِدِه َفَقـاَل َكَذبُوا 
َضا  اُه الرِّ ُ تََباَرَك َو تََعالَى َسـمَّ ِ َو َفَجُروا بَِل اللَّ َو اللَّ
ِ َعـزَّ َو َجـلَّ ِفـي َسـَمائِِه َو  ُه َكاَن ِرًضـى لِلَّ ِلَنَـّ
 ِ ِة ِمـْن بَْعِدِه َصلَـَواُت اللَّ ِرًضـى لَِرُسـولِِه َو اْلَئِمَّ
َعلَْيِهـْم ِفـي أَْرِضـِه َقـاَل َفُقلْـُت لَـُه أَ لَـْم َيُكْن 
ُكلُّ َواِحـٍد ِمـْن آبَائِـَك الَْماِضيَن عليهم السـالم 
ـِة  ِ تََعالَـى َو لَِرُسـولِِه َو اْلَئِمَّ ِرًضـى لِلَّ
بَلَـى  َفَقـاَل  عليهم السـالم 
َي أَبُوَك  َفُقلْـُت َفلِـَم ُسـمِّ
الرَِّضـا  بَْينِِهـْم  ِمـْن 
ُه َرِضـَي بِِه  َقـاَل ِلَنَـّ
الُْمَخالُِفـوَن ِمـْن أَْعَدائِـِه 
َكَمـا َرِضَي بِـِه الُْمَواِفُقـوَن ِمْن 
أَْولَِيائِـِه َو لَْم َيُكْن َذلِـَك ِلََحٍد ِمْن 
َي  آبَائِِه عليهم السـالم َفلَِذلَِك ُسـمِّ
ِمْن بَْينِِهْم الرَِّضا )عليه السـالم(“.7

“از احمد بن محّمد بن ابی نصر بزنطّی 
نقل شــده که گفت: به امــام جواد 

چون همان طور 
که دوستان و 

طرفدارانش به ایشان 
رضایت داده و ایشان 
را پذیرفتند، مخالفین 

نیز ایشان را قبول 
کرده، به ایشان 

رضایت داده بودند و 
این حالت برای پدران 

و اجداد ایشان اتفاق 
نیفتاد؛ لذا، از بین آنان 

فقط ایشان “رضا“ 
نامیده شده اند

علی اکبر خدامیان 
آرانی

استاد سطوح عالی و عضو هیئت 
مدیره انجمن حدیث حوزه.

خدا تو را می پسندد
بررسی لقب “رضا“ در روایات کتاب عیون اخبار الرضا
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علیه السالم عرض کردم: گروهی از مخالفین شما می پندارند که چون مأمون 
پدر شما را برای والیتعهدی خود پسندید و برگزید، ایشان را “رضا“ نامید.

حضرت جواد )علیه  السالم( فرمودند: به خدا دروغ می گویند و نابجا گفته اند. 
بلکه خداوند تبارک و تعالی او را “رضا“ نامید، زیرا او مورد رضایت خداوند 

در آسمانش و مرضّی رسول خدا و ائمه 
بعد از او )علیهم  السالم( در زمین بود.

بزنطی می گوید: عــرض کردم مگر 
تمام آباء و اجداد شما از ائمه طاهرین 
)علیهم  السالم( مورد پسند خدا و پیامبر 
و ائمه )علیهم  السالم( نبودند؟ حضرت 
فرمود: چرا. عرض کردم: پس برای چه 
از این میان فقط پدرتان “رضا“ نامیده 
شده اســت؟ فرمود: چون همان طور 
که دوســتان و طرفدارانش به ایشان 
رضایــت داده و ایشــان را پذیرفتند، 
مخالفین نیز ایشان را قبول کرده، به 
ایشان رضایت داده بودند و این حالت 
برای پدران و اجداد ایشان اتفاق نیفتاد؛ 
لــذا، از بین آنان فقط ایشــان “رضا“ 

نامیده شده اند“.
این حدیث شــریف، صراحتــاً بر این 
مطلــب داللت دارد که لقب “رضا“ از 
طرف خداوند برای امام )علیه السالم( 

انتخاب شده است. 
در روایت دیگری در کتاب عیون اخبار 
الرضا، نکته دقیقی مطرح شده که این 
مطلب را تأیید می کند. در این روایت، 
ســلیمان بن حفص المروزی به بیان 
سیره امام کاظم )علیه السالم( پرداخته 
و نقل می کند که ایشان، به فرزندشان 
لقب رضا می دادند. همچنین هنگامی 
که می خواستند فرزندش را نزد او آورند 
یا درباره  او سخن بگوید، وی را با لقب 
“رضا“ نام می بــرد و هرگاه فرزندش 
علی بن موسی را خطاب می کرد، او را 
با کنیه “ابوالحسن“ فرا می خواند. این 
در حالی اســت که آن زمان، هنوز نه 
از حکومت مأمون خبری بوده و نه از 

ولیعهدی امام رضا )علیه السالم(.

وقتی کتاب عیون 
اخبار الرضا مورد 
بررسی قرار گیرد، 
مشاهده می شود که 
حدود 600 مرتبه 
واژه “رضا“ برای 
امام )علیه السام( 
به کار برده شده 
که نزدیک به 250 
مورد آن در اسناد 
روایات وارد شده 
است و بقیه موارد 
در متن روایات

یک روز با امام رضا علیه السالم
امام رئوف، با اخالق حسنه خود، عالوه بر شیعیان، غیرشیعیان را نیز جذب 
خود می کردنــد. مثاًل رجاء ابن ابی ضحاک با آنکه مأمور مأمون اســت، 
شیفته حضرت امام رضا )علیه السالم( است؛ به گونه ای که همه حرکات و 
خصوصیات حضرت را در بحث ها زیر نظر می گرفت. او درباره برخورد امام 
با مردم و نماز و عبادت حضرت مطالبی گفته اســت. از جمله اینکه اگر در 
شهری ده روز می ماندیم، حضرت حتماً روزه می گرفت. هر روز بعد از نماز 
صبح، حتماً پنجاه آیه از قرآن می خواندند. در روز چند بار مســواک می زد، 
سجده طوالنی داشت و دعای قنوت ایشان، این بود: »رب اغفر و ارحم و 
تجاوز عما تعلم انک انت االعز االجل االکرم« این دعایی اســت که امام 
همواره آن را می خواندند. رجاء ابن ابی ضحاک، این گونه جذب و شــیفته 

حضرت می گردد. 
مورد دیگر از اخالق آن حضرت:  یک نفر نیازمند و فقیر، خدمت امام رضا 
)علیه السالم( آمده است. آن فقیر می گوید: ما منتظر گروهی از بنی هاشم 
بودیم که از مدینه به مرو بیایند. من داشتم حاجت و مشکلم را می گفتم که 
وقت نماز شد. حضرت گفت: نماز را بخوانیم. گفتم: آقا صبر کنیم آنها هم 
بیایند و جمعیت ما بیشتر شود. حضرت فرمودند: فضیلت اول وقت باالتر از 
این است که منتظر باشیم تعداد جماعت بیشتر شود. آن فقیر می گوید: نماز 

جماعت را خواندیم. بعد از نماز، حضرت نیاز مرا رفع کردند. 
به این ترتیب امام رضا )علیه السالم( اطرافیان خود را امر به معروف و نهی از 
منکر می کردند. مثال دیگر زمانی است که حضرت در مرو تشریف داشتند. 
آنجا نعمت زیاد بود، وضعیت آب و هوای مرو هم خوب بود. حکومت هم 
خانه ایشــان را از جهت مالی تأمین می کرد. کنیزی نصف یک ســیب را 
خورده و بقیه آن را روی زمین انداخته بود. حضرت ناراحت شد و گفت: چه 
کسی این کار را کرده؟ سپس شروع کردند در مورد اسراف صحبت کردن. 
شیوه تبلیغی ایشــان، امر و نهی زبانی است که البته رفتار و عملشان نیز 
همسو با آن امر و نهی ها است. مثاًل عموی امام رضا )علیه السالم( در مرو 
حضور دارد؛ محمد بن جعفر مشهور به دیباج. امام از دست او ناراحت است 
و به خاطر ناخرســندی از وی، نمی خواست با او ارتباط داشته باشد. راوی 
می رود پیش امام رضا )علیه الســالم( در مورد مطلبی سؤال می کند. بعد 
حضرت می گوید: من از خدا خواستم که با ایشان زیر یک سقف قرار نگیرم. 
راوی از ذهنش می گذرد که اینها این قدر به ما می گویند که صله رحم بکنید، 
اما درباره عموی بزرگش این گونه ســخن می گوید. حضرت سریع جواب 
می دهند: بحث صله رحم را می دانم، اما او می خواهد از شخصیت من سوء 
استفاده کند. هنوز پیش من نیامده، حرف هایی را از قول من می زند، وای 

به حال اینکه نزد او بروم. 
بنابراین امام رضا )علیه السالم( عالوه بر گفتار، با رفتار و شیوه عملی شان 

نیز به هدایت مردم می پرداختند.

ِد  “َعْن ُسلَْيَماَن بِْن َحْفٍص الَْمْرَوِزيِّ َقاَل: َكاَن ُموَسى بُْن َجْعَفِر بِْن ُمَحمَّ
ي َولََدُه  بِْن َعلِيِّ بِْن الُْحَسْيِن بِْن َعلِيِّ بِْن أَبِي َطالٍِب عليهم السالم ُيَسمِّ
َضا َو ُقلُْت  َضا َو َكاَن َيُقوُل اْدُعوا إِلَيَّ َولَِدَي الرِّ َعلِّياً )عليه الســالم( الرِّ

َضا َو إَِذا َخاَطَبُه َقاَل َيا أَبَا الَْحَسِن“.8 َضا َو َقاَل لِي َولَِدَي الرِّ لَِولَِدَي الرِّ
“از سلیمان بن حفص مروزّی روایت 
اســت که: امام کاظم )علیه  السالم(  
فرزنــدش علی )علیهما  الســالم( را 
“رضــا“ می نامید و مثــاًل می فرمود: 
“فرزنــدم رضا را صدا کنیــد“ یا “به 
فرزندم رضا گفتم“ یا “فرزندم رضا به 
من گفت“ و زمانی که با حضرت رضا 
صحبت می کردند، ایشان را ابا الحسن 

خطاب می فرمودند“.
از این روایت استفاده می شود که امام 
کاظم )علیه السالم( عنایت خاصی به 
لقب “رضا“ برای فرزندشان داشتند و 
به نحوی به دیگران گوشزد می کردند 

که حضرت را “رضا“ صدا بزنند.
وقتی کتاب عیون اخبــار الرضا مورد 
بررســی قرار گیرد، مشاهده می شود 
که حدود 600 مرتبه واژه “رضا“ برای 
امام )علیه الســالم( به کار برده شده 
که نزدیک به 250 مورد آن در اســناد 
روایات وارد شده است و بقیه موارد در 

متن روایات.

1 . عیون اخبار الرضا، ج2، ص250؛ مناقب 

ابن شهرآشوب، ج4، ص366-367 و... 
2 . کشــف الغمة فی معرفــة االئمة، ج2، 

ص260.
3 . عیون اخبار الرضا )علیه الســالم(، ج1، 

ص13.
4 . همان.

5 . فهرســت الطوســی، ص51؛ رجــال 

النجاشی، ص75.
6 . رجال الکشی، ص556.

7. عیون اخبار الرضا )علیه الســالم(، ج1، 
ص13.

۸ . همان.
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عصر امام هشتم، 
دوران شکوفایی علم 

بود و خلیفه عباسی 
با دعوت از علما و 
دانشمندان ادیان 

مختلف، با آن حضرت 
مناظره برگزار می کرد 

و ایشان با استفاده 
از قرآن و سایر 

کتاب های آسمانی، 
آنها را اقناع می نمود
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حدیث پژوه
قرآن کالم پروردگار اســت که در گفتار و 
کردار اهل بیت )علیهم  الســالم( تجســم و عینیت یافته است. بر اساس 
حدیث ثقلین،1 قرآن و والیت دو ثقل گرانبها هســتند که از هم جداشدنی 
نیستند. سیره و ســخن معصومان )علیهم  السالم(، کالم الهی را  در ابعاد 

گوناگون آن تبیین می کند و آنان مفسران قرآن هستند.  
این میراث گرانبها دست به دست، به حضرت امام رضا )علیه  السالم( رسید. 
آن حضرت وارث قرآن و تبیین کننده این کتاب الهی شد. عصر امام هشتم، 
دوران شکوفایی علم بود و خلیفه عباسی با دعوت از علما و دانشمندان ادیان 
مختلف، با آن حضرت مناظره برگزار می کرد و ایشان با استفاده از قرآن و 

سایر کتاب های آسمانی، آنها را اقناع می نمود. 
امام رضا )علیه  السالم( به شــیوه ها و روش های گوناگونی آیات را تبیین 

نموده است که عبارتند از:
بیان منزلت کتاب خدا

قرآن کریم دارای منزلتی واال و رفیع بوده که در آیات فراوانی به آن اشاره 
شــده است. معصومان )علیهم السالم( نیز به بیان این ویژگی پرداخته اند. 
در سخن امام رضا )علیه  السالم( این ویژگی نمایان است. رّیان بن صلت 
روایت کرده که به علی بن موســی الرضا )علیهما السالم( عرضه داشتم: 
قرآن در نظر شــما چگونه اســت و درباره آن چه مي فرمایید؟ آن حضرت 
فرمود: »قرآن کالم خداست، از آن نگذرید ]قدم فراتر ننهید[ و از غیر آن راه 

مجویید که گمراه خواهید گشت«.2
تفسیر قرآن به قرآن

اهل بیت )علیهم  الســالم( مفسران 
قرآن هســتند. عبد العزیز بن مسلم 
گوید: از امام هشــتم )علیه السالم( 
درباره این آیه ســؤال  کردم: »نَُســوا 
َ َفَنِسَيُهمْ ؛3 خدا را فراموش کردند،  اللَّ
او هم آنها را فراموش کرد«. حضرت 
فرمودند: »خداوند نه سهو می کند و نه 
چیزی را فراموش؛ بلکه سهو و نسیان 
مربوط به مخلوقاتی است که نبودند 
و خلق شــدند. آیا به این آیه برخورد 
نکرده ای: “َو ما کاَن َربَّک نَِسیًّا“.4 بلکه 
معنی آیه چنین است: خداوند، کسانی 
را که او و قیامت را فراموش کرده اند، 
این گونه جزا می دهد که خودشان را از 
یاد خودشان می برد؛ همان طور که در 

َ َفأَنْساُهْم أَنُْفَسُهْم أُولئَِك  جای دیگر فرموده: “َو ال تَُكونُوا َكالَِّذيَن نَُسوا اللَّ
ُهُم الْفاِسُقونَ “.5 همانها فاسق هستند. و نیز می فرماید: “َفالَْيْوَم نَْنساُهْم َكما 
نَُسوا لِقاَء َيْوِمِهْم هذا“.6 یعنی رهایشان می کنیم، همان طور که آنها، از آماده 

شدن برای چنین روزی طفره می رفتند و این کار را ترک کرده بودند«.7 
شأن نزول برخی آیات

برخی سوره ها و آیات قرآن در مناسبات 
مختلف و حوادث خاص نازل شده که 
در کالم اهل بیت )علیهم  السالم( این 
موارد ذکر گردیده اســت. ثامن االئمه 
)علیه  الســالم( نیز برخی از این موارد 
را ذکر نموده است. امام هشتم فرمود: 
»آیه  “الَِّذيــَن ُيْنِفُقوَن أَْموالَُهْم بِاللَّْيِل َو 
ا َو َعالنَِيًة“۸درباره علی نازل  النَّهاِر ِسرًّ

شده است«.۹ 
تعییــن مصــداق برای 

برخی آیات
امام رضا )علیه السالم( روایت کرده که 
رســول خدا )صلی اهلّل علیه و آله( در 
مورد گفتار خداوند عّز و جّل: »َو ِقُفوُهْم 
إِنَُّهْم َمْسُؤلُونَ ؛10آنان را باز دارید اینان 

علی توحیدی نژاد

ِعدل قرآن، مبین قرآن
تبیین روایی آیات قرآن بر اساس کتاب عیون اخبار الرضا )علیه السالم(

من دینم را فروختم!
به دلیل اهمیت مســئله قیام های سادات، مرحوم شیخ صدوق یک باب را 
مختص این موضوع آورده اســت. در این باب نقل می کند که یک شــب 
مأمون تعداد زیادی از سادات را در خراسان به شهادت رساند که ُحمید بن 
قحطبه عامل آن بوده اســت. او را در حال روزه خواری دیدند. به او گفتند: 
چرا روزه نمی گیری؟ گفت: من گناهی را انجام دادم که در آسمان و زمین 
مشــابهی ندارد. هارون الرشید شبی مرا طلبید و از من پرسید: تو تا چقدر 
حاضــری برای ما خدمت کنی؟ گفتم: با تمام اموالم. رفتم خانه. دوباره مرا 
خواست و همان پرسش را تکرار کرد. گفتم: حاضرم اوالد و جانم را فدای 
شما کنم. گفت: نه، فایده ندارد. گفتم: از دین و ایمانم هم می گذرم. وقتی 
این را گفتم، هارون گفت: خب پس فالن زندان برو و هر کس آنجا بود، به 
قتل برسان. حمید می گوید: وقتی به آن زندان رفتم، دیدم همه سید هستند. 
با این حال همه را کشتم و سرها و بدنشان را در چاه انداختم. بعد از آن دیگر 

انگیزه ای برای عبادت ندارم. من دینم را فروختم.
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بازپرسی باید بشــوند«، فرمود: »از والیت علی پرسش خواهند شد«.11آن 
ْحتِ ؛13خورندگان حرامند«، فرمود:  الُوَن لِلسُّ حضرت در معنی آیه شریفه  »أَكَّ
»مراد شخصی است که حاجتی از برادر مؤمنش برآورد و آنگاه هدیه او را 

بپذیرد«.14
حســین بن خالد گوید: از امام رضا )علیه الســالم( درباره این آیه شریفه 
ماواِت َو اْلَْرِض َو الِْجباِل َفأَبَْيَن أَْن  سؤال کردم: »إِنَّا َعَرْضَنا اْلَمانََة َعلَى السَّ
َيْحِملَْنها؛15ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم و آنها از 
حمل آن خودداری کردند«. حضرت فرمود: »امانت، والیت است. هر کس 

به ناحق مدعی آن شود، کافر شده است«.16
تبیین آیه 

برخی آیات قرآن دارای ابهام بوده و فهم آن برای افراد مشــکل می نماید. 
تبیین و توضیح آیات قرآن رسالت خاندان پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( است. 
آنان وظیفه دارند معنای آیه را بیان و ابهام آن را رفع نمایند. عالم آل محمد 

نیز به تبیین برخی آیات پرداخته است.
از امام رضا )علیه  السالم( نقل کرده است که در تفسیر این آیه  »َو َرْهبانِيًَّة 
ِ؛ 17و رهبانیتی که از خود  ابَْتَدُعوها ما َكَتْبناها َعلَْيِهــْم إاِلَّ ابْتِغاَء ِرْضواِن اللَّ
ابتکار کردند، ما بر آنها واجب نکرده بودیم، لکن خود برای جلب رضای خدا 

آن را انجام دادند«؛ فرمود: »مراد نماز شب است«.1۸
حسن بن علی الوشا از آن حضرت روایت کرده است که فرمود: »حق تعالی 
به نوح  )علیه  السالم( فرمود: “يا نُوُح إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهلَِك“ ؛ زیرا فرزند نوح با 
وی مخالفــت کرد و هر کس متابعت او کرد، از اهل او قرارش داد«. راوی 
گویــد که آن بزرگوار از من ســؤال کرد که چگونه قرائت مي کنند این آیه  
شریفه را که در حق فرزند نوح نازل شده است؟ من عرض کردم: مردم بر دو 
وجه قرائت مي کنند. بعضی قرائت مي کنند: »إِنَُّه َعَمٌل َغْيُر صالِحٍ « یعنی به 
طریق صفت و بعضی قرائت مي کنند: »إِنَُّه َعَمٌل َغْيُر صالِحٍ « یعنی به طریقه 
اضافه. حضرت فرمود: »اینها دروغ بستند؛ زیرا فرزند نوح در حقیقت فرزند 
خودش بود، لیکن چون در دین وی با او مخالفت کرد، از او نفیش فرمود«.1۹

1. »انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل وعترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً 
ولن یفترقا حتی یردا علّی الحوض«. کمال الدین و تمام النعمة، ج1، ص225، ح42.

2. عیون اخبار الرضا )علیه السالم(، ج 2، ص24. ر.ک: ج2، ص۸7 و  ج2، ص130.
3.  توبه: 67.

4. »پروردگارت فراموش کار نیست«. مریم: 64.
5. »مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و در نتیجه خدا نیز آنها را از یاد خودشان 

برد«. حشر: 1۹.
6. »امروز آنها را فراموش می کنیــم، همان طور که آنها، چنین روزی را فراموش کردند«. 

اعراف: 51.
7. عیون أخبار الرضا )علیه السالم(، ج 1، ص125. ر.ک: ج 1، ص267و باب 14.

۸. »کســانی که اموالشان را در شــبانه روز انفاق می کنند، نهان و آشکار انفاق می کنند«. 
بقره: 274.

۹. عیون أخبار الرضا )علیه السالم(، ج 2، ص62..
10. صافات: 24.

11. عیون اخبار الرضا )علیه السالم(، ج 2، ص5۹.
12. مائده: 42.

13. عیون اخبار الرضا )علیه السالم(، ج 2، ص2۸.
14. احزاب: 72.

15. عیون اخبار الرضا )علیه السالم(، ج 1، ص306.
16. حدید: 27.

17. عیون اخبار الرضا )علیه السالم(، ج 1، ص2۸2.
1۸. همان، ج 2، ص76.
1۹. همان، ج 2، ص76.

حسن اجرایی

محمد بن علی بن 
بابویه قمی، مشهور 

به شــیخ صدوق، از درخشان ترین 
چهره های شــیعه اســت که هویت 
شــیعی و بنیان هــای مذهبی ما، 
وامدار تالش هــا و مجاهدت های 

او و امثال اوست. انسان های بزرگی 
که بزرگی و شکوه شــان مانع از آن شده 

که زندگی شــخصی آنها دیده و نقل شود. با این حال 
اما سه روایت شخصی تر از زندگی او در دست است که در ادامه می خوانید:

روایت اول
علی بن بابویه، با همه درجات علمی ای که در شــهر مقدس قم داشت و با 
همه شــاگردان و عالمان و فقیهانی که تربیت کرده بود، اما در 50 سالگی 
فرزندی نداشت. در زمانی که حســین بن روح نوبختی نائب و نماینده امام 
زمان بود، ســرانجام عزم خود را جزم کرد تا نامه ای بنویســد و از امام خود 
بخواهد که برای او دعا کند تا فرزندی صالح و فقیه به او عطا کند تا کسانی 
از نسل او در پی تبلیغ دین و تربیت دینی مردم باشند. پاسخ نامه که آمد، علی 
بن بابویه ابتدا چهره در هم برد و دلگیر شــد. چرا که حسین بن روح از قول 
امام زمان گفته بود که او از همســرش بچه دار نخواهد شد. اما نامه، خبری 

شیرین و خوشحال کننده هم داشت که او را مسرور کرد و لبخند بر 
چهره اش نشاند. در نامه نوشته بود که تو از زنی دیگر از اهالی دیلم، 
صاحب دو فرزند می شوی که هر دو فقیه خواهند بود. سرانجام علی 

بن بابویه، نام یکی از فرزندانش را محمد گذاشت؛ تا 
همنام کسی باشد که برای تولدش 
دعا کرده و به دنیا آمدنش را از خدا 
خواسته است. محمد بن علی بن 
بابویه، یا همان شــیخ صدوق که 

امــروزه آوازه اش نه تنهــا در میان 
شیعیان جهان، بلکه در میان تمام 

مسلمانان پیچیده 
است.

شیخ صدوق؛
روایت نزدیک

کتابنامه

قــرآن کریم بــا ترجمه آیت اهلل 
مکارم شــیرازی، قم : دار القرآن 
الکریم )دفتــر مطالعات تاریخ و 

معارف اسالمی(، 1373ش . 

کمال الدیــن و تمام النعمة، ابن 
بابویه، محمد بن علی ، تحقیق و 
تصحیح: علی اکبر غفاری، تهران: 

اسالمیه ، 13۹5ق . 

عیون اخبار الرضا )علیه السالم( ، 
ابن بابویه، محمد بن علی ، تحقیق 
مهــدی الجوردی،   تصحیح:  و 

تهران: جهان ، 137۸ق . 

ـاه
ــــ

ــــ
ـگ

ــــ
ــــ

ــــ
نـــ
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همة احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد 
بنیان نهاده شده است. امام رضا )علیه  السالم( 
به فضل بن شاذان فرمودند: »خداوند بدون 
علت و ســببی بنده خود را به عملی امر نمی کند؛ زیرا او حکیم است«.1 در 
اصول دین دانســتن علت هر اصل برای پذیرش آن، ضروری است؛ اما در 

فروع دین دانستن دلیل و حکمت احکام برای مکلّف ضروری نیست.
بشــر همیشــه به دنبال یافتن حکمت اعمالی بوده که مأمور به انجام آن 
بوده یا از آن نهی شــده اســت. با انتشار احکام اسالم در جهان و پیدایش 
دیدگاه های مختلف، تالش برای پی بردن به فلسفه و علت تشریع احکام، 
گســترش یافت؛ به گونه ای که سؤاالت فراوانی در این زمینه از اهل بیت 
)علیهم  الســالم( می شد و آن بزرگواران به تناسب شرایط مختلف، برخی 

علل یا حکمت های حکم را بیان می نمودند. 
متأســفانه امروزه عده ای با خلط معنای علت و فلسفه حکم، به بهانه های 

واهی به دنبال زیر سؤال بردن برخی احکام الهی هستند. این پژوهش پس 
از تبیین معنای علت، حکم و فلســفه احکام، به بررسی تطبیقی برخی از 
علل یا حکمت های احکام مبتالبه بیان شــده در کتاب عیون اخبار الرضا 

)علیه  السالم( می پردازد. 
الف. تعاریف
حکمت چیست؟

مراد از آن، مصالح و مفاســدی بوده که در غالب موارد در احکام وجود دارد؛ 
هر چند ممکن است گاهی همراه حکم نباشد؛2 مانند حکمت نگه داشتن ِعّده 
در طالق که عبارت اســت از عدم اختالط میاه. با این حال در جایی هم که 
اطمینان وجود دارد که اختالط میاه پیش نمی آید، نگه داشتن عده واجب است.

علت چیست؟
آن چیزی اســت که شــارع حکم را به آن ربط داده و منوط به آن کرده و 
عالمت حکم قرار داده است.3 برخی، مناسبت میان علت و حکم را نیز الزم 
دانسته اند؛ یعنی علت باید چیزی باشد که توقع تحقق حکمت حکم در آن 
وجود داشته باشد؛ یعنی منوط بودِن وجود و عدم حکم به علت، این شأنیت 
را داشــته باشد که جلب منفعت و دفع ضرری را که شارع از تشریع حکم 

قصد کرده، محقق کند.4
علت تامه و ناقصه

هر حکم شرعی یک علت تامه و تعدادی علت ناقصه دارد. علت تامه همة 
احکام، اطاعت از مولی است که به تعّبد از فرامین الهی تعبیر شده و قاعده ای 

عقلی و عقالیی است. 

تفاوت علت و حکمت 
علت حکم، همان علت مجعول است که هر جا باشد، مجعول هم هست و 
هر جا نباشد، مجعول محقق نمی شود؛ اما حکمت حکم، علت جعل حکم 
است، نه علت مجعول؛ و به همین دلیل ممکن است حکمت حکم باشد، 

اما مجعول نباشد.5
تفاوت حکمت و علت با فلسفه

در بعضی اسناد، حکمت و علل احکام، مترادف فلسفه احکام گرفته شده 
و هر دو به معنای علت غایی تشریع حکم تفسیر شده است.6 برخی، واژه 
حکمت حکم در کلمات متقدمان را با واژه فلسفه حکم در کلمات معاصران 

مترادف دانسته اند.7
ب. بررسی تطبیقی

نمونه1
امام رضا )علیه  السالم( حکمت وجوب وضو را قرار گرفتن اعضای ظاهری 
انسان در برابر پروردگار و مالقات با فرشتگان بیان داشته  اند. شستن صورت  
برای سجده و خضوع، شستن دست ها برای باال بردن به درگاه الهی، مسح 
سر و روی دو پا به دلیل آشکاری آنهاست. نمازگزار در تمام حاالت نماز، با 
این سه عضو استقبال نموده و رو به حضرت حق می ایستد.۸ عالوه بر آن، 
انســان را از کسالت و چرت زدن باز می دارد.۹با تعاریف بیان شده، همة این 
موارد، حکمت وضو هستند. در جای دیگری امام )علیه  السالم( علت وضو 

را روشنی دل، تمییزی و خالصی قلب می داند.10
نمونه2  

امام )علیه  السالم( علت وجوب غسل جنابت را پاک نمودن انسان به خاطر 
آنچه از جنابت به او رســیده معرفی می کند؛ زیرا  جنابت از تمام اعضای 
جسد خارج می شود.11این مطلب می تواند علت ناقصه حکم باشد؛ زیرا در 

همة موارد حکم وجود دارد.
نمونه3

امام رضا )علیه  الســالم( علت وجوب نماز را اقرار انسان به ربوبیت خدای 
متعال بیان می دارد. به همین دلیل با حالتی نیازمندانه و خاضعانه، معترف به 
گناه و درخواست عفو ایستاده، برای تعظیم، روزی پنج بار صورت بر  خاک 
نهاده تا خدا را فراموش نکرده و راغب و طالب در زیادی دین و دنیا باشد. 
انزجار خود از غیر خدا را اعالم داشــته و مداومت به ذکر پروردگار نماید و 

ضمن عدم طغیان، از معاصی منزجر گردیده و از انواع فساد کناره گیرد.12

عباس محمودی
مّدرس مرکز تخصصی علوم 

حدیث حوزه علمیه قم.

علت و حکمت احکام در 
عیون اخبارالرضا علیه  السالم

امام رضا 
)علیه  السام( 
حکمت وجوب 

وضو را قرار گرفتن 
اعضای ظاهری 
انسان در برابر 

پروردگار و ماقات 
با فرشتگان بیان 

داشته  اند



نمونه4
امام )علیه الســالم( یکی از حکمت های روزه داری را چشیدن گرسنگی 
و تشــنگی بیان داشته است. بدیهی است که این مطلب نمی تواند علت 
تشــریع وجوب روزه باشد؛ زیرا در بسیاری موارد ممکن است شخص با 
روزه داری، هیچ احســاس گرسنگی و تشنگی نکند. پس در این صورت 
روزه گرفتن بر او واجب نیســت. بنابراین گرســنگی و تشنگی یکی از 
حکمت های روزه اســت؛ یعنی حتی در صورت عدم آنها، وجوب روزه بر 

حال خود باقی است.13
نمونه5

امام )علیه  السالم( علت دو برابر بودن ارث مردان نسبت به زنان را وجوب 
پرداخت مهریه و نفقه آنها بیان می دارد.14

نمونه6
 امام )علیه  الســالم( در پاســخ به اینکه چرا زن فقط از قیمت خانه ارث 
می برد، نه از اصل آن، فرموده است: »زیرا ساختمان را نمي شود تقسیم کرد 
و نمی توان آن را از جایی به جای دیگر برد. اما زن اگر از شوهرش جدا شود، 
می تواند به شــخص دیگری شوهر نموده و در نتیجه، این پیوند را از بین 
ببرد. در حالی  که نسبت میان پدر و فرزند قطع نمی شود. بنابراین میراث هر 

چیزی به تناسب خود آن است«.15
به نظر می رســد امام )علیه  السالم( حکمت این مسئله را بیان داشته؛ زیرا 
همیشه چنین نیست که هر زنی که شوهرش ُمرد، همسر دیگری اتخاذ کند.

نمونه7
امام )علیه  الســالم( درباره دلیل حرمت فــرار از میدان جنگ، پدید آمدن 
سســتی در دیانت، کوچک شمردن امر پیامبران و امامان معصوم )علیهم 

 السالم( و جسارت دشمن را بیان نموده است.16
به نظر می رسد همة این موارد دلیل حکم هستند.

نمونه8
امام رضا )علیه  الســالم( در مورد حرمت مذبوح به نام غیر خدا می فرماید: 
»زیــرا در بردن نام خدا اقرار به ربوبّیت و توحید الهی اســت؛ در حالی  که 
در نام غیر خدا، شــرک به پروردگار است. پس بردن نام خدا و غیر خدا در 
هنگام ذبح فارق بین حالل و حرام الهی است«.17 این مطلب می تواند علت 

ناقصه حکم باشد.

1. ر.ک: عیون أخبار الرضا )علیه  السالم(، ج 2، ص۹۹.
2 . ر.ک: االصول العامة للفقه المقارن، ج1، ص310.
3. ر.ک: المستصفی فی علم االصول، ج1، ص2۸1. 
4. ر.ک: االصول العامة للفقه المقارن، ج1، ص307. 

5. نائینی، فوائد االصول، ج1، ص4۹6.
6. آشنایی با علوم اسالمی، ج3، ص51.

7. ر.ک: االصول العامة للفقه المقارن، ج1، ص307.
۸. ر.ک: عیون اخبار الرضا )علیه السالم(، ج2، ص۸۸.

۹ . ر.ک: همان، ص104.
10 . ر.ک: همان.

11 . ر.ک: همان، ص۸۸.
12. ر.ک: همان، ص103.
13 . ر.ک: همان ص۹1.

14. ر.ک: همان، ج 2، ص۹۸. 
15. ر.ک: همان.

16. ر.ک: همان، ص۹2. 
17 . ر.ک: همان.

حسن اجرایی

روایت دوم 
از شیخ صدوق

 محمد بن علی، یا همان شــیخ 
صدوق، چنان شیفته و شیدای 
تبلیــغ دیــن بــود کــه برای 
ائمه  پیامبر و  جمع آوری سخنان 

معصوم علیهم السالم، به بسیاری از 
نقاط جهان اســالم سفر کرد. او ابتدا از قم به ری 
مهاجرت کرد. در سال 352 قمری، سفرهای دور و 

درازش را آغاز کرد و از نیشابور و توس تا مکه و مدینه و عراق را زیر 
پا گذاشــت تا چونان محدثان زبده، همه زیر و بم جهان را برای 
یافتن نوری و حدیثی و روایتی جستجو کرده باشند و همه چیز را 

بی کم و کاست به آیندگان برسانند. او مدتی در کوفه و بغداد اقامت کرد 
و از محدثان آن شهرها حدیث شنید و آنها را جمع آوری کرد و روایاتی که 
خود فراهم کرده بود را هم به گوش آنان می رساند. در 354 قمری از عراق 
خارج شد، اما این پایان جهانگردی او برای یافتن سخنان معصومین نبود. 
شــیخ صدوق که حاال بیش از 50 سال عمر کرده بود، به ری بازگشت و 
پس از 13 سال اقامت در شهر ری، به نیشابور شتافت. سپس رو به سوی 
ماوراءالنهر کرد و به سرخس، مرو، مرورود، بلخ، سمرقند و فرغانه هم رفت 
و حتی از شنیدن احادیث از محدثان و عالمان اهل سنت دریغ نکرد. هر جا 
می نشســت و هر جا توقفی می کرد، در پی یافتن کالمی و حتی کلمه ای 

از معصومان بود. او از اخباریان متقدم بود که برای اثبات قضایای 
کالمی تنها به روایات معصومان تکیه می کرد و شاید برای همین 

بود که جهان را برای یافتن روایات زیر پا گذاشــت و شاید بتوان او 
را عالم جهانگرد نامید. شــیخ صدوق تنها در کتاب 
»مــن الیحضره الفقیه« که یکــی از چهار کتاب 

معتبر حدیثی شــیعه است، شش 
هــزار حدیــث آورده که نتیجه 
همان سفرهای طوالنی و دور و 
دراز است. او همین کتاب را هم 

در حین سفر خود و در زمان اقامت 
در شهر ایالق در نزدیکی تاشکند 

کنونی نوشته است.

شیخ صدوق؛
روایت نزدیک

64
ســـــال اول | شـــــمـــاره 25 | ذو الــقــعــــده 1437

ـاه
ــــ

ــــ
ـگ

ــــ
ــــ

ــــ
نـــ



دریچه
محمد رضا نظری

شبکه های اجتماعی شاید مهم ترین دستاورد ارتباطاتی بشر در یک دهة 
اخیر باشد. این شبکه ها با دارا بودن خصوصیات منحصر به فرد دنیایی 
جدید را فرا روی کاربران خود به تصویر می کشد. بی تردید فناوری های 
نویــن ارتباطی ظرفیت ها و نقاط قوت بالقوه ای را در دل خود دارند که 
با درک و آگاهی صحیح می توان بیشترین بهره را از آن ها برد؛ اما نباید 
فراموش کرد که این فناوری ها آســیب هایی را هم در بر دارد. جدا از 
آسیب های امنیتی و اطالعاتی آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی 

دیگری را نیز می توان برای آن برشمرد.
 در این میان اما رسالت ائمه جماعات در آگاهی بخشی و فرهنگ سازی 
این شــبکه ها را نباید نادیده گرفت. در واقع ائمه امام جماعت می تواند 
ظرفیتی برای انتقال فرهنگ و آداب اســتفاده فضای مجازی باشــد، 
موضوعی که تا کنون کمتر مورد بدان پرداخته شده است. در این پروند 
سعی داریم نیم نگاهی به فضای مجازی و حوزه های مورد نیاز امامان 

جماعت در حد وسع نشریه داشته باشیم. 

پرونده ماه

شبکه های 
اجتماعی

روحانی و سوادرسانه ای
شبکه هایی برای نفع

شبکه های اجتماعی آداب دارد
خانواده های مجازی

اسب  تروا تا کجا آمده است؟
شبکه های اجتماعی و تربیت جنسی

شبکه های اجتماعی و زنان
آسیب های فردی شبکه های اجتماعی

قانون هرزه نگاری و میزان کیفر آن در چند کشور
امام جماعت باید میدان عمل دشمن را بشناسد

تا زمانی که ضرورت نباشد نباید وارد این فضا شد
نقش شبکه های اجتماعی در جنبش های اجتماعی

فیس بوک دربارۀ ما چه می  داند
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اگر بخواهیم در مورد سواد رسانه ای سخن 
بگوییم، باید کمی به عقب برگردیم و دقت 
داشته باشیم که بحث سواد رسانه ای مسئله 
جدیدی برای کشور ما نیست. سواد رسانه ای 

در مقابله با تهاجم فرهنگی شکل گرفت. 
رسانه را نمی توان از فرهنگ جدا کرد. وقتی 
می گوییم سواد رسانه ای می خواهیم، قبل از 
آن به سواد فرهنگی نیاز داریم؛ چون رسانه  
در بستر فرهنگ شــکل می گیرد. استادان 
ارتباطات می گویند بافت و موقعیت اجتماعی 
و فرهنگی یک جامعه، مشخص می کند که افراد آن جامعه به چه صورت 
عمل می کنند. هر کس در فرهنگ خودش خط قرمزها و یک سری اصولی 
دارد که بر اســاس آن امور مختلف را می سنجد. اینکه اصول ما چیست و 
مباحثی از این ســنخ، بحث های دیگری است که باید در جای دیگری به 

آن پرداخت. 
اولین ابزار نفوذ غرب سینما بود. بعد تلویزیون و شبکه های ماهواره ای آمد 

که هر کدام شیوه خود را برای نفوذ داشتند. 
فروش سالیانه مجموعه اپراتورهای تلفن همراه از پانزده هزار میلیارد تومان 
بیشتر است که بیش از چهار هزار میلیارد تومان آن نصیب وزارت ارتباطات 
می شود. اگر فایل های پورنوگرافی و جنسی را استثناء کنیم، ۹5 تا ۹۸ درصد 

نیازهای مردم ما به اینترنت داخلی است. 
در کشور ما شصت درصد دختران و نود درصد پسران که از اینترنت استفاده 
جنســی می کنند، زیر هیجده سال هستند. 71 درصد از نوجوانان ما تحت 
تأثیر محتوای اینترنت به دور از چشم والدین به سراغ رفتار جنسی رفته اند. از 
این دست آمار زیاد است. طبق گزارش شبکه خبر، شش هزار دختر به خاطر 
افشا شدن عکس هایشــان در فضای مجازی به سوی خودکشی رفته اند. 
تحلیل و بررســی ها نشان داده که قاتل ســتایش دختر افغانی، بازی های 
کامپیوتری فراوانی که باالتر از ســن خودش بــوده، انجام می داد. ضمن 
اینکه ارتباط جدی با شبکه های اجتماعی داشت و فیلم های مبتذل مشاهده 
می کرد. این آمارها نشــان می دهد که اینترنت بستر مناسبی برای تهاجم 

فرهنگی است. 
راه حل مقابله با این پدیده چیســت؟ راهش ســواد رسانه ای است. سواد 
رسانه ای دیدی به ما می دهد که بتوانیم مرز بین دنیای واقعی و دنیایی که 

توسط رسانه ها ساخته می شود را تشخیص دهیم. 
ما از طریق سواد رسانه ای می خواهیم بصیرت و فهمی به دست آوریم که 
خود انسان از درونش فهمیده شود؛ نه اینکه به ما به صورت آیتمی بگوید: 

این را باید بفهمی، این را نباید بفهمی. 
رهبری در 14 خرداد امسال در حرم امام خمینی در مورد استقالل فرهنگی 
صحبت کردند. ایشان گفتند: استقالل فرهنگی به اعتقاد بنده از همة انواع 

استقالل مهم تر اســت. استقالل فرهنگی یعنی اینکه سبک زندگی خود 
را سبک زندگی اســالمی ایرانی انتخاب کنیم. حضرت آقا صریحاً اشاره 
کردند: »اینترنت هم همین جور اســت، فضای مجازی هم همین جوری 
است. دســتگاه اطالعاتی و ابزار اطالعاتی هم همین جور است. نمی شود 
اینها را در اختیار دشمن قرار داد. امروز در اختیار دشمن است و سیره و ابراز 
نفوذ فرهنگی است. ابزار سلطه فرهنگی دشمن است«. این سخن ایشان، 

بهترین سخنی است که درباره فضای مجازی گفته شده است. 
اگر جامعه ما سواد رسانه ای داشته باشد، ما کمتر دغدغه  اثرگذاری پیام ها در 
مردم را داریم. متأسفانه فرهنگ استفاده از اینترنت، بصیرت و سواد الزم را 
نداریم و این را باید کسب نماییم تا پیام های پشت صحنه و پنهانی رسانه ها 

دکتر 
رفیع الدین اسماعیلی

روحانی وسواد رسانه ای
دیباچه ای بر لزوم داشتن سواد رسانه ای ائمه جماعات

رسانه ای دیدی به 
ما می دهد که بتوانیم 
مرز بین دنیای واقعی 
و دنیایی که توسط 
رسانه ها ساخته 
می شود را تشخیص 
دهیم
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شبکه هایی برای نفع
شاید تاکنون حرف های زیادی دربارة شبکه های 
اجتماعی شنیده باشید. دو گروه مثبتان و نافیان 
در دو ســوی این کشاکش هستند. چیزی را که 
من دنبالش هستم، نه اثبات است و نه نفی. این مسئله خود فرصت 
دیگری را طلب می کند. در این نوشته می خواهم مفروض بگیرم که 
اواًل شــبکه ای اجتماعی وجود دارد و ثانیاً بســیاری از مردم ما از این 
شبکه ها استفاده می کنند. برای این دسته آدم ها شبکه های اجتماعی 
چه فرصتی را می تواند به همراه داشــته باشد؟ پس نگاه این نوشته 

عینی، آبجکتیو و فارغ از هرگونه بحث بنیادین است. 
برای بهتر فهمیدن، باید نگاه خود را به بسیاری از چیزها عوض کنیم. 
یکی از آنها شــبکه های اجتماعی است. شبکه های اجتماعی زاییدة 
تکنولوژی هستند. تقریباً پس از انقالب صنعتی به  صورت جدی میان 
انســان و فناوری دیالوگ بوده اســت. عده ای نفی کرده اند و عده ای 
اثبات. با این حال یک نکته همواره مورد غفلت بوده و آن جنبه »ابزار 
بودن« تکنولوژی است. تکنولوژی فقط یک ابزار است؛ مثل چاقو. اگر 
این نگاه ابزاری را پذیرفتیم، آن موقع به دنبال فایده ها خواهیم رفت و 

سعی خواهیم کرد که از آسیب ها در امان باشیم. 
شــبکه های مجازی، هم فایده دارند و هم آسیب. آسیب ها احتمااًل 
در نوشته ای دیگر گفته  شــده، من فقط به برخی فایده ها به  صورت 
فهرست وار اشــاره می کنم. اولین فایده شبکه های اجتماعی، فراهم 
آوردن فضای نوشــتن است؛ این یعنی فرصت نویسندگی. فایده دوم 
که شاید مهم ترین دلیل گرایش مردم به شبکه های اجتماعی است، 
آسان سازی ارتباطات است. فایده سوم اشتراک گذاری فایل ها اعم از 
فیلم و عکس و لینک و ... اســت. دریافت اخبار خود بخشــی مهم 
در شبکه های اجتماعی اســت. اگر آدم زیرکی باشید، از شبکه های 
اجتماعی می توانید نیازهــای اجتماعی را حدس بزنید یا از تجربیات 

دیگران بهره ببرید. 
فایده مهم دیگر اجتماعی بودن این شــبکه ها است. در این شبکه ها 
مشارکت های اجتماعی به  صورت خیلی پررنگ تری شکل می گیرند. 
به  عنوان نمونه شبکه های اجتماعی مکانی مناسب برای مشارکت های 
خیریه ای اســت. فایده دیگر که باز کمی به زرنگی شما برمی گردد، 
شرکت در نقد و بررسی و آشنایی با نظریات مختلف است. مسئله دیگر 
عدالت در توزیع علم است. اگر شما فقط یک خط متصل به اینترنت و 
یک گوشی رایانه یا گوشی موبایل داشته باشید، حتی در پشت کوه هم 
می توانید از شبکه های تخصصی بهره مند شوید. نکته آخر هم فرصت 
این شبکه ها در عرصه تجاری و خریدوفروش است که خودتان بیشتر 

با این موارد آشنا هستید.
با وجود این  فواید فراوان، چرا ما از این شبکه ها آسیب می بینیم؟ جواب 
خیلی ساده است: »چون روش استفاده را نمی دانیم«. بیایید با بررسی 
فایده های گفته شده، روش استفاده درست از این شبکه ها را برگزینیم. 

نگاهی به فایده های شبکه های مجازی را درک کنیم.  اگر این پیام ها را دریابیم، کمتر تحت تأثیر قرار می گیریم.
در موضوع روحانیون باید اشــاره کنم که در فرهنگ ما، منبر و مســجد 
رسانه ای بوده که قدرت بالمنازع بوده است. در اینکه در فرهنگ ما منبر، 
روحانیت و مسجد، تأثیرگذار بودند، بحثی نیست و نیازی به مثال زدن در 

تاریخ ندارد. 
ویژگی اول منبر ارتباط چهره به چهره   اســت. ویژگی دوم فضایی است که 
در آن این ارتباط شــکل می گیرد که مسجد است. ویژگی سوم اعتمادی 
است که مردم به روحانیت از قدیم داشته اند. ویژگی چهارم محتوای مطابق 

فطرتی است که بر اساس روایات اهل بیت ارائه می شود. 
با توجه به قدمت و اهمیت منبر، پرداختن روحانیون و خصوصاً ائمه جماعات 

به سواد رسانه ای امری الزم به نظر می رسد. 
طالب مؤثرترین انســان ها هستند؛ به شرط اینکه سواد رسانه ای را کسب 
کنند؛ یعنی بدانند که رســانه چیست و نسبت به آن شناخت داشته باشند. 
وقتی این اتفاق بیفتد، طلبه ها می توانند در مســجد و منبر و ســایر جاها، 

موفق باشند. 

علی یعقوبی

تکنولوژی فقط یک 
ابزار است؛ مثل 

چاقو. اگر این نگاه 
ابزاری را پذیرفتیم، 

آن موقع به دنبال 
فایده ها خواهیم 

رفت و سعی 
خواهیم کرد که از 
آسیب ها در امان 

باشیم
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جمعیت قابل توجهی 
از مشاوران تربیتی 
در سراسر جهان 
روی خوشی به حضور 
جوانان و نوجوانان در 
این شبکه ها نشان 
نمی دهند

بحث از اخالق شبکه های اجتماعی عمدتًا 
ذیــل مباحث اخالق کاربــردی پی گرفته 
می شود که یکی از جذاب ترین، چالشی ترین 
و پرمســأله ترین حوزه های مباحث اخالقی است. مباحث اخالق کاربردی 
عمدتاً در دوران مدرن و پسا مدرن ریشه دارند. اگرچه این ویژگی در بحث 
اخالق شــبکه های اجتماعی بی نیاز از توضیح است با این حال نمی توان 

پی رنگ و زمینه ی آن را نادیده گرفت. 
ما در آغاز هزارة سوم میالدی از یک سو با فناوری های نوین در عرصه های 
اطالعات، پزشــکی، آموزش، تجارت و جنگ مواجهیم و از دیگر ســو با 
درهم ریختگی مرزهای فرهنگی و هویت های ملی در کشــاکش چالش 
با فرایند جهانی شــدن. این چالش ها و کشاکش ها تبعاتی به دنبال داشته 
است که بدون توجه به آن ها شناخت درستی از مباحث اخالق شبکه های 
اجتماعی حاصل نمی شود. تبعاتی همچون ظهور انسان های تک ساحتی، 
خانواده های هسته ای، گسست نسل ها، جوامع شبکه ای و شکل گیری های 

نهضت ها و معنویت های سکوالر و دیانت های ساخت زدایی شده.
در این میان اخالق شــبکه های اجتماعی در ارتباط وثیقی با دیگر مسائل 
اخالق کاربــردی همچون اخــالق آموزش، اخالق دیــن داری، اخالق 
جنســی، اخالق اطالعات و کامپیوتر، اخالق رسانه ای و اخالق سرگرمی 
قرار می گیرد. این گســتردگی و تنوع به دلیل ماهیت چند بُعدی و پیچیدة 
شبکه های اجتماعی اســت که آن ها را از پدیده هایی همچون رسانه نیز 

متفاوت کرده اســت. این پیچیدگی و ابهام در ماهیت این 
شــبکه های اجتماعی به حدی است که جمعیت قابل 
توجهی از مشــاوران تربیتی در سراســر جهان روی 
خوشی به حضور جوانان و نوجوانان در این شبکه ها 
نشان نمی دهند و دغدغه های تربیتی بسیاری نسبت 

به این حضور و فعالیت لحاظ می کنند.
به هرروی در یک تقســیم بندی ســاده می توان 
مســائل اخالقی شبکه های اجتماعی را از دو بعد 
نگریست: مسائل ناظر به »دیگری« و مسائل ناظر 
به »خویشــتن«. حضور و فعالیت در شبکه های 
اجتماعی می تواند آســیب ها و آفــات متعددی 
به همراه داشته باشــد. این آسیب ها گاه دیگران 
)افرادی غیر از شــخص کاربر( را تهدید می کند 
و گاه خود شــخص کاربر را. این گونه با دو طیف 
متفاوت از توصیه ها و اصول اخالقی در شبکه های 

اجتماعی مواجه خواهیم بود.
با نگاهــی دقیق تر »دیگران« نیــز به طیف های 

متفاوتی تقسیم می شوند و به در معرض آسیب های گوناگونی از این حضور 
و کاربری قرار می گیرند. به عنــوان نمونه میان »دیگران« ی که خود در 
شبکه های اجتماعی فعالیت و حضور دارند و »دیگران« ی که در شبکه های 
اجتماعی حضور ندارند باید تفاوت گذاشت. آسیب های این دو گروه متفاوت 
از هم و در نتیجه مباحث اخالقی ناظر به آن ها نیز متفاوت است. به عنوان 
نمونه »خانواده« مصداق »دیگری« غیر کاربر در شبکه محسوب می شود 
که به میزان بســیار باالیی در معرض آسیب از عضویت و کاربری یکی از 
اعضای خود در شبکه های اجتماعی است. امروزه گزارش های بسیاری از 
اختالفات، تنش ها و تضادها میان اعضای خانواده بر ســر میزان و کیفیت 
حضور در شبکه های اجتماعی در دست است که نشان می دهد شبکه های 
اجتماعی تا حد قابل توجهی می تواند نسبت به اطرافیان آسیب رسان باشد. 

مسعود دیانی

شبکه های اجتماعی آداب دارد
نگاهی به رابطه اخالق و شبکه های مجازی
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اطاع والدین از 
فناوری های جدید 

باعث می شود 
عاوه بر آگاهی 

از موضوعاتی که 
فرزندان با آنها درگیر 

هستند، توانایی 
کنترل فرزندان در 

فضایی صمیمی را نیز 
از دست ندهند

خانواده های مجازی
جامعه شناسان کوچک ترین واحد یک اجتماع را خانواده می دانند و 
بر این عقیده اند که خانواده مهم ترین عنصر تشکیل دهنده اجتماع 
اســت. در سال های اخیر شــاهد پدید آمدن جامعه جدیدی تحت 
عنوان شــبکه های اجتماعی هستیم. شبکه های اجتماعی به نوعی 
یک جامعه از افرادی اســت که به صورت مجازی با یکدیگر مواجه 
هســتند. این شبکه ها امروز به گونه ای  با زندگی آدمیان تنیده اند که بعضی جدایی میان 
این دو را امری بســیار سخت تلقی می کنند. به هر صورت امروزه خانواده ها با مسئله ای 
به نام شبکه های اجتماعی مواجه هستند و این مسئله در برخی خانواده ها به یک معضل 
تبدیل شده است. در ادامه سعی می کنم به نکته  هایی اشاره کنم که رعایت آنها ضروری 

به نظر می رسد. 
در شش ماه گذشــته مشــاوره های زیادی پیرامون اختالفات خانوادگی داشته ام که رد 
شبکه های اجتماعی در آنها غیرقابل اغماض بوده است. از زوجی که در فیس بوک به هم 
عالقه مند شده بودند تا پدری که در پرتو این شبکه ها به اختالالت پارانویید دچار شده و 
تمام رفتارهای اطرافیانش را به دیدة شک و تردید می نگرد، همه و همه حاکی از وجود عدم 
آموزش صحیح شبکه های اجتماعی است. پس اولین گام برای خانواده ها آموزش صحیح 
در مورد این شبکه ها است و دولت، رسانه  ها، نهادهای علمی، حوزوی و دانشگاهی در این 

زمینه مسئولیت ویژه ای دارند.
مســئله مهم دیگر به چگونگی تعامل خانواده ها با یکدیگر برمی گردد. شــبکه های 
مجازی همان طور که از نامش هم پیدا اســت، فضایی مجازی می باشد که برخاسته 
از روح تفرد و خلوت گزینی است. پیشــتر الگوی خانواده ها، چندفرزندی بود. بچه ها 
با هم بازی می کردند و با هم بزرگ می شــدند. مهارت های تعامل با دیگران، تحمل 
یکدیگر، هنجارهای اجتماعی و ... را در این بســتر بــا یکدیگر تمرین می کردند اما 
اکنون این مدل تغییر کرده اســت. در این مدل فرزندان با داشــتن یک تلفن همراه 
از دیگران جدا شــده و در جزیرة مجازی خود غرق می شــوند. در نتیجه گهگاه دیده 
می شــود که میان والدین و فرزنــدان در این زمینه برخوردهایــی به وجود می آید. 
بنابراین باید سیاســتی را برگزید که عالوه بر اســتفاده از فضای مجازی، آسیبی به 

خانواده وارد نگردد.
نکته مهم دیگری که می توانــد تا حد زیادی به کم کردن تنش میان فرزندان و والدین 
کمک کند، عقب نماندن از قافلة تکنولوژی و فراگیری آن از ســوی والدین است. تجربه 
نشــان داده که بسیاری از فرزندان، والدین خود را متعلق به زمینه و زمانة دیگر می دانند؛ 
ازاین رو دخالت های آنها را نابجا تلقی می کنند. اطالع والدین از فناوری های جدید باعث 
می شــود عالوه بر آگاهی از موضوعاتی که فرزندان با آنها درگیر هستند، توانایی کنترل 

فرزندان در فضایی صمیمی را نیز از دست ندهند. 
با این حال، شــبکه های مجازی می توانند فوایدی را هم برای خانواده ها به ارمغان آورند. 
البته اگر و تأکید می کنم اگر از آسیب های آن جلوگیری شود. مهم ترین فایده آن، تسهیل 
ارتباط میان اعضای خانواده و اقوام اســت. از این شبکه ها برای ارتباطات فامیلی و تحت 

آموزة صلة رحم به خوبی می توان بهره برد. 
فایده دیگر شبکه های مجازی، افزایش اطالعات خود و دیگر خویشاوندان است. البته تمام 
اینها به شــرطی است که شخص از فایده ها و آسیب های این شبکه ها آگاهی داشته و از 

آن به  درستی استفاده کند. 

این مســأله دربارة خانواده هایی که تمام یا بیشتر اعضایشان در 
شبکه های اجتماعی فعالیت دارند حالتی ترکیبی پیدا می کند. به 
ایــن معنا که هویت و نیازهای اخالقی هر عضو خانواده، در هر 
محیط، متفاوت از محیط دیگر است. این ترکیب و تفاوت، حالتی 
پیچیده و بغرنج به وجود می آورد که افراد را در شــناخت رفتار 

اخالقی صحیح، دچار سردرگمی می کند.
در یک تقســیم بندی کلِی دیگر، می توان کاربری شبکه های 
اجتماعی را در چند حوزه برجســته دید؛ روابط انســانی، تولید 
محتوا، تأیید محتوا، بازنشر محتوا، و استفاده از محتوا. هر یک از 
این جنبه ها دامنة وسیعی از اصول و دغدغه های اخالقی را دربر 
میگیرد که بی شک مهم ترین آن روابط انسانی است. شبکه های 
اجتماعی آســیب های فراوانی در حوزة روابط انسانی خصوصًا 
برای زنان، دختران و پسران نوجوان به همراه دارد. حفظ حریم 
شخصی، پرهیز از روابط جنسی شبکه ای، پرهیز از پورنوگرافی 
در همــة ابعاد آن، رعایت اصول و هنجارهای اجتماعی و دینی 
نهادینه شــده در محیط خارج از شبکه های اجتماعی، رعایت 
اصول همگانی اخالقی همچون صداقت و امانت داری، اخالق 
نقد و حمایت و احترام به مالکیت معنوی از مهم ترین مباحث این 

حوزه به شمار می روند.
در این میان مباحث اخالقی ناظر به »خویشــتن« کاربر فعال 
در شبکه های اجتماعی نیز اهمیت فراوانی دارد. این اهمیت به 
دلیل آســیب های گسترده ای است که افراد از حضور و کاربری 
در شبکه های اجتماعی متحمل می شوند. این آسیب ها از سوی 
مشــاوران و روان شناسان تربیتی مورد تحقیق قرار گرفته اند. با 
این وصف بخش قابل توجهی از مباحث و توصیه های اخالقی 
در خصوص شبکه های اجتماعی ناظر به این مسأله 
است. شــأن و کرامت انســانی و آسیب هایی که 
شــبکه های اجتماعی به همراه دارد، اتالف وقت، 
واماندن از امور اساسی و ضروری زندگی، تغییرهای 
انحرافی در نگرش ها و کنش های جنسی، دوری از 
محیط حقیقی و دســت  و پنجه نــرم کردن با امور 
موهوم از مسائلی است که در این زمینه مورد تأکید 

قرار می گیرند.
امروزه کمتر کسی را یارای انکار قدرت، جذابیت و در 
بسیاری موارد حتی ضرورت عضویت در شبکه های 
اجتماعی است. این اما آسیب های فراوان و خطرهای 
شناخته شده و ناشناخته ماندة این شبکه ها را جبران 
نمی کند. عالمان دینی، مصلحان اخالقی و مشاوران 
و روان شناسان تربیتی در این میان وظیفة مهمی بر 
دوش دارند. شــاید گسترش اخالقی زیستن بتواند 
بخشی از این آسیب ها را کاهش دهد. این اخالقی 
نگریستن و اخالقی زیســتن باید هم در بیرون و 
هم درون شبکه های اجتماعی نهادینه شود و افراد 

نسبت به آن حساسیت و بصیرت پیدا کنند.

نگاهی به تالقی فضای مجازی و خانواده ها

علی مدبّر 
کارشناس مشاورۀ 

خانواده
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روش تعامل افراد با شبکه های 
اجتماعی موضوعی اســت که 
زیاد  بنابــر ضرورتش،  امروزه 
به آن پرداخته می شود. در این 
میان آقای مؤمن نســب یکی 
از افرادی اســت که با دغدغه 
نسبت به آسیب های شبکه های 
ســطح  در  را  مطالبی  مجازی 
کشور مطرح می کنند. در کارنامه 
معاون سابق  به  میتوان  ایشان 
اطاعات  فناوری  توسعه  مرکز 
و رســانه های دیجیتال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی، معاون 
رسانه های  و  اطاعات  فناوری 
نویــن مرکز فضــای مجازی 
جشنواره  سابق  معاون  بسیج، 

و نمایشــگاه بین المللی رســانه های دیجیتال، آینده پژوه و 
کارشناس فضای مجازی و فعال شبکه های اجتماعی ایرانی 

اشاره کرد. 

آقای مؤمن نسب! می خواهیم با شما در مورد فضای مجازی 
به ویژه شبکه های اجتماعی و خیلی از اپلیکیشن  های موبایل 
صحبت کنیم. من این جوری وارد بحث بشــوم که مگر 

شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و وایبر بد هستند؟ 
مــا در مورد تکنولوژی صحبت نمی کنیم. مــا یک فناوری داریم و یک 
محصول. مثاًل می گوییم فناوری هسته ای؛ یک جایی مثل آمریکا می آید 
از فناوری هسته ای، کالهک و موشک هسته ای تولید می کند و در عرض 
یک ساعت به اندازه هشت سال جنگ ما آدم می ُکشد. یکی دیگر از همان 
فناوری برق تولید می کند. حاال شــباهت بین برق و موشک هسته ای را 
برای من توضیح بدهید. یا در فناوری پزشکی یکی بمب شیمیایی تولید 
می کند و یکــی می آید دارو تولید می کند. االن هم همین جور اســت. 
شــما ببینید ما چه اطالعاتی در اختیار این نرم افزارها قرار می دهیم. من 
االن بخواهم روی این گوشــی نرم افزار وایبــر را نصب کنم، می گوید 
تماس مســتقیم با شماره تلفن ها، خواندن وضعیت تلفن، ارسال پیامک، 
دریافــت پیامک، تغییر پیامک، حذف پیامک، روشــن و خاموش کردن 
دوربین موبایل، عکس برداری و فیلم برداری، روشــن و خاموش کردن 
میکروفن موبایل، ضبط صدا، ارســال موقعیت مکانی دقیق شما مبتنی 
بر جی پــی اس و بی تی اس،  دریافت دفترچه تلفن، اصالح دفترچه تلفن، 
تغییر در دفترچه تلفن، حذف شــماره از دفترچه تلفن، دریافت اطالعات 
کارت اس دی و حافظه گوشی، روشن و خاموش کردن وای فای موبایل، 
اســتفاده از حساب های شما، ارسال رمز حساب های شما و ... ببینید شما 

می خواهید یک شبکه اجتماعی نصب 
بکنید تا یک ارتباطاتی برقرار کنید، اما 
مجوز 35 دسترسی را از شما می گیرد. 

خاموش و روشــن کردن  واقعاً 
دوربین موبایل هم جزو دسترسی 

ها است؟
بله جزو دسترسی ها است.

یعنی بــدون اجازه فــرد ممکن 
روی  که  گوشــی تان  شما  است 
بشود،  روشن  دوربین  هست  میز 
تصویربــرداری کند بــدون این 
که متوجه بشــوید، صدای شما و 

صدای محیط ضبط بشود؟
قطعاً. اصاًل می گویند و رســماً اعالم 
می کنند که ما صدای محیط را همیشه 
برمی داریم تا بدانیم اطراف شــما چه 
اتفاقی می افتد. برای پردازش اطالعات خودشان رسماً اعالم می کنند. مثاًل 

اپلیکیشن فیس بوک رسماً اعالم می کند که این کار را می کند. 
حاال ببینیم وایبر چیست؟ آیا وایبر متعلق به یک مؤسسه خیریه است؟ ایجاد 
شــده تا به مِن ایرانی خدمات بدهد؟ خیر. چند وقت پیش وزیر اقتصاد رژیم 
صهیونیستی »نفتالی بنت« در گفتگو با جورزآلم پست یا اورشلیم پستـ  که 
روزنامه رسمی رژیم صهیونیستی استـ  می گوید: وایبر به یکی از پنج برند 
برتر تجاری تولید اســرائیل تبدیل شده است و توانسته عالوه بر ایجاد یک 
شبکه اقتصادی قوی برای تل آویو، یک بانک اطالعاتی قدرتمند جهانی نیز 
برای ما فراهم کند. وایبر توانسته پاسخ مناسبی به جنبش تحریم کاالهای 
اسرائیلی در سراسر جهان باشد. می گوید درصد باالیی از ایرانی ها االن از این 
نرم افزار استفاده می کنند و خیلی عجیب است. می گوید کشورهایی که بیشتر 

»مرگ بر اسرائیل« گفتند از نرم  افزارهای ما بیشتر استفاده کردند. 

برخورد ما با وایبر و تلگرام و واتســاپ، دو گونه متصور 
می شود: یکی این که ما می گوییم وایبر اسرائیلی است به 
این جهت ما استفاده نمی کنیم،  می خواهیم تحریم کنیم، 
اصاً نمی خواهیم فضای حریم خصوصی  ما در اختیار جایی 
قرار بگیرد که خودمان هیچ کنترلی در آن نداریم. برای این 
که این کار صورت نگیرد می آییم چه کار می کنیم؟ نمونه های 
داخلی می سازیم. من می خواهم بگویم که نمونه های داخلی 
غیر از حفظ حریم خصوصی چه مزیت های دیگری ممکن 
است داشته باشد که مردم باید رغبت داشته باشند و به 

سمت آن ها بیایند؟
ما بر این مســئله خیلی تمرکز کردیم. می گویند شبکه های اجتماعی افراد را 
از نزدیکان، دور و به غریبه ها نزدیک می کند. می گویند شبکه های اجتماعی 

اسب  تروا تا کجا آمده است؟
بررسی چگونگی تعامل افراد با شبکه های اجتماعی در گفتگو با  روح اهلل مومن نسب

وایبر به یکی از پنج 
برند برتر تجاری تولید 
اسرائیل تبدیل شده 
است و توانسته عاوه 
بر ایجاد یک شبکه 
اقتصادی قوی برای 
تل آویو، یک بانک 
اطاعاتی قدرتمند 
جهانی نیز برای ما 
فراهم کند
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دو مرحله ای کار می کنند، مرحله اول تســخیر افکار، مرحله دوم تغییر رفتار. 
می گویند اصاًل چیزی که شما را از اجتماع جدا بکند آیا اجتماعی است؟ پس 
این ها اساساً شبکه های ضد اجتماعی هستند. شما مدیریت زمان را تماماً در این 
شبکه ها از دست می دهید. چرا؟ چون با دریایی یا اقیانوسی از اطالعات با عمق 
یک میلیمتر مواجه می شوید؛ هرچه هم جلو می روید تمام نمی شود و احساس 
می کنید به علم تان اضافه شــده است؛ در صورتی که این گونه نیست. بعد از 
چند ماه از کاربر سؤال می شود ُخب! چقدر اطالعات جمع کردی؟ یک ُخرده 

فکر می کند اولش می گوید: خیلی، بعد از کمی فکر کردن، می گوید: هیچی! 

من می خواهم به این موضوع انتقال پیدا کنم که االن ما در 
داخل ایران چه کار کرده ایم؟

پس مشــخص شد اگر به این نتیجه رسیدیم که یک چیزی بد است، آن 
را کنار بگذاریم. اصاًل ما به اندازه نیازمان باید استفاده بکنیم، یعنی ممکن 
است به اینجا برسیم که چیزی بد است و اصاًل استفاده از آن نکنیم. اما  اگر 

به این نتیجه رسیدیم که استفاده کنیم. از برنامه های ایرانی استفاده کنیم.

مثاً؟
مثاًل ما بیســفون را داریم، ســاینا را داریم، دیالوگ را داریم، شــبکه های 
اجتماعی ایرانی زیاد هستند. من یک بار بررسی می کردم، متوجه شدم که 

در کشور حدود هفتصد شبکه اجتماعی داریم.

حاال ما چه کار کردیم، شــما مثاً فرمودید که ما بیسفون 
داریم، برخی هم می گویند. چرا تبلیغ منفی که علیه وایبر 
می کنیم، برای بیســفون؟ تبلیغ مثبت نمی کنیم چرا االن 

بیسفون بین مردم جا نیفتاده؟
وقتی یک دزد را گرفتید و آزادی او را سلب کردید، یک کار سلبی است یا 
ایجابی؟ دزد را می گیرد و ظاهراً سلبی است، ولی نهایتاً می بینید که برای 
یک عده بیشتری از ملت یک حرکت ایجابی انجام دادید، احساس آرامش 
می کنند. در جامعه هم همین جور اســت، شما هرچقدر بتوانید مردم را از 
خطرات وایبر و امثالهم آگاه کنید کنارش اگر از شبکه های اجتماعی داخلی 
بیشــتر حمایت کنید موفق خواهید بود. یک گوسفند وقتی می خواهد وارد 
کشور بشود آن را به قرنطینه می برند. مأموران وزارت بهداشت می روند مهر 
و امضا می کنند که بیماری با خودش نیاورد. اما این گوشی ها را می دانید چه 

طور وارد کشور می شود؟ 

بیشتر به صورت قاچاق است.
نــود درصد قاچاق، ده درصد فله ای. همیــن ده درصد را هم می برند روی 
باســکول می گویند پانصد کیلو گوشی، این قدر گمرکش می شود. تحریم 
ایران در تاریخ بشریت سابقه نداشته و حتی سرنگ پالستیکی بیمارهای ما 
را تحریم کردند، داروی بیماران را تحریم کردند که در جنگ ها هم اســتثنا 
است. اما در همان سال گوشی های اندرویدی وارد کشور می شود. بعد اوباما 
اسفند سال ۸۹ توی کنگره آمریکا می گوید که من بودجه جنگ نرم ایران را 
در راستای وارد کردن گوشی های اندرویدی هزینه کردم. ببینید چه اتفاقی 
افتاد؟ اواًل تا جوان های ما آمدند بفهمند اندروید را چه جوری می نویســند، 
تا آمدند بفهمند برنامه نویســی چه جوری برای آن انجام بدهند، یک سال 
گذشت. آمدند تولید کردند. تا بتوانند گوگل پلی و امثالهم را متقاعد کنند که 
این اپلیکیشــن ها را قبول کند باز داستان دیگری بود. تا بیاید روی گوشی 
نصب بشود بازار دیگر اشباع شده بود. ثانیاً؛ ما متأسفانه شاهد کاپیتوالسیون 

در قوانین کشور در بحث فضای مجازی هستیم.

یعنی چه؟
یعنــی این که ما مثاًل اگر یک نرم افزار، یــک اپراتور مجازی به نام وایبر، 
واتســاپ ، هر کدام از این ها وارد کشور بشود، حاشــیه امن دارد. در مورد 
محتوایش نمی خواهد پاسخگو باشد،  هیچ مجوزی نمی خواهد بگیرد، مالیات 
و عوارض و حق الســهم دولت را هم نمی خواهد بدهد؛ ولی یک نرم افزار 
داخلی باید از پنج جا مجوز بگیرد. اگر در ایران بخواهید مثل وایبر را درست 
کنید، وزارت ارتباطات تصویب کرده که از درآمدت، ســی درصد باید حق 
السهم دولت را بدهید. تصویب کرده اند که ده درصد باید به اپراتوری بدهید. 
این چه قانونی است. ۹ درصد هم عوارض و مالیات بدهید، نسبت به محتوا 

هم پاسخگو باشید. همه این ها یعنی بگوییم کار نکن دیگر!

مخاطب این صحبت ها بیشتر مسئولین هستند یا از باب 
آگاهی رساندن است؟

بله، اما مردم هم باید مطالبه کنند. ما مشــکل مان این هســت که مردم و 
مسئولین را از هم جدا می بینیم. بحث از آگاهی رساندن دربارة گذشته است. 
ما االن شــش سال است داریم می گوییم که فیسبوک صهیونیستی است. 
ولــی هم چنان کاربر دارد. باالخره یک جا ما باید بگوییم که اصاًل بی خیال 
فیسبوک. من هر هفته دارم به چهار استان می روم. امکان ندارد یک استان 
همین حرف های تکراری را -که به نظر من و شما تکراری است - بزنم و 
مردم شوکه نشوند، و مردم مطالبه نکنند، و مردم نامه نزنند. یکی از مسئولین 
طراز اول کشور به من گفت به مهد کودک ها بگویید نامه بنویسند. به مردم 

عادی بگو بنویسند تا ما بدانیم مطالبه ای هم در این زمینه وجود دارد. 

حاال می  گویم ما به مطالبات هم رسیدیم، مردم هم مطالبه 
کردند؛ بعد از آن چه کنیم؟

نمونه داخلی هست. از نمونه های داخلی استفاده کنند. ما هنوز متأسفانه متوقف 
هستیم. رسانه های  ما حتی کانال باشگاه خبرنگاران - که بیشترین بازدید را 
دارد - اما باز هم دارد از تلگرام استفاده می کند. ما باید با کار و ابتکار جلو برویم. 
بند اول دستوری که حضرت آقا به شورای فضای مجازی می دهند می گویند: 
مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی. اول باید حس مواجهه داشته باشیم 
تا به فعالیت بیافتیم. فعالیت این نیست که یک اکانت توی فیسبوک درست 
بکنیم. شــأن فعالیت را پایین نیاوریم. بیاییم فعالیت بکنیم. واقعاً پتانسیل و 

انرژی جوان هایمان را به کار بگیریم که کم هم نیستند. 

ما االن خیلی ســایت هایی داریم که به صورت تخصصی 
فعالیت خوبی دارند.

برای من و شــمای بچه شــیعه در کشــور امام زمان بد نیست که توی 
کشــورمان با این آسیب های آشکار شبکه های اجتماعی دست به گریبان 
باشیم؟ خانم بنده می گوید یک شبکه اجتماعی به من نشان بده که محرم و 
نامحرم در آن رعایت بشود. بگویم نداریم؟ نداریم. بیاییم درست کنیم؛ یعنی 

همین شبکه اجتماعی بیسفون یا ساینا دارد خوب پیش می رود. 

ولی باید این ماحظات را هم مد نظر داشته باشد. 
یک ذره ابتکار به خرج بدهند، ابتکار هم فقط در استیکرسازی نیست. توی 
اســتیکر هم قرار نیست مبتذل ها را فقط بیاوریم به خاطر جذب مخاطب؛ 
یعنی جذب هدف نیست. ببینید وسیله که نمی تواند هدف را توجیه بکند. 
ما باید بیاییم فرهنگ مان را هم کنار آن جایگزین بکنیم. إن شــاء اهلل نقد 
شــبکه های اجتماعی داخلی خیلی جای حرف زدن دارد. ولی االن معضل 

اصلی ما شبکه های اجتماعی بیگانه است.

مثاً ما بیسفون را 
داریم، ساینا را داریم، 

دیالوگ را داریم، 
شبکه های اجتماعی 
ایرانی زیاد هستند. 
من یک بار بررسی 

می کردم، متوجه 
شدم که در کشور 

حدود هفتصد شبکه 
اجتماعی داریم
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بر اساس آمار مؤسسه بین المللی آمریکایی  میثاق چشم )Covenant eyes( که 1
فضــای  مجازی را منتشــر می کند، فقط در مدت آمارهــای 

نه ماهة نخســت ســال 2014 )یــازده دی 13۹2 تا یــازده مهر 13۹3(، 
1,6۹1,351,275 )بیش از یک میلیارد و 6۹0 میلیون( فیلم، کتاب و مطلب 
پورنوگرافی جستجو شده است. بنا بر آمارهای ارائه شده توسط این مؤسسه:  
60% دختران و ۹0% پســران زیر 1۸ ســال استفاده کننده از اینترنت، حتمًا 
فیلم های پورنو دیده اند. ۹0% کودکان ۸ تا 16 ساله در جهان، به دوراز چشم 
والدین، به سراغ پخش زنده فیلم پورنوگرافی می روند. ۸۹% محتوای چت و 

نرم افزارهای تلفن همراه، غیراخالقی است.
بیش از یک میلیارد و دویســت میلیون )25% کل جســتجوها( در گوگل 
پورنوگرافی هستند. 6۸% طالق ها به خاطر ارتباط یکی از طرفین با جنس 
مخالف از طریق اینترنت بوده است. هر روز 2 میلیارد و 500 میلیون ایمیل 
پورنوگرافی ارســال می شود. بیش از 420 میلیون صفحه پورنو، ساالنه به 
اینترنت اضافه می شود. کاربران اینترنت بعد از دیدن فیلم های پورنوگرافی 

21۸% بیشتر در فضای حقیقی زنا کرده اند.

بر اساس آخرین آمار وزارت ارتباطات ایران:
بیش از 12 میلیون نفر از کاربران اینترنت در 

ایران زیر 1۸ سال سن دارند. بیش از 17 
میلیون نیز سنشان بین 1۸ تا 2۸ سال 
است. بر اســاس آمار وزارت ارتباطات، 
73/2 درصد از کاربران اینترنت، سنشان 

کمتر از 2۸ سال است.
طبق اعالم گــوگل: ده جســتجوی اول 
ایرانیان، مطالب ضداخالقی و جنسی است.

آمارهای باال واقعاً تکان دهنده اند. باید اذعان کرد 
که آمارهای دقیقی از نقش شبکه های اجتماعی در 
مسائل جنسیتی کاربران ایرانی در دسترس نیست. 

اما اگر فقط یک درصد و فقط یک درصد فرزندان ما مبتال به آسیب های جنسی 
شبکه های اجتماعی باشند، باز هم جای هشدار و اقدام در این رابطه وجود دارد. 

خانواده ها باید همان گونه که نگران تغذیه و درس فرزندان خود هســتند، 
نگران نوع رابطه آنها در فضای مجازی و خصوصاً شــبکه های اجتماعی 
باشند. امروزه دسترسی نوجوانان ده یازده ساله به شبکه های اجتماعی به 
اصطالح پورنو، در کمتر از دو حرکت انگشت اتفاق می افتد. این یعنی بلوغ 
زودرس، کاهش امنیت فردی و اجتماعی، زمینه وقوع جرائم و بزهکاری و 

هزار نوع آسیب دیگر. 

نمونة سؤاالتی که در مکالمات بین خانم ها این 
روزها اضافه شــده مواردی مثل: وایبر داری؟ 
آیدی فیسبوکت چی هست؟ یه گروه تشکیل 
دادیم میخوای ادد کنم؟ چند وقت پیش رفتیم 

مسافرت عکس هاشو گذاشتم واتس آپ. دیدی؟ آشنای ذهن است.
آنچه مشاهده می شود این است که ابزارهای ارتباطی نوین، بین ارتباطات 
انسانی قرار گرفته و ارتباطات بین فردی را به شکل دیگری تغییر داده است. 
ابزاری که زنده است درحالی که زنده نیست و فضایی را برای مخاطب خود 
ایجاد کرده است تا نشان دهد که اختیار دارد، در حالی که مختار نیست و 
آزادی را به او تلقین می کند در حالی که در بند است. این ابزار در قالب های 
مختلف شبکه های اجتماعی، ارتباطات را با  ابزار های مختلفی مثل صوت، 

تصویر، نگارش و ...آزادی و اختیار را به مخاطب خود ارائه می دهد.
در طی چند ســال اخیر رشد سریع شبکه های اجتماعی و دسترسی آسان 
مخاطبین به این ابزار ارتباطی، باعث قدرت یافتن این ابزار در بین افراد شده 
است و با توجه به ویژگی ها و جذابیت های خود  جایگاه خود را سریع در بین 

اقشار مختلف پیدا کرد. 
مانوئل کاســتلز جامعه شناس اسپانیایی و نویســندة سه گانة مهم »عصر 
اطالعــات« می گوید: ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر به راســتی انقالبی در 
فرایند ارتباطات و به واســطه آن فرهنگ ایجــاد خواهد کرد و ارتباطات 
کامپیوتری به دلیل تازگی تاریخی این رسانه و بهبود نسبی جایگاه قدرت 
برای گروه هایی از قبیل زنان که از نظر سنتی زیر دست بوده اند ممکن است 
فرصتی برای معکوس کردن بازی های ســنتی قدرت در فرایند ارتباطات 

فراهم کند)کاستلز،13۸0: 417(. با توجه به این گفته شاید بتوان تا حدودی 
به علل رشد حضور گروه های مختلف جوامع از جمله زنان را در این گونه 
ارتباطات پی برد. شاید به نوعی این وسیله ارتباطی جدید، فرصت حضوری 
نو برای زنان فراهم آورده است که با استفاده از این فرصت خود را آن گونه 
که مایل هستند به دیگران مثل خانواده و بستگان و ... در قالب های مختلف 

بشناسانند؛ قالب هایی مثل عکس و نوشتار و صوت و اشتراک مطالب. 
رشد فناوری  اطالعات و ارتباطات موجب تسهیل ارتباطات و از میان برداشتن 
موانع جغرافیایی ودسترسی به اطالعات شده است. عمومی شدن این فرصت 
و دسترسی آسان به این شــبکه های اجتماعی از طریق تلفن همراه باعث 
شــد که زنان نیز با وارد شدن به دنیای اینترنت، شکل دیگری از حضور در 
اجتماع مدرن و امروزی را تجربه کنند. زنان ایرانی -که بخش قابل توجهی 
از کاربران اینترنت را تشــکیل می دهند - بــه حضور در فضای مجازی به 
سرعت عالقه نشان دادند و شکل جدید ارتباطی خود را ایجاد کردند. شتاب 
اعجاب آور و رشد تصاعدی و همه گیری و همه جایی شبکه های اجتماعی  و 
حضور زنان در چند سال اخیر، لزوم  توجه  به این مسأله را ایجاد می کند تا 

به آثار و پیامدهای اجتماعی این شبکه ها توجه شود.
زنان ایرانی که بــه طور معمول و به دلیل نگاه اجتماعی و دینی بر نقش 
زن در جامعه،  همواره محدودیت هایی در تعامالت و ارتباطات داشتند، در 
شبکه های اجتماعی شــکل جدیدی از حضور و تعامل را بدون آمادگی و 
آموزش به صورت تجربی آموختند. استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی 
اگر چه شکل جدیدی از ارتباط را ایجاد می کند ولی زمینه بروز انزوا طلبی 
را در زنان فراهم آورده اســت که به روابط و تعامالت روزمره آنان آسیب 

شبکه های اجتماعی
 و تربیت جنسی

الهام صباحی
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تربیت جنسی چیست؟ مجموعه  آموزش هــا، ایجــاد موقعیت ها و ۲
زمینه ســازی هایی که متربی را با 
چگونگــی ارضا و هدایــت و تعدیل 
غریزه جنسی آشنا می سازد و زمینه 
رشد شخصیت اجتماعی، اخالقی و 
فرهنگی او را فراهم می آورد و او را از 
انحراف و لغزش جنسی مصون می دارد. 
بــا این تعریف میزان انطباق مســائل 
جنسی نسل جوان با شبکه های اجتماعی 
مشخص تر می شــود. چقدر از آموزش های 
جنسی که در فضاهای مجازی ارائه می شود، 
آموزش هایی صحیح و درســت اند؟ طبــق آمارها ۸۸% از 
صحنه های فیلم های پورنو شــامل اعمال خشــونت فیزیکــی و 4۹% از 
صحنه ها حاوی خشــونت کالمی است. خشــونت های جنسی را در کنار 
ارتباطی بگذارید که زن و مرد قرار اســت در کنار هم آرامش داشته باشند. 
جای این ســؤال وجود دارد که شبکه های اجتماعی به چه میزان مسائل 
جنسی را در راستای تعالی انســانی تعریف کرده اند؟ چقدر زمینه پرورش 
شخصیت اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و سیاسی انسان را فراهم نموده اند؟

تربیت جنســی ارائه شده در شــبکه های اجتماعی کنونی بسیار  لجام گسیخته و کاذب است. در این راستا چه باید کرد؟ به نظر من ۳
همة کســانی که در این رابطه تریبونی در اختیار دارند، از صدا و 
سیما گرفته تا امامان جماعت، باید تربیت جنسی را مهم بدانند و در مواجهه 
با همة کسانی که به نوعی با مسائل جنسی درگیر هستند، اعم از پیر و جوان، 

به موارد زیر توجه ویژه داشته باشند:
الف( آشنایی با خودشناسی جنسیتی و امدا رسانی به متربی برای رسیدن به 

خودپنداره مثبت، کریمانه و افتخارآمیز؛ 
ب( آشنایی با نقش های جنسی مذکر یا مؤنث بودن در خانه و اجتماع؛ 
ج( آشنایی با احکام و هنجارهای دینی درباره آمیزش و مسائل جنسی؛ 

د( آگاهی از چگونگی روابط با همجنس و جنس مخالف؛ 
ه( آمادگی برای تشکیل خانواده و زندگی مشترک؛ 

و( آشنایی با مسائل و ریزه کاری های زندگی زناشویی؛  
ز( مهارتیابی نسبت به زندگی زناشویی باثبات، آرام بخش و صمیمی؛ 

ح( جهت دهی به افکار و عواطف و فعالیت های جنســی متربیان در جهت 
خداگونه شدن و تقرب الی اهلل.

می رســاند. این شبکه ها شکل ایده الی از ارتباط را در دنیای مجازی نشان 
می دهند که اختیار کنترل این ارتباط در دست طرف مقابل است. ولی امروزه 
در ارتباطات اجتماعی با توجه به اینکه افراد درگیری های فراوانی دارند به 
صورتی تنش زا شده اســت. برای همین زنان برای نیاز ارتباط خویش به 

شبکه های اجتماعی پناه می برند و گاه از خویشان خویش دوری می کنند.
 آشــنا نبودن با فرهنگ استفاده از شــبکه های اجتماعی و نحوه استفاده 
باعث شده است که شاهد  آســیب های و برخی از جرائم اینترنتی و سوء 
استفاده هایی که در شبکه های اجتماعی اتفاق می افتند باشیم. این به دلیل 
این است که آشنایی الزم در مورد نحوه استفاده از این شبکه ها به زنان داده 
نشده است و این باعث شده است که به عنوان هدف مجرمین شبکه های 

اجتماعی مورد توجه باشند و مورد سوء استفاده قرار گیرند .
زنان باید ازآســیب های اینترنت که آنهــا را در معرض مخاطرات دینی، 
اجتماعــی، خانوادگی و ... قرار می دهد آگاه باشــند تا با ناآگاهی گرفتار 

مصائب نشوند. خطرات استفاده از شبکه های اجتماعی فقط قضایی نیست 
بلکه دینی نیز هســت. ارتباطات بین محرم و نامحرم در فضای مجازی 
از همین خطرات است. متأســفانه برخی گناه ها در شبکه های اجتماعی 
در بین اذهان قبح زدایی شــده است و گردانندگان شبکه های اجتماعی 
با ایجاد فرصت  به صورت نا محســوس مسائل دینی و اعتقادی فرد را 

تحت تاثیر قرار می دهند.
  نیاز به آموزش و فرهنگ سازی چه برای زنان چه برای سایر افراد جامعه در 
مورد نحوه صحیح استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی الزم است. زنان 
با آگاهی از مسائل جانبی، ناامنی ها و جرایم اینترنتی و با در اختیار داشتن 
اطالعات مکفی راجع به فنــاوری اطالعات و ارتباطات، می توانند خود را 
منعطف به ظرفیت های مثبت آن نمایند و در زمینه های مختلف رشد کنند 
و استفاده کاماًل مطلوب و مناسبی از اینترنت و شبکه های اجتماعی داشته و 

آسیب های آن را به حداقل ممکن برسانند.

منبع:
کاســتلز، مانوئل، مترجم  ناصر 
موفقیان، عصر ارتباطات و پایان 
هزاره، انتشارات علمي و فرهنگي 

جلد اول، 13۸0.
نقش  بررسي  ایرانشاهي،اعظم، 
فضاي مجازي در توسعه تعامل 
اجتماعــي زنان ایرانــي، پایان 
نامه دانشــگاه آزاد واحد تهران 

مرکز،13۸7.

زنان ایرانی -که بخش 
قابل توجهی از کاربران 

اینترنت را تشکیل 
می دهند - به حضور 
در فضای مجازی به 
سرعت عاقه نشان 
دادند و شکل جدید 

ارتباطی خود را ایجاد 
کردند
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قضاوت درباره تأثیر 
فراوان اینترنت 
ماهواره بازی های 
رایانه ای و .... آسان تر 
از گذشته است؛ زیرا 
این تغییر برای همگان 
ملموس و قابل رؤیت 
است و دیگر نمی توان 
آن را به سادگی انکار 
کرد

بی توجهی به ســالمت فردی از آسیب های 
جدی حاصل از غور در شبکه مجازی است. 
تبلیغات فراوان چنان تأثیری بر روح و روان 
افــراد می گذارد که فرد برای تطبیق خود با شــرایط بــه اصطالح امروزی، 
ســالمتی خود را نیز به خطر می اندازد. تبلیغات برخی داروها به بهانه هایی 
همچون الغری، افزایش تمرکز، اعتماد به نفس و ... موجب گرایش فراوان 
مخاطبان و خصوصاً زنان به این امور شده و این افراد بدون توجه به پیامدهای 

ناگوار مصرف داروهای این چنینی، آن را مورد استفاده قرار می دهند. 
تبلیغات لوازم ورزشــی، فیلم ها و سریال ها، انتخاب زیباترین دختر سال و 
عروسک باربی، زنان را تشویق به مانکن شدن می کنند. همچنین مصرف 
مواد محرک به اشکال و بهانه های مختلف مخصوصاً میان جوانان و زنان 
رواج یافته است. جالب اینجاست که برای اقناع اندیشه هر مخاطب، او را 
بــا توجه به دغدغه هایی که برایش ایجاد کردهاند و یا دغدغه هایی که به 
شــکل طبیعی در وی وجود دارد به مصرف وا می دارند. این مواد بیشتر در 
آرایشگاه ها به بهانه های الغری و تناســب اندام، در دانشجویان به بهانه 
افزایش تمرکز، در جوانان به بهانه افزایش اعتماد به نفس و قدرت مذاکره و 
به بهانه های مختلف در دیگر گروه های سنی ارائه می شود. متاسفانه ممکن 
اســت این مواد در جمع های گروهی و نشست های جمعی جوانان با تبلیغ 
زیاد ارایه شود که یکی از عوارض آن افزایش کاذب مبادرت به رفتارهای 
جنسی است. به این ترتیب قدرت تصمیم گیری از فرد زایل می شود و فرد 

به راحتی در معرض رفتارهای خالف شرع و عرف قرار می گیرد.

شب بیداری
 از دیگر مشــکالت به وجود آمده از شــبکه های اجتماعی، شب بیداری 
اســت. کاربران زیادی تا نیمه های شب برای بهره مندی از سرویس های 
فضای مجازی بیدارند. برخی از ســرویس ها بگونه ای طراحی شده اند که 
تنها می توان در نیمه های شب از آن بهره مند شد. سرویس هایی همچون 
اینترنت رایگان شــبانه، مکالمه ارزان قیمت اپراتورها، و ... زمینه را برای 
شب بیداری کاربران مهیا می سازد. شب بیداری کاربران موجب می شود تا 
دچار کمبود خواب شده و از نشاط و شادمانی دور شوند و نتیجه آن می شود 
که به جای اینکه روز را به ســعی و تــالش در جهت تعالی خود و جامعه 
بگذرانند، تا نیمه های روز در خواب باشــند. و یا اینکه در محیط کاری و یا 

علمی با خستگی مفرط و عدم تمرکز الزم حاضر شوند.
مشکل دیگری که شــب بیداری پدید میآورد فراهم آوردن بزهکاری های 
مختلف نوین است. سکس چت، ارتباط با جنس مخالف)گفتگو، پیامک و 
چت(، حضور در شبکه های به اصطالح اجتماعی غیر قانونی، تماشای فیلم ها 
و تصاویر مبتذل و مستهجن، حضور در سایت های مبتذل و مستهجن و ... 
از جمله بزهکاری هایی است که به علت شب بیداری گسترش یافته است. 

شــب بیداری بر نوع تغذیه افراد نیز تاثیرگذار اســت. محققان آمریکایی 
می گویند: افرادی که شب ها خواب خوبی ندارند بیشتر تمایل دارند غذاهای 
فست فود مانند همبرگر، سیب زمینی سرخ شده و پیتزا بخورند. محققان علت 

این موضوع را تغییرات در فعالیت مغز به دلیل کم خوابی می دانند.

آسیب های جسمی
آسیب های استفاده افراطی و نابجا از وسایل نوین ارتباطی ختم به مسایل روحی 
و روانی نمیشــود؛ بلکه به جسم افراد نیز آســیب وارد میکند. چاقی، کمردرد، 
مشکالت اسکلتی، تنبلی، بی اشــتهایی، دردهای نواحی مچ، گردن، عوارض 

بینایی و ... در کاربران گوشه هایی از آسیب های وسایل نوین ارتباطی است.

امکان ارتباط با هر فردی 
هویت، واجد ســه عنصر است: شخصی، فرهنگی و اجتماعی که هر یک 
در تکوین شخصیت فرد نقش مهمی را ایفا می کنند و هویت کسی که با 
او در فضای مجازی در ارتباط هســتیم از هر سه جهت مخفی و ناشناس 
است. خاصیت فضای مجازی این است که شما با هر فردی در هر سنی در 
هرجایی با هر اعتقاد و مشی زندگی و قدرت تأثیرگذاری مثبت و یا منفی و 
هر زمانی و به هر تعدادی ارتباط برقرار می نمایید. با توجه به حجم باالی 
ارتبــاط و عدم محدودیــت در آن و اینکه هر یک از افراد با عقیده و رأیی 
خاص وارد می شود و آن را با دیگران به اشتراک می گذارد امکان تغییر رفتار 
و اخالق و گرایش سیاسی و مذهبی بسیار زیاد است. البته متأسفانه با توجه 

به جّو حاکم بر این محیط این گرایش ها به سمت منفی آن است.

انــزوا از اجتماع واقعی و مجــذب به اجتماع 
مجازی شدن

فردی ســاعت ها وقت خود را پشت رایانه، کنسول بازی، ماهواره، تبلت و 
گوشــی موبایل و تلویزیون به بازی، دیدن فیلم، چت کردن، وب گردی و 
کار با نرم افزارهای گوناگون می گذراند و با دیگران در فضای مجازی رقابت 
کرده و دوســتی ها را در فضای مجازی تجربه خواهد کرد. حتی در همین 
محیط به بحث و تبادل اطالعات می پردازد و با دیگران در چنین فضایی 

بازی میکند. چنین کسی دیگر عالقمند به تعامل با دیگران در فضای 
حقیقی نیست. زیرا محدودیت ها مشقت و سختی و تبعات فضای 

واقعی را ندارد و می تواند چهره و شــخصیت واقعی خود را در 
پی انواع نمایشگرهای جذاب مخفی نموده و با شخصیتی 

دروغین در چنین محیطی ظاهر شود.
ایجاد حس انزواطلبی از دیگر معایب بازی های 

رایانه ای خشــن اســت که تحقیقات نشان 
می دهــد کودکانــی که دائمــاً از بازی 

رایانه ای اســتفاده می کنند درون گرا 
شــده و در جامعه، منــزوی و در 

برقــراری ارتبــاط اجتماعــی با 
دیگران ناتوان می شــوند. ایجاد 
این روحیه موجب جدایی کودک 

از گروه همســاالن و ســرآغازی 
برای بروز ناهنجاری های دیگر است.

  آسیب های فردی شبکه های اجتماعی
بی توجهی به سالمت فردی
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فضای مجازی، لذت 
مجازی ای می دهد که 

موقت است و لذت 
واقعی را می گیرد. 
از لذت معنوی هم 

محروم می شود

 افزایش پرخاشگری
 اســتفاده از بازی های نامناســب و یا دیدن تصاویر مستهجن و یا مبتذل 
یکی از مسایلی است که روحیه پرخاشگری را در افراد زیاد می کند. دیدن 
تصاویر مبتذل و مستهجن از سویی دیگر استفاده استعمارگران از خشونت 
برای افزایش جذابیت های مــورد نظر در انواع مختلف بازی و فیلم برای 
پلت فورم های مختلف موجب شده که از آستانه صبر و تحمل مردم کاسته 
شود و در محیط های اجتماعی شاهد رفتار دون شأن افراد مختلف به ویژه 
در هنــگام رانندگی، بروز اختالفات در مســایل خرد و کالن و اختالفات 
خانوادگی باشیم. همچنین در طراحی جدیدترین و جذاب ترین بازی های 
رایانه ای به حد افراط از خشــونت استفاده می شود و فرد برای رسیدن به 
مرحله بعدی بازی باید با نیروهای به اصطالح دشــمن بجنگد. اســتمرار 
چنین بازیهایی کودک را پرخاشگر و ستیزه جو بارمی آورد. زمانی که الگوی 
خشونت به کودک ارائه شود و افراد به وسیله خشونت به اهدافشان برسند، 
این مســأله در یادگیری اجتماعی کودک تأثیرگذار است. تحقیقات نشان 
داده گروهی از کودکان که برای خشونت پاداش دریافت کرده اند در مقابل 
گروهی که پاداش دریافت نکردهاند، در آینده برای رسیدن به اهدافشان با 

خشونت بیشتری عمل می کنند.

 اتالف وقت بدون فایده و یا با حداقل فایده
 آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما والدین خود به خوبی دریافتهاند که 
فرزندانشان و حتی خود ایشان ساعتهای زیادی را در محیط یاد شده تلف 
می کنند که در خوش بینانه ترین حالت فایده بسیار کمی عایدشان می شود. 
در حالی که واقعیت آن است که شبکه های اجتماعی و بازی های آنالین 
اوقــات زندگی افراد، خصوصاً اوقات طالیــی نوجوانی و جوانی را به یغما 
می برد. البته باید توجه کرد که جذابیت و تنوع در چنین محیطی آنقدر زیاد 
اســت که کاربران وقت گذرانی با آن را حتی بر در کنار عزیزان خود بودن 
ترجیح می دهند. در هر صورت بدون تردید صرف ثانیه های پرشور و انرژی 
ایام نوجوانی و جوانی با وب گردیهای بیهدف، آن ها را از تفکر درباره آینده و 
فرصت های شغلی و تحصیلی و کسب مهارت های فنی، حرفه ای و کارآمد 
درایام فراغت و به خصوص تعطیالت تابستانی بازداشته و آنان را به سمت 

پوچی و بی هدفی می کشاند.

 تغییر سبک زندگی
قضاوت درباره تأثیر فراوان اینترنت ماهواره بازی های رایانه ای و .... آسان تر 
از گذشته اســت؛ زیرا این تغییر برای همگان ملموس و قابل رؤیت است 
و دیگر نمی توان آن را به ســادگی انکار کرد. شــب بیداری و خوابیدن در 
هنگام سحر تا پاسی از روز و گاهی ظهر، گذراندن بیشتر وقت پشت انواع 
نمایشگرها، تغییر ذائقه افراد در خوراک )حاضری خوری مانند فست فود و 
....(، پوشش و انواع مدهای روزانه هفتگی فصلی و ساالنه)مانند رنگ سال(، 
مســکن و دکوراسیون، ادبیات گفتاری و نوشتاری خصوصا در قشر جوان، 
شــیوه های برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، تغییر رفتارهای اجتماعی و 
فرهنگی مانند کمتر شدن صله رحم و احترام به والدین و افزایش ارتباط 
با جنس مخالف، افزایــش روحیه مصرف گرایی در 
خانواده هــا، تغییر در شــیوه های بزه کاری 
خصوصاً در چند سال گذشته و از همه 
مهمتر آنکه در گذشته همه افراد 
خانــواده و جامعه در یک دنیا 
میزیستند اما اکنون هر کدام 
در دنیایی جدای از دیگران 

زندگی می کنند.
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در دنیای مجازی 
فرد به جایی می رسد 
که عادت می کند 
دنیا را تنها از دریچه 
تلفن همراه، کنسول 
بازی، تبلت و لپ 
تاپ و ماهواره ببیند  
و بشناسد  و از این 
دریچه دنبال حقیقت 
باشد

کم رنگ شدن عالقه به ارتباط با اقوام و خانواده 
از بزرگ ترین مشکالت بشریت در قرن حاضر فقر عاطفی است. بشر امروز 
در داد و ســتد عاطفی چه کالمی چه عملی و چه قلبی به خطا رفته و آن 
را در جای غیر مناســبش به کار می برد. همان طور که بیان شد افراد یک 
خانواده به جای داشــتن یک دنیا، دنیاهای متعدد دارند و این خود موجب 
این شــده است که از ارتباط روحی و معنوی انسان ها با خود، خلق و خالق 
بســیار کاسته شده و در فضای مجازی به هرز رود. وقتی دل را به مسایل 

این چنینی مشغول کردند از پرداختن به اصول بازمی ماند.

تغییر ارزش ها و باورهای اسالمی و جایگزینی آن 
باارزش های غربی 

غرب ســعی می کند با پارامترهایی که در این بازیهــا، برنامه ها، فیلم ها، 
کارتون ها و ... تعریف می کند ارزش ها و عقاید را خصوصاً در نسل کودک، 
نوجوان و جوان تغییرداده و ضعیف کند و ارزش های خود را جایگزین کند. 
به عنوان نمونه االن در بســیاری از بازیهــای رایانه ای، ترویج ارزش های 
زندگی غربی مورد توجه قرارگرفته و والدین بدون اینکه خودشــان بدانند 
با هزینه خودشــان این بازیها را تهیه می کنند .در این بازی ها بسیاری از 
ارزش های ایرانی واســالمی زیر ســوال می رود و فرهنگ غربی در ذهن 
کودکان و نوجوانان جا می افتد و اینجاســت که ارزشهای غربی جایگزین 

ارزشهای اسالمی می گردد.

افت اخالقی
 »سکس« از مضامین دیگری است که در بازی ها از آن استفاده می شود. 
فیلم های نبردهای تن به تن دختران نیمه عریان، رقص و موسیقی غربی، 
به تصویر کشیدن روابط نامشروع و ... در دیسک های پلی استیشن و سی 
دی، بدون هیچ گونه مشــکلی، در فروشگاه ها به معرض فروش گذاشته 
شده است. بعضی از نرم افزارهای رایانه ای از بازی های ساده شروع می شود 
و در پایان به تصاویر مســتهجن می رســد، به طوری که در برخی از این 
بازی ها جایزة پیروزی در بازی، عکس های شــنیع است که اگر بازیکن در 
بازی برنده شود، عکس های مستهجن به عنوان جایزه بر صفحة تلویزیون 

ظاهر می شود.

محروم شدن از لذت های واقعی
فضای مجازی، لذت مجازی ای می دهد که موقت اســت و لذت واقعی را 
می گیرد. از لذت معنوی هم محروم می شــود. حقیقت این اســت که این 
قالب برای محتواهای خاصی طراحی شده است. احساسی را که در فرد از 
حضور در مجلس عزای امام حســین )ع( ایجاد می شود از دیدن و شنیدن 
هیچ مراسمی حتی زنده به دست نمی آید. ذره ای از آنچه با حضور در حرم 
امام حسین )ع( در کربال، پس از پیمودن راهی طوالنی و پر مخاطره درک 
میشود در هیچ نوع ارتباط تکنولوژیکی میسر نیست. اینترنت هر چه توانا و 

اعجاب برانگیز باشد از انتقال معنویت عاجز است .

از دست دادن قدرت تمرکز، خرد و اندیشه 
 از حجم گســترده اطالعات در اینترنت، به عنــوان یکی از مزایای آن 
نام برده می شــود. شما از اخبار سیاست جهانی تا زندگی خصوصی یک 
هنرپیشه و عکس های عروسی فالن ورزشکار تا بحث های تخصصی و 
کارشناسی با دیدگاه های مختلف را با چند کلیک می توانید بر روی صفحه 

مانیتور ببینید؛ اما هجوم اطالعات فراوانی که ممکن است راست یا دروغ 
باشد، از توانایی تمرکز انسان بر روی مسائل فکری کم می کند. اندیشه ای 
که با بمباران اخبار و تصاویر مواجه اســت نمی تواند خود را سازمان دهد. 
در حقیقت حجم زیاد دیدهها و شــنیده ها همیشه با شما همراه هستند. 
صفحات اینترنتی به دلیل وجود حجم و تنوع زیاد مطالب و ابرپیوندهای 
موجود در آن ها، با انحراف حواس و پراکنده نمودن توجه و رشــته افکار 
کاربران، باعث چند پاره شــدن توجه آنان می شوند. کاربرانی که به طور 
مداوم توسط ایمیل ها و پیامهای فوری حواس شان پرت میشود، یا در حین 
مــرور صفحات اینترنتی با ناآرامی مدام از صفحه ای به صفحه دیگر و از 
پیوندی به پیوند دیگر میروند، دچار کاهش قدرت تمرکز می شوند. کاربران 
در حین استفاده از اینترنت به دلیل تعداد و تنوع زیاد صفحات اینترنتی و 
حجــم انبوه اطالعات و فرصت کمی که در اختیار دارند، با  دقت و عمق 
کافی مطالب را مطالعه نمی کنند و با سرعت از روی مطالب رد می شوند 
که این باعث شتاب فکری شده و از عمق آن می کاهد. زمانی که تمرکز 
کاربران اینترنتی در حین مشــاهده و مــرور صفحات وب به طور مداوم 
منحرف و گســیخته می شود، مغز آن ها قادر به برقرار کردن تماس های 
عصبــی قدرتمند و گســترده ای که به درک عمیق تــر منجر می گردد، 
نمی شود. کاربران در این وضعیت صرفاً به پردازشگرها یا اطالعاتی تبدیل 
می شوند که با شتاب، قطعات پراکنده اطالعات را به حافظه کوتاه مدت 
خود وارد و از آن خارج می کنند. اینترنت کاربران خود را به طور مداوم در 

یک حالت جابجایی ذهنی نگه می دارد.

تزلزل اعتماد به نفس
 در این بازی ها به دلیل اینکه کودک یا نوجوان با ســاختنی ها و برنامه های 
دیگران به بازی می پردازد و کمتر قدرت دخل و تصرف در آن ها را پیدا می کند، 
اعتماد به نفس او در برابر ساختنی ها و پیشرفت دیگران متزلزل می شود. تصور 
بیشتر خانواده ها این است که در بازی های رایانه ای فرد مداخله فکری مداوم 
دارد، اما این مداخله فکری نیست، بلکه این بازیها سلول های مغزی را فریب 

داده و از نظر حرکتی نیز فقط چند انگشت کودک را حرکت می دهند. 

ترجیح مجاز بر حقیقت در تصمیم گیری ها
در دنیای مجازی فرد به جایی می رسد که عادت می کند دنیا را تنها از دریچه 
تلفن همراه، کنسول بازی، تبلت و لپ تاپ و ماهواره ببیند  و بشناسد  و از 
این دریچه دنبال حقیقت باشد. مثال بارز و ملموس آن را می توانیم در فتنه 
۸۸ بیابیم که چه دروغ های ریز و درشــتی که برای ایجاد شایعه و جدایی 
بین مردم و نظام اسالمی به کار نبردند و استفاده ننمودند. فیس بوک، توییتر 

و بی بی سی فارسی در این زمینه گوی سبقت را از دیگران ربوده بودند.

وسواس های فکری- عملی
 از آثار برجسته وســواس، عدم توانایی مهار رفتارها یا اندیشه های خاص 
اســت. برای مثال فردی که وسواس شست وشــو دارد، نمی تواند میل به 
شست وشــو را کنترل کند و گاهی تا ســاعت ها مشغول شستن دست ها 
می شود. یا فردی که وسواس فکری دارد ساعت ها در رختخواب مشغول به 
هم بافتن آسمان و ریسمان است. اگر از فرد وسواسی بخواهیم عمل یا فکر 
وسواسی اش را کنار بگذارد دچار اضطراب شدیدی خواهد شد. این اختالل 
را می توان در بررسی کردن های پی درپی پست الکترونیک )وسواس عملی 
( یا دل نگرانی از برخط نشــدن یک دوســت  در فضای مجازی )وسواس 

فکری( مشاهده کرد.
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قانون هرزه نگاری و میزان کیفرآن درچندکشور
جرایم گوناگونی در فضای مجازی رخ می دهد. یکی از جرایم مرتبط با فضای مجازی، هرزه نگاری است. امروزه کشورهای مختلف سعی دارند با هرزه نگاری 
و عرضه مسائل شهوت انگیز در فضای مجازی به نوعی مقابله کنند. نکته جالب توجه آنکه بیشترین تأکید و قوانین کنترل با هرزه نگاری از سوی کشورهایی 
همچون آمریکا و فرانســه و کشــورهای اروپایی لحاظ می شود. هرزه نگاری شامل انتشــار و ترویج متن، فیلم و عکس های شهوانی به منظور شهوترانی و 

شهوت پرستی، ابتذال و ارتباطات ناصحیح می شود که از طریق تجهیزات ارتباطی از راه دور انجام می شود و جرم تلقی می گردد. 
در زیر تالش می شود به قوانین برخی کشورها و همچنین میزان مجازات آن اشاره شود. 

میزان جریمهقانونکشور

سازمان 
ملل

قانون جرایم سنتی ارتکابی با استفاده از فناوری های ارتباطی: استفاده از 
سیستم های رایانه ای برای تولید و توزیع تصویر، متن یا سایر اطالعاتی که موضوع 

هرزه نگاری دارند، جرم به حساب می آید.

آمریکا
بر اساس حقوق فدرال آمریکا: انتقال، دریافت، انتشار، فروش و مالکیت 

حبس از پنج تا ده سالهرزه نگاری کودکان )افراد زیر هجده سال( جرم شناخته می شود.

انگلستان
قانون حمایت از کودکان: داشتن عکس یا عکس ساختگی از کودک که به عنوان 

بنا بر تشخیص قاضی است.عکسی مستهجن تلقی شود، جرم محسوب می شود.

فرانسه

الف( فیلمبرداری، ضبط یا انتقال تصویر تمثالی از کودک به قصد انتشار آن که 
ویژگی هرزه نگاری داشته باشد، جرم است.

ب( چنانچه شخص از شبکه ارتباطات باز برای انتشار پیام ها به مخاطبان نامحدود 
استفاده کند نیز مجرم است.

ج( نگهداری چنین تصاویری نیز جرم تلقی می گردد.

الف( جریمه نقدی 45/000 یورو و حبس تا سه سال
ب( جریمه نقدی تا 75/000 یورو و حبس تا پنج سال

ج( جریمه نقدی 30/000 یورو حبس تا دو سال

رومانی

بند اول ماده 51 قانون کیفری: تولید با هدف انتشار، عرضه یا در دسترس قرار 
دادن، منتشر کردن یا انتقال، به دست آوردن محتوای هرزه نگاری کودکان برای 

خود یا فرد دیگر از طریق سیستم رایانه یا داشتن بدون مجوز محتوای هرزه نگاری 
در سیستم رایانه ای یا تجهیزات ذخیره سازی داده های رایانه ای جرم است.

حبس از سه تا دوازده سال

کرواسی
هرکسی محتوای نوشتاری، تصویری، صوتی، تصویری یا محتوایی با موضوع 

هرزه نگاری را به کودکی بفروشد، هدیه دهد، نشان دهد، نمایش دهد یا آن را در 
دسترس آنها قرار دهد، مجرم به شمار می آید.

حبس تا سه سال

هندوستان

قانون فناوری اطالعات هندوستان: هر فردی که محتوای شهوت انگیز و 
نشان دهنده تمایالت شهوانی را منتشر یا منتقل کند یا سبب انتشار شکل 

الکترونیکی آن شود یا اگر اثر آن که به واسطه خواندن، دیدن، و شنیدن محتوای 
آن حاصل می شود، باعث انحراف و فساد فردی شود، مجرم است.

بار اول: 
جریمه نقدی تا 100/000 روپیه و حبس تا پنج سال

در صورت تکرار: 
جریمه نقدی تا 200/000 روپیه و حبس تا ده سال

عربستان
براساس قوانین کیفری فناوری اطالعات: فردی که به ایجاد، انتشار یا بازاریابی 
محتوا و داده های مرتبط با شبکه های هرزه نگاری یا چیزهایی که به اخالقیات 

عمومی آسیب می زند، مبادرت ورزد، مجرم شناخته می شود.
جریمه نقدی تا شش میلیون ریال عربستان  و حبس 

تا پنج سال

ارمنستان
ماده 263 قانون کیفری: اجبار کودکان برای حضور در ایجاد محتوای ویدئویی 
یا فیلم، تصاویر یا سایر موارد که ماهیت هرزه نگاری دارند، همچنین نشان دادن 

هرزه نگاری کودکان از طریق شبکة رایانه ای جرم محسوب می شود.
جریمه نقدی از چهارصد تا هشتصد برابر حداقل 
دستمزد/ بازداشت تا سه ماه/ حبس تا سه سال

ایران

ماده 14 و 15 از فصل چهارم در ذیل عنوان جرایم علیه عفت عمومی: هرکس به 
وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، محتویات مستهجن را 
منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد، تولید یا ذخیره یا نگهداری 

کند، مجرم است.
ماده 15: هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، 

مرتکب اعمال زیر شود، مجرم است: 
چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن آنها را تحریک، ترغیب، یا 

تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد

ماده 14: جریمه نقدی از 5/000/000 ریال تا 
40/000/000 ریال و حبس از ۹1 روز تا دو سال

ماده 15: جریمه نقدی از 5/000/000 ریال تا 
20/000/000 یا حبس از ۹1 روز تا یک سال یا هر 

دو مجازات همزمان

نکته: چنان که مشاهده می شود، در برخی کشورها مثل آمریکا میزان کیفر این جرم بسیار سنگین تر از ایران است. 

برگرفته از کتاب رویکرد دو فضایی به آسیب ها، جرایم، قوانین و سیاست های فضای مجازی» سید رضا عاملی«
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به کوشش رضا مبشری

امروزه فضای مجــازی یکی از 
حضور  عرصه های  پررنگ ترین 
مسجد  باالخره  است.  اجتماعی 
و هم  دارد  اجتماعی  کارکرد  هم 
مأمومین و حتی خانواده های آن ها 
نیز از این شبکه ها بهره می برند و 
به نوعی زندگی فردی و اجتماعی 
افراد را تحت شــعاع قرار داده 

است. در این فضا مسجد اعم از امام جماعت، هیئت امناء، 
مأمومین و غیره چه نقشی دارند؟ 

بنده معتقدم که مســجد دارای ظرفیت های فوق العاده ای است، به گونه ای 
که خود مسجد به منزله یک رسانه می تواند تلقی بشود و به همین منظور 
اگر ما به مباحثی مثل فضای مجازی بخواهیم یک نگاهی داشــته باشیم 
بیشتر باید نگاه ابزاری داشته باشیم. بخاطر این با حفظ اصالت های مسجد و 
ظرفیت های خود مسجد، می توانیم مسجد را به عنوان یک پایه تلقی کنیم. 
این را عرض کردم بخاطر اینکه ما همواره باید اصالت مسجد را با همین 
اثرگــذاری وعظ و محراب و منبر و اجتماعاتش و خود این اجتماعات نماز 

جماعت خودش یک ظرفیت بزرگی و آن را باید حفظ بکنیم.

اما شــبکه های مجازی هم خودشــان فارغ از آسیب ها یک 
ظرفیت هستند. مسجد ولیعصر از این ظرفیت استفاده می کند؟

هرچه ما بتوانیم روابط عمومی خودمان را تقویت بکنیم و با اقشــار مختلف و با 
نسل های گوناگون، نســل جوانان خصوصاً ارتباط مستقیم و چهره به چهره و 
گفتمانی صریح را داشته باشیم راحت تر می توانیم رسالت خودمان را پیش ببریم 
و به ســرانجام برسانیم. برای این منظور ما در مسجد حضرت ولی عصر در حد 
بضاعت خودمان یک سری ظرفیت سازی در راستای فضای مجازی داشته ایم. 
اآلن سایتی را آماده کردهایم تا مسجد دارای سایت باشد و به وسیله سایت نه تنها 
با مســاجد دیگر، بلکه با کل کشور و با دنیا از طریق اینترنت بتواند حرف بزند. 
همین طور از دوستان عزیز مسئول در مسجد خواستیم تا از طریق تلگرام و برخی 
ظرفیت های دیگری که هست بتوانند برخی اقدامات را صورت دهند، مثاًل اآلن 
اطالع رسانی برنامه های هیئت امنای ما از همین طریق انجام می شود. همین طور 
جوان هــای ما یک خط فعال ارتباطی را ایجاد کردند که مرتب اطالع رســانی، 
پیام رسانی از این طریق انجام میشود. در اقدام دیگر، ما مجموعه ای را در ارتباط با 
مسجد سازی و مدرسه سازی در منطقه محروم داریم که از این ابزار هم استفاده 
می کنیم. حتی آمدیم سرویسی را ایجاد کردیم برای پاسخگویی به مسائل شرعی 
که اگر حاال سؤالی، راجع به مسائل شرعی و چیزی داشتند پاسخ داده شود. ضمن 
این که ما خود این مدل کارها را، فضایی و بســتری قرار دادیم برای شناســایی 
وبالگ ها و سایت هایی که در محله و پیرامون مسجد داریم و  برنامه ای تدوین 
کردیم که ان شــاء اهلل آن ها را هم ســاماندهی کنیم. باالخره برخی هستند که 
شــاید خیلی انگیزه مسجد آمدن ندارند، ولی چه اشکالی دارد ما مسجد را ببریم 
در منازل و بتوانیم معارف را به آن ها انتقال دهیم و حتی برای آن ها آموزش های 
کمی و کیفی داشته باشیم. در واقع هدف این است که بتوانیم حتی ظرفیت های 

این چنینی را با فرهنگ مسجد و مسجدی هدایت و جهت دهی کنیم.  

واقعیت این اســت که فضای مجازی 
خود آســیب ها و آفت هایــی دارد غیر 
از این فرصت هــا، پرداختن به فضای 
مجازی در مســجد چه آســیب هایی 
دارد؟ برای خود امام جماعت یعنی امام 
جماعت چقدر باید درگیر فضای مجازی 
باشد همچنین چه آسیب هایی را برای 

مأمومین و خانواده ها وجود دارد؟
باالخره چه بخواهیــم، چه نخواهیم یک 
جریانی بــه نام ارتباط هــای نرم افزاری و 
شبکه ای و دیجیتالی راه افتاده، ما از این واقعیت که نمی توانیم فرار کنیم. 
یک روزی می گفتند ویدئو بود بعد شــد ماهواره، بعد هم اینترنت. دشمن 
هم که معطل من و شــما نمی ماند. این ها یک واقعیت هایی است که ما 
نمی توانیم از آن فرار کنیم و قطعاً هم مملو از آلودگی های خودش هست. 

فکر می کنید در مورد خود مسجد چگونه می توان این آسیب ها 
را کم کرد؟

ج: به نظرم راه درســتی نیست که ما این را بخواهیم بهانه قرار بدهیم که 
چون ممکن اســت امام جماعت، مسجدی ها، جوان ها و بچه های مسجد 
آسیبی ببینند ســراغ این چیزها نروند. این ها باید توجیه بشوند اینجا باید 
مالحظات را گذاشت کنار، کاماًل باید به آن ها گفته بشود این وسیله و این 
شبکه ها، این خوراک های مسموم را هم دارد، این ظرفیت های انحرافی هم 
دارد. به نظرم این بســتگی به خود افراد دارد کسانی که این ضعف ها را در 
خودشان می بینند وارد نشوند. البته باید احتیاط کنند کمتر سراغ این شبکه ها 
بروند. فرق نمی کند روحانی باشد  یا غیرروحانی. ولی من عرضم این است 
که ما یک چیزی را فراتر از این ها داریم نگاه می کنیم می گوییم مسجد برای 

چیست و امام جماعت برای چیست؟ برای هدایت مردم است.  

یعنی شما نگاهتان به این شبکه ها به عنوان ابزار است که هم 
می توان از آن استفاده درست کرد و هم نادرست؟

امروز شبکه های مجازی حربه بّرانی در دست دشمن است که ریشه های 
اعتقادی، دینی، انقالبی، تربیتی، اخالقی، خانواده همه این ها را دارند می زنند 
و ما هم نمی توانیم دســت روی دست بگذاریم. باالخره مِن مبلّغ، مِن امام 
جماعت باید ظرفیت خودم را باال ببرم، باید بروم در دل خطر مقابله بکنم و 
از همین فضایی که دشمن ایجاد کرده من فرصت بسازم و تبلیغ دینم را و 

رسالت خودم را درست انجام بدهم. 

چه برنامه ای را پیشنهاد می کنید؟ 
من اعتقادم این هست که مسجد، امام جماعت باید به روز و سر زنده باشد 
و بداند، رصد کند، بداند که دشمن کجا را هدف قرار داده، با چه ابزاری دارد 
کار می کند، ابزار دشمن را هم بشناسد. میدان عمل دشمن را هم بشناسد. 
امروز اگر دشمن زوم کرده روی اعتقادات مردم باید بداند که به وسیله مسجد 
می شود این اعتقادات را تقویت کرد. اما چگونه؟ به همین صورت که برود 
به جنگ این ابزار و این ابزار کار دشمن را بیاورد، بشناسد، به خدمت بگیرد 

و درست از آن استفاده بکند. 

امام جماعت باید میدان عمل دشمن را بشناسد
گفتگو با حجت االسالم علیزاده امام جماعت مسجد ولیعصر شهرک شهید محالتی

هرچه ما بتوانیم روابط 
عمومی خودمان را 
تقویت بکنیم و با 
اقشار مختلف و با 
نسل های گوناگون، 
نسل جوانان خصوصاً 
ارتباط مستقیم و 
چهره به چهره و 
گفتمانی صریح را 
داشته باشیم راحت تر 
می توانیم رسالت 
خودمان را پیش 
ببریم و به سرانجام 
برسانیم
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در اولین سوال می خواهم 
اشاره ای به اثرات فضای 
داشته  مسجد  در  مجازی 
اصا  شما  نظر  به  باشید؟ 
شبکه های اجتماعی برای 
مســجد اثر مثبت داشته 
یا بیشتر به عنوان تهدید 

قلمداد می شود؟ 

فکر می کنم بین جوانان مسجد کاًل 
بیشــتری  منفی  اثر  فضای مجازی 
داشته تا اثر مثبت. خود مسجدی ها و 

جوان ها دارند این حرف را می زنند که ما ابتدا نمی خواستیم خیلی وارد این 
فضاها بشویم، اول با یک کانال تلگرام مذهبی شروع کردیم ، بعد کم کم 
پست هایی که گذاشتند برای من کاًل شبهه پیش آمد و باعث ذهنیت منفی 
بیشتر شده تا ذهنیت مثبت. به نظر من شبکه های اجتماعی یک تیغ دو لبه 
است. اگر بخواهی استفاده صحیح از آن بکنید حتماً به یک مشاور قوی نیاز 

است که در این زمینه ها شما را هدایت کند 

خود کادر مســجد اعم از امام جماعت، هیأت  امنا و ... چه 
آدابی را باید رعایت کنند در اســتفاده از فضای مجازی؟ 
همانطور که اشاره کردید فضای مجازی تالی فاسدهایی 
دارد، برای امام جماعت چه آفت هایی وجود دارد و چگونه 

باید از آن پیشگیری کرد؟ 

به نظر من تا زمانی که ضرورت اقتضاء نکند اصاًل نباید وارد شــد به 
این فضا چون من خودم کانال تلگرام که نصب کردم از فروردین ماه 
به این ور اصاًل دیگه آنالین نبودم چون که دیدم مثاًل من ده دقیقه، 
بیســت دقیقه فرصت داشتم و یک وقت آزاد داشتم گفتم وصل کنم 
ببینم دوستان و رفقا چه پیام هایی گذاشتند، دیدم نزدیک به پانصد تا، 
هزار تاپیام داشــتم و آمار همینطور باال رفت. دیدم که کاًل جلوی آن 
رؤوس زندگی را دارد می گیــرد به خاطر همین متوقفش کردم. حاال 

به بقیه دوستان هم همین پیشنهاد 
را دادم مــن، می گویم تا زمانی که 
ضرورتی اقتضــاء نمی کند و الزم 
ندارید به سمت این، چون واقعًا آن 

اعتیاد  آور است. 

چه پیشــنهادی برای سازمان 
های مرتبط بــا روحانیت دارید 
را در فضای  ائومه جماعات  که 

مجازی حمایت کنند؟ 

به نظر من این امور مساجد یا آنهایی که 
متولی کار فرهنگی در مسجد هستند 
مثل ســازمان تبلیغات، بسیج یا اداره 
ارشاد، اگر خودشان یک فضایی را مخصوص مسجد طراحی کرده باشند و 
همه نیازهای یک مسجدی را داخل آن بگذارند و او را تغذیه کنند مفید خواهد 
بود. اما به نظر من این مسئله نیاز به برنامه ریزی توسط افراد متبحر دارد. 

فرض کنید امام جماعت مسجدی هستید که همه مسجدی 
ها به نوعی به فضای مجازی مبتا هستند. در این صورت اوالً 
چگونه ورود می کنید؟ با چه راهکاری و چقدر زمان بگذارم؟ 

به شرایط امام جماعت بستگی دارد که چقدر می تواند برای این موضوع 
وقت بگذارد. اگر وقت او طوری باشد که می تواند توی این خودش ورود 
پیدا کند، آن هم هدفش این اســت که جوان ها جذب بشــوند و بیشتر 
هوای آن ها را داشته باشند، همین که هر گروهی بدانند که امام جماعت 
مســجد هم توی آن گروه هست هر حرفی را نمی زنند. ولو این که امام 
جماعت شاید اصاًل مطلب را نخواند. در واقع امام جماعت هر چند وقت 
یک نگاهی به صحبت هــا و بیانات بچه ها دارد که چی بین این ها رد و 
بدل می شود، چه عکســی، چه فیلمی، چه صحبتی و هم این که آن ها 
برای خودشــان یک کسی را داخل آن جا می بینند که باعث می شود امام 
جماعت در جریان اتفاقات باشــد. گاهی در بحث ها شرکت کند،  همین 

زمینه ورود و جذب آن جوان به سمت مسجد می شود.

تا زمانی که ضرورت نباشد نباید وارد این فضا شد
گفتگو با حجت االسالم محمودکوثری نیا  امام جماعت مسجد امام حسین  شهر جدید پرند

آنهایی که متولی کار 
فرهنگی در مسجد 

هستند مثل سازمان 
تبلیغات، بسیج یا 

اداره ارشاد، اگر 
خودشان یک فضایی 
را مخصوص مسجد 
طراحی کرده باشند 
و همه نیازهای یک 

مسجدی را داخل آن 
بگذارند و او را تغذیه 
کنند مفید خواهد بود

به کوشش رضا مبشری
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شــبکه های اجتماعی، مقوله ای است که همة ما آن ها را می شناسیم و 
به احتمال زیاد با آن درگیر هستیم. شبکه هایی بر اساس وب سایت ها یا 
اپلیکیشن های مشخص که به کنش دو یا چند فرد، حول یک موضوع 
یا شکل دهی رابطة میان افراد منجر می شود. ماهیت تسخیرکنندة شبکه های اجتماعی و میل 
به نفوذ هر چه بیشتر این شبکه ها بر زندگی روزمرة کاربران، موجب بروز عقایدی متنوع و البته 
بسیار متضاد در خصوص کارکرد های مفید و مضّر این شبکه ها بر زندگی انسان ها شده است. 
بــا این همه، و با وجود تمام مداّقه هایی که می توان با محوریت شــبکه های اجتماعی انجام 
داد، بررســی نقش شبکه های اجتماعی در جنبش های اجتماعی، خود از موضوعات جّذاب و 

چالش برانگیز پیرامون این پدیدة نوظهور است. 
جنبش اجتماعی را می توان مجموعه ای  از افراد یا گروه ها دانســت که پیرامون یک مفهوم 
یا دغدغة مشــترک گرد هم جمع می شوند و عمدتاً هدف آن ها ایجاد نوعی تغییر در رابطه با 
مفهوم مشترکشــان است. جنبش های اجتماعی با اقدامات جمعی هدف مند، پایداری و تداوم 
در فعالیت ها، ایراد بیانیه ها و در نهایت شــکل دهی هویت جمعی، ســاختاری متمایز از دیگر 

حرکت های اجتماعی پیدا می کنند. 
با نگاهی دوســویه به شبکه های اجتماعی و جنبش های اجتماعی، به خوبی می توان از نقش 
بســیار پر رنگ شــبکه های اجتماعی در این جنبش ها آگاهی پیدا کرد. به واقع، شبکه های 
اجتماعی به خوبی توانسته اند، بستر ایده الی برای جنبش های اجتماعی فراهم کنند. شبکه های 
اجتماعی این قابلیت را دارند که توافقی جامع تر و عمیق تر از موضوع هدفشان در میان افراد 
درگیر و غیر درگیر در هدف، ایجاد کنند، تالش های هماهنگ بیشــتری انجام دهند، و اخبار 
پیرامون موضوع را به نحوی دقیق تر و سریع تر در اختیار دیگران قرار دهند، استعداد ها و منابع 
پیرامون هدف را توســعه دهند و تقویت کنند، رهبــران جدیدی پرورش  دهند و هویت های 
تقویت شونده ای برای جنبش ایجاد کنند و در نهایت، نقصان ها و ایراد های جنبش را شناسایی 

و بر طرف کنند و جنبش را به هدف مشخص خود برسانند. 
در این میان می توان نمونه های بسیار موّفقی از حضور پررنگ شبکه های 
اجتماعــی در جنبش های اجتماعی نیز مشــاهده 
کرد. تصور کنید در کشــوری مانند کشــور ما 
کــه گونه های جانوری به شــدت در معرض 
خطر قرار دارند، چه چیــزی بهتر و کارآمدتر 
از شبکه های اجتماعی می تواند دغدغه مندان 
در خصوص این موضــوع را، بدون اینکه لزومًا 
خواســتار حضور فیزیکی باشد، گرد هم جمع آورد 
و تالش کند تودة مردم را نســبت بــه وضعیت بحرانی 
گونه های در خطر آگاهی بخشد و  حساسّیت در خصوص 
این موضوع را به روحیه ای همه گیر تبدیل نماید؟ نمونه های 
بسیاری از حضور شــبکه های اجتماعی در جنبش های 
اجتماعی می توان نام برد که البته میزان موفقیت آن ها 
لزوماً یکسان نبوده است؛ اما به هر حال به خوبی می توان 
دریافــت که جنبش های اجتماعی در این دوره زمانی، به 
شــبکه های اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین و شــاید 
کارآمدترین عناصر تشکیل دهندة خود نگاه می کنند. کافی است 
نیم نگاهی به تحوالت اخیر در مصر، ترکیه و کمپین های ملی 
همچون کمپین نخریدن خودرو بی کیفیت و کمپین های 

انتخاباتی و غیره داشته باشیم.

ترجمه بخش هایی از توافقنامه 
فیس بوک و کاربر

فیـس بـوک 
دربارۀ ما چه می داند

 هر بار که شما با فیس بوک تعامل 
برقرار می کنید، اطالعاتی را درباره 
شــما دریافت می کنیم؛ اطالعاتی مانند زمان بازدید 
شما از پروفایل شخص دیگر، ارسال پیام به دیگری، 
جستجو برای یافتن دوست یا یک صفحه ، کلیک بر 

روی آگهی ها، یا خرید اعتبارهای مالی فیس بوک.
هنــگام ارســال چیزهایی مثل عکس یــا فیلم به 
فیس بوک، ما اطالعات مازاد مربوطه را نیز دریافت 
می کنیم، همانند ســاعت، تاریخ، و مکانی که شما 

عکس یا فیلم مورد نظر را ارسال کرده اید.
با گذاشتن مطلب در هر قسمتی از سایت، شما به طور 
خــودکار به فیس بوک این اجــازه را می دهید که با 
داشتن مجوز غیرقابل فسخ، همیشگی، قابل  انتقال، 
بدون پرداخت غرامت و معتبر در سرتاســر جهان، 
اطالعات شما را استفاده، کپی و ترجمه کرده، نمایش 
دهد، دوباره فرمت  کرده، کل یا قسمتی از آن را جدا 
کند و نیز این اطالعــات و محتویات را در کارهای 
تحقیقاتی داخلی استفاده کرده و اطالعات شما را در 

اختیار دیگر شرکت ها قرار دهد.
در مفاد دیگری از این قرارداد، موافقت کاربران برای 
جمع آوری اطالعات مکانی آنها جلب شده است: »ما 
از طریق جی پی اس، اطالعات شــهر کنونی شما و 
نیز دیگر اطالعات مکانی تان را جمع آوری می کنیم 
تا به شما و دوســتانتان در مورد افراد یا رویدادهای 
پیرامونتــان و نیز ارائه آگهی های مناســب شــما 
اطالع رسانی کنیم، یا مطالبی را به شما ارائه دهیم که 

ممکن است به آنها عالقه داشته باشید...«.

نقش شبکه های اجتماعی در 
جنبش های اجتماعی
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با وجود تمام 
مداّقه هایی که 
می توان با محوریت 
شبکه های اجتماعی 
انجام داد، بررسی 
نقش شبکه های 
اجتماعی در 
جنبش های اجتماعی، 
خود از موضوعات 
جّذاب و چالش برانگیز 
پیرامون این پدیدة 
نوظهور است
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