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یادداشت سردبیر

اینکه یک نیــاز مهم حکومتــی از حالت صرفــاً علمی و  پرداخت های کلیشه ای، درآمده و به مسئله روز مردم تبدیل 1
شود، بسیار اهمیت دارد. طی سال های اخیر در بسیاری از موارد به 
مطالبات رهبر فرزانه انقاب نگاه شــعاری شده است. سازمان های 
مســئول، ســعی وافر نموده اند با یک بنر تبلیغاتی بی رنگ و آب یا 
حداکثر برگزاری همایش و نشست های تکراری و بدون برون داد، سر 
و ته قضیه را هم آورند و آخر سال گزارشی پر و پیمان به مقامات باال 
ارائه دهند. غافل از اینکه حاکمیت در مقام شعار نیست، بلکه خط و 

مشی آینده را مشخص می کند.

اقتصاد مقاومتی از آن دست مطالباتی است که نباید به دام  شعارزدگی بیفتد. تأکید رهبری انقاب در چند ساله اخیر 2
و تبیین ابعاد مختلف ایــن راهبرد اقتصادی نشــان از نگاه جدی 
حاکمیت به ایــن مقولــه دارد. اقتصــاد درون زا بــر ظرفیت ها و 
اســتعداد های داخلی، احیاء و ظرفیت ســازی اقتصادی، مدیریت 
سرمایه های انسانی، رشد علم و فناوری در راستای اقتصاد درون زا، 

کنترل سرمایه های مالی و... تکیه دارد.

جامعه محقق می شود که تک تک اعضای امت نیاز به موضوع 3 اقتصاد درون زا به گفتمان سازی نیاز دارد. گفتمان زمانی در 
را درک کنند، مجامع علمی نیاز را بفهمند و دولتیان به اولویت نیاز 
واقف باشند. شناخت این نیاز مشترک زمینه های گفتمان را در بین 
طبقات مختلف جامعه فراهم می آورد. در ســال های جنگ، مردم، 
مسئوالن و فعاالن علمی و فرهنگی، نیاز به دفاع مقدس را فهمیدند. 
آنگاه گفتمان جهاد و شهادت در رگ های ایران اسامی جریان یافت 

و شمیم جان بخش حیات طّیبه بر کالبد نظام دمیده شد.

رکود اقتصــادی را  چشــیدند، مجامع صنعتــی از تولید 4  در طول این چند ســال همة خانواده های ایرانی مزه تلخ 
بیم ناک اند، کارگران هر روز اضطراب عدم تمدید قراردادشان را دارند، 
فعاالن عرصه علم و فرهنگ نشــانه های اقتصــاد تک محصولی و 

سست بنیان را در آسیب های اجتماعی می بینند. 
اکنون زمان گفتگو درباره اقتصاد مقاومتی اســت تا این موضوع به 
یک مسئله فرهنگی اجتماعی تبدیل شود؛ اما این گفتمان زمانی به 

قله های پیروزی می رسد که موارد زیر در آن رعایت شود:
   زنگ خطر این گفتمان از جایی زده می شود که تئوری پردازی، 
ایجاد راهبرد و ارائه راهکار را بیرون از مجامع علمی دنبال کنیم. این 

گفتمان نباید دچار محافل غیرعلمی و عوام زدگی شود.
    این گفتمان نیازمند است تا با سیاست و تدبیر پیش رود و دچار 

سیاست زدگی و مستمسکی برای دعواهای سیاسی نشود.
   این گفتمان دچار شعارزدگی نشود و در دام همایش زدگی و... نیفتد.

    این گفتمان دچار بیماری علم زدگی و تئوری پردازی نشود؛ بلکه 
با توجه به ظرفیت های موجود به دنبال راهکار باشد.

   گفتمان مقدمه ایجاد تفکر در جهت پیدا کردن راهکار است؛ پس 
نباید در گفتمان ماند که خود آسیب زا می باشد.

ائمه جماعات در ایجاد و تقویت گفتمان اقتصاد مقاومتی در  بین امــت و تقویت روحیــه مطالبه گــری از کارگزاران 5
حکومتی، نقش شایسته ای دارند که در ذیل به آن اشاره می شود:

    ایجاد گفتمان قناعت، تعادل در مصرف، سودرسانی به همنوعان 
و... در بین مأمومین و همسایگان مسجد در قالب منبر و خطابه. بر 
امامان جماعت و مرکز رسیدگی به امور مســاجد است تا با غور در 
منابع معرفتی و علمی از جهت محتوایی به منظومه ای از سرفصل های 
مرتبط با اقتصاد مقاومتی دست یابند و آن را در قالب های مختلف به 

جامعه پیرامون مسجد انتقال دهند. 
   تقویت روحیه تولید در بین خانواده ها از جمله مواردی است که 
می تواند سرلوحه برنامه های محتوایی و فرهنگی مساجد قرار گیرد. 
تولید در منزل از جمله سنت های دیرباز در تمدن اسامی - ایرانی 
بوده است. بسیاری از صنایع دستی در بستر همین سنت به رشد و 
بالندگی رســیدند. خیاطی، قالی بافی، حصیربافی، گلیم بافی و... از 
جمله صنایع زودبازده هســتند که ترویج آنها می تواند از مسجد و 
تشکل های مسجدی و هیئات محلی شروع شود. برون داد این فعالیت 
اقتصادی تشکیل بازارچه ای در سایه مسجد است. چنانچه در تهران 
به عنوان پایتخت ایران هر ماه یا هر هفته در روز خاصی بازارچه هایی 
در جهت تقویت اقتصاد خانواده با مدیریت مســاجد تشکیل شود، 
می تواند در گفتمان ســازی اقتصاد مقاومتی و حتی فرهنگ سازی 

اقتصاد درون زا اهمیت وافری داشته باشد.
   تشکیل جلسات آموزشی با محوریت راهکار های تقویت اقتصاد 
مقاومتی در مدیریت اقتصادی خانه و خانواده، از جمله پیشنهاد ها به 

همسایگان مسجد است.
   تبادل تجربیات اقتصادی در بین خانواده های همسایه مسجد با 
حضور کارشناسان، موجب تقویت مهارت های اقتصادی خانواده با 

رویکرد اقتصاد مقاومتی می شود.
   اگر خرید احتیاجات مســاجد مثل المپ ها، شیرآالت، وسایل 
گرمایشــی و سرمایشــی، چای، برنج و خواروبار، در جهت اقتصاد 
درون زا صورت پذیرد، خود قدم قابل توجهی در این راستا خواهد بود.

پیشنهاد شما در جهت ایجاد گفتمان مسجدمحور در موضوع اقتصاد 
مقاومتی چیست؟

آیا این موضوع نیاز به گفتمان سازی دارد؟!
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پیشخـــوان
سنگر اول و آخر 

بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در   مهدی رزاقی طالقانی 
دبیر سرویس پیشخوان

دیدار اخیر ایشان با ائمه جماعات استان 
تهران، نشان از اشــتباهاتی چند، در 
جهت گیری حرکِت مساجد داشت. غفلت از جریان سازِی 
فرهنگی در مســجد گویا اپیدمی این روزهای مساجد در 
کشور شده است، مسئولیت ایفای نقش در محیط فرهنگی، 
مسئولیتی ست که همه مســاجد به صورت ذاتی بر عهده 
دارند؛ و در این میان، مساجدی که در مناطق و شهرهایی که 
بیشــتر در معرض آســیب های فرهنگی هستند، وظیفه 

بزرگتری را باید بر دوش بکشند..
هرچند آسیب شناسی فضای صرفاً عبادی مسجد دشوار 
نیست اما خأل چنین آســیب شناسی هایی موجب حضور 
مستقیم رهبری در این موضوع شــده است؛ اگر به طیف 
سنی نمازگزاران در مســاجد دقت کنیم، اگر به حضور کم 
رنگ مسجد در واکنش ها و کنش های فرهنگی مطروحه 
در جامعه دقت کنیم، اگر به پر کاری نهادهای غیر دینی در 
وانفساِی فرهنگی جامعه دقت کنیم! دالیل حضور رهبری 
در موضوع هسته های مقاومت فرهنگی در مسجد پی می 
بریم. همه این نکاتی که بر شمردیم به معنی نادیده گرفتن 
تالش های مســاجدی چند در جامعه و تالشهای اهالی 
مسجد وائمه جماعات فعال نیست، اما چه کنیم که توقع ما، 
از ایستادگی اولین و آخرین سنگر دینداری جامعه، یعنی 

مسجد زیاد است.
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پیشخوان

ارتباط شما با مقام معظم رهبری از چه تاریخی آغاز 
شد و شما چگونه با ایشان آشنا شدید؟

بنده در گناباد طلبه بودم که از آنجا به مشهد هجرت کردم. فکر می کنم 
که از سال 1346 با ایشان مأنوس شدم. این انس و ارتباط، به واسطة 
کسوت طلبگی و ایام انقاب، شکل خاصی پیدا کرد و این سعادت را 
داشتم که از محضر ایشان اســتفاده کنم و تا امروز هم ارتباط مان با 

ایشان الحمدهلل حفظ شده است.

برای مخاطبین نشریه مسجد، از فضای جلسات 
ایشان در آن روزها بگویید.

در آن روزها، مسجد اصلی ترین پایگاه و جایگاه برای نشر افکار امام )ره( 
و فرهنگ و اندیشة انقاب بود؛ چراکه هم اعتبار کافی را داشت و هم 
مؤمنین به آن اقبال نشان می دادند و البته نسل جوان در امور آن نقش 
زیادی ایفا می کرد. از این حیث، مسجد کرامت برای افکار مقام معظم 
رهبری، فرصت ویژه ای بود که ایشان به طور طبیعی با مردم صحبت 

کنند و شعله های انقابی مردم را روشن تر نمایند.
 این مسجد، خانه فردی بود به نام حاج محمود کرامت، که دوست داران 
انقاب و مقام معظم رهبری آنجا را به مسجد تبدیل کردند، که بعدها 

به مسجد کرامت مشهور شد.
مردم در این مسجد با ایشــان ارتباط ویژه ای داشتند؛ زیرا ایشان در 
مسجد هم پیش نماز بودند، هم تفسیر می گفتند و هم جلسات آشنایی 
با نهج الباغه را برگزار می کردند. درس اخاقشان هم شهره خاص و 
عام بود و مسائل سیاسی را در کنار این جلسات و به صورت ویژه مطرح 

می کردند.
شــیوه های بیان و ارتباط با مردم ایشــان خیلی دلپذیر و زیبا بود و 
مجلس شان خیلی شــلوغ می شــد و جمعیت زیادی از همه قشرها 
می آمدند؛ زن، مرد، بازاری، دانشــگاهی، طلبه، دانشجو، همه این ها 
در مسجد کرامت  حضور فعال داشتند و از این جلسات بهره می بردند.

آیا مسجد کرامت پیش از حضور مقام معظم رهبری، 
دارای اقبال عمومی بود یا حضور ایشان شعله های اقبال مردم 

به این مسجد را روشن کرد؟
آبروی هر مسجدی را خدا می دهد؛ اما به راستی آنچه ما دیدیم این بود 
که همه شخصیت مسجد کرامت به وجود مقام معظم رهبری بود. قبًا 
که گفتم یک خانه شخصی بود، اعتباری از این جهت نداشت. اعتبار را 

ایشان به آن مسجد بخشیدند.

آیا ایشــان در همان دوران، در جامعه انقالبیون 
مشهد فردی با نفوذ اجتماعی باال به شمار می رفتند؟

بله، مقام معظم رهبری هم از ناحیه پدر بزرگوارشان که از یک خانواده 
اصیل بودند، مورد توجه قرار می گرفتند و هم خودشان آن ویژگی هایی 

که برای نفوذ اجتماعی الزم بود، در وجودشان داشتند.
 کافی بود کسی یک بار با ایشان بنشیند و تفاوت ها را میان ایشان و دیگر 
روحانیون بزرگوار احساس کند. همین امر باعث می شد که افراد به طور 
طبیعی جذب ایشان شــوند و آن زمانی که ایشان در مسجد کرامت 

بودند، در بین حوزه و نخبگان، شخص مطرحی بودند.

روش مدیریت 
رهبر معظم  انقالب 

در مسجد کرامت
شاید حجت االسالم والمسلمین محمد باقر  به کوشش:

فرزانه، امام جمعه موقت مشــهد و رییس احمد مبشری
دانشگاه رضوی و امام جماعت مسجد کرامت 
مشهد، تنها فردی باشــد که از ویژگی ها و 
شــاخصه های مقام معظم رهبری در مقام امام جماعت، تحلیل 
طلبگی و جامعه شناختی داشته باشد. چراکه هم از نزدیکان ایشان 
به شمار می آمدند و هم، سال ها امام جماعت همان مسجد هستند.

مسجد کرامت مشهد مقدس از مســاجد مبارزاتی رهبر معظم 
انقالب بوده است.

در ادامه، گفت وگویی کوتــاه درباره ویژگی های حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در مقام امام جماعتی مسجد کرامت، با ایشان داشته ایم 

که می خوانید.

جذب حداکثری در دوران حداقل ها

مسجد 
انقالبی 
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شاخصة مهم 

مقام معظم 
رهبری در آن 

دوران این بود 
که ایشان در آزاد 

کردن پتانسیل 
و هــدایت 

افــــــراد، 
هنرمند بود

برداشت خوبی بود؟« ایشان گفتند: »بله، جوان ها برداشت های خیلی 
خوبی دارند که ما از آنها استفاده می کنیم«. ایشان این گونه برخورد 

می کردند و طبیعی بود که جوان ها هم جذب می شدند.

مباحث استکبارستیزی ایشان هم، گویا از جوانی 
در بیانات و تفکر ایشان وجود داشته است. از بروز این تفکر در 
دوران امام جماعتی ایشان در مسجد کرامت نکته ای در ذهن 
شما هست؟ اصوالً مباحث مهمی که ایشان در مسجد مطرح 

می کردند، چه بود؟
مهم ترین آنها اهمیت دادن به نماز بود؛ مفهــوم نماز را خیلی بزرگ 
می دانستند، لذا گاهی اوقات، بعد از نماز به بحث ترجمه نماز با توضیح و 
تفسیری زیبا می پرداختند که هنوز در خاطر من به عنوان الگوی بیان 
مسائل دینی مانده است. با این نوع بیان، احساس می شد که شخصیت 

نماز در ذهن ما به جایگاه حقیقی اش نزدیک می  شود. 
موضوع مهِم دیگر، بحث صبر بود؛ صبر در آن دوران، جور خاصی معنا 
می شــد که مثًا همه این مصائب در جامعه را باید تحمل کرد و باید 
منتظر بود و... . اما آیت اهلل خامنه ای، آن روزها صبر را جور دیگری معنا 
می کرد و من امروز متوجه می شــوم که منظورشان همان مقاومتی 
بود که امروز هم از آن سخن می گویند. همان مقاومت در برابر فشار 
جاذبه های معصیت، مقاومت در برابر فشــار انجام تکالیف، فشــار و 
مقاومت در برابر عناصری که می خواهند انســان را به ذلت بکشانند 
و سلطه خود را بر انســان حاکم کنند. ایشان به شکل ملموسی، بین 
نماز و مقاومت ارتباط ایجاد می کرد. جالب بود که گویا ایشــان منبع 
انرژی مقاومت را از نماز می دانست؛ یعنی آن منبعی که به انسان انرژی 
می دهد، آدم را محکم می کند، اســتوار می کند، نماز است. جزوات 

»ژرفای نماز« و »صبر و مقاومت«، از آن دوران به یادگار مانده است. 

به عنوان سخن آخر، اگر نکته ای از دوران حضور 
مقام معظم رهبری در مسجد کرامت به خاطر دارید، بفرمایید.

شاخصة مهم مقام معظم رهبری در آن دوران این بود که ایشان در آزاد 
کردن پتانسیل و هدایت افراد، هنرمند بود. نمونه این روش تربیتی را ما 
در زندگی امام خمینی)ره( به خوبی دیده ایم که چگونه ملت ایران را از 

شر خیلی از مسائل آزاد کرد و هدایت نمود. 
بعضی ها انرژی ها را در جامعه و فرد آزاد می کنند، اما پس از آن، او را رها 
می کنند؛ اما ایشان این گونه نبود. نمی خواهم بگویم غیر از ایشان کسی 
این شیوه تربیتی را نداشت؛ اما به علت اینکه با ایشان مراوده بیشتری 
داشتم، این مســئله را به خوبی درک کردم. از بزرگان دیگر، مرحوم 

شهید بهشتی و یا شهید مطهری نیز چنین قدرتی داشتند.
شاخصة بعدی ایشان این بود که هرگز ایشــان را از کار برای انقاب 
خسته ندیدم. یعنی از همان سال های 1346 که من به حلقه نزدیکان 
مقام معظم رهبری در مشهد، وارد شدم، ایشان همیشه با یک نشاط و 

انرژی خاصی کارهای انقاب را پیگیری می کردند. 
باز هم اشاره می کنم که در این موضوع، عامه مطهری و شهید دکتر 

بهشتی نیز این گونه بودند. 
به هر صورت از خداوند منان می خواهم ایشان را در همة مراحل موفق و 

منصور بدارد که حقیقتاً نعمت بزرگی برای انقاب هستند.

ابزار، توانایی و روش ایشان در تعامل با اهالی مسجد 
چگونه بود و اگر نکاتی از مدیریت ایشــان در مســجد در 

خاطرتان هست برای ما بفرمایید.
شخصیت ایشان به نحوی بود که هیئت امنای مسجد، همواره در مقابل 
ایشان حالت خضوع و فرمان بری داشتند و مقام معظم رهبری با آن 
شخصیت شناخته شده ای که داشتند، استعدادهای یک مجموعه را 
به طرز عجیبی کشــف می کردند و پس از آن استعداد و توانایی را در 
مجموعه جذب و مدیریت می کردند، برای جوانان کار تعریف می کردند 
و از آنها مسئولیت می خواســتند و حتی زمانی که در مسجد حاضر 
نبودند، فکر، ذهن و توانشان را برای مسجد می گذاشتند. به یاد دارم که 
از منزل هم تلفن می زدند که اگر مانعی در کارها پیش آمد به من خبر 

بدهید و هیئت امنای مسجد با ایشان به خوبی همکاری می کردند.

با توجه به معضلی که در مساجد ما وجود دارد و ائمه 
جماعات برای مسجد زمان کافی را نمی گذارند، شما بفرمایید که 
ایشان چه مقدار زمان را برای امورات مسجد اختصاص می دادند؟

بله، اوالً ایشان قبل از وقت نماز در مسجد حاضر می شدند و بسیاری از 
کارهای فکری، مطالعاتی و یا ماقات های خودشان را در مسجد انجام 
می دادند. وقت مناسبی هم برای این کارها اختصاص می دادند. برای 
نماز هم مرتب حضور داشتند و بعد از نماز هم مقداری با مردم صحبت 
می کردند؛ جواب سؤاالت مردم را می دادند و حتی در و دیوار مسجد، 
کامًا احساس می کردند که امام جماعت اینجا فعال است و پاسخگوی 

خوبی برای همه است.

برخورد ایشان با جوانان چگونه بود که مسجد از 
حضور این قشر تأثیرگذار اجتماعی سرشار می شد؟ 

من خاطره ای را که در یادم هســت خدمتتان در پاسخ به این سؤال 
عرض می کنم. یک روز جوانی با موهای بلنــد - که آن زمان به تیپ 
هیپی مشهور بود - پشت سر ایشان در صف اول نشسته بود. ایشان نماز 
را که شروع کردند، گویا یکی از نمازگزاران به آن جوان می گوید: شما 
عقب تر بروید. برخورد خوبی نبود و باعث شد بعد از نماز آن جوان  آمد 
پیش آقای خامنه ای و گفت: من در صف اول بودم؛ اما یکی از این آقایان 
به من گفتند که برو صف آخر. آقا هم با صابت و رک گویی مشهورشان 
گفت: بی خود گفتند. چه اشــکالی دارد که شــما صف اول باشید. و 
به ایشــان خیلی برخورد، به نحوی که منقلب شده بودند و سراغ آن 

نمازگزار رفتند و به او تذکر دادند. 

آیا در نحوه برخورد ایشان با جوان ها که منجر به 
جذب آنها می شد، خاطره دیگری در ذهن دارید؟

بله، در جلساتی که ایشان در مسجد داشتند، گاهی مسئله ای را مطرح 
می کردند و در طرح آن، جوانان، دانشجوها و طاب جوان را به اظهار 
نظر تشویق می کردند. گاهی هم ایشان نکته ای را یادداشت می کردند. 
یعنی به آن جوان می فهماندند که شما هم می توانید حرفی که برای 

من مفید باشد، داشته باشید و این نکته برای آن جوان ها جالب بود.
یادم هست نسبت به برداشت از ذبح حضرت اسماعیل، یکی از جوان ها 
مطلبی گفت که ایشان فوراً یادداشت کردند. یکی از بازاری ها گفت: »آقا 
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مسجد بر محور 
امام جماعت

  پیش نمازی مســجد تنها وظیفــه ی امام 
جماعت نیســت؛ پیش نمازی هــم یکی از 
کارها است. اقامه ی نماز، اقامه ی حق و عدل، 
اقامه ی دین، اباغ احکام دینی، وظیفه ی ما 
به عنوان پیش نمــاز و به عنوان امام جماعت 
است. یعنی محور مسجد امام جماعت است، 
مسجد بر محور امام جماعت ]است [. این را 
باید یک شغل مهم و اساسی به حساب آورد. 

لکن حّق مسجد باید ادا بشود. 

مسجد پایگاه بزرگ 
بسیج فرهنگی و حرکت فرهنگی

مسجد پایگاه بزرگ بسیج فرهنگی و حرکت 
فرهنگی است؛ شــیوه ی کار را باید در مسجد 
آموخت که چــه کار کنیم. حرفی که شــما با 
مأمومین خودتان و مســجدی های خودتان 
می زنید، از نطق تلویزیونی و مانند این ها بمراتب 
کارآمدتر و مؤثّرتر است؛نگاِه چشم درچشم و 
جلســه ی نزدیک که نَفس گوینده به شنونده 
میخوَرد، یک چیــز دیگری اســت؛ این فقط 
هم در اجتماعات ما تجلّی دارد؛  این مجالس 
روضه خوانی، مجالس وعظ و خطابه، مجالس 
گوناگون خیلی چیزهای مهّمی اســت؛ این ها 
را دست کم نباید گرفت، هم از فضای مجازی 

مؤثّرتر است، هم از صداوسیما مؤثّرتر است. 

مسجد کانون ذکر و نماز

نماز به معنای واقعی کلمه 
عمود دین اســت؛ معنای 
عمود این است که اگر نبود، 

سقف فرو می ریزد؛ بنا شکل 
بنایِی خود را از دست می دهد؛ نماز 

این است. بنابراین پیکره ی عظیم دین متوّقف 
است به نماز. کدام نماز می تواند این پیکره را حفظ کند؟ 
آن نمازی که دارای خصوصّیات مطلوب خود باشد: ُقرباُن 
ُکلِّ تَقّی، ناهی از فحشا و منکر، نمازی که با ذکر همراه 
باشد؛ َو لَِذکُراهللِ اَکَبر؛)5( این ذکری را که در درون نماز 

است، هم باید عمل کنیم، هم باید ترویج کنیم.

ُقرباُن ُکلِّ َتقّی

آفات چارواداری نماز
نماز ما ]باید[ از این آفات چارواداری مصون و محفوظ 
بمانَد؛ یعنی آفت غفلــت درحال نماز، بی توّجهی به 
مفاهیم نماز و به مخاطب نماز که ذات اقدس الهی 
است؛ این یکی از آفات است.  این یکی از آن آفاِت به 
تعبیر بنده چارواداری است.از یک آفت دیگر که ریا 
کِّ فی  مَعِة َو الشَّ یاِء َو السُّ ]است [ -»َو ابَرأ َقلبی ِمن الِرّ
دیِنک«)6( که در دعا هست- توانستیم خودمان را 
نجات بدهیم، تازه نماز ما می شود یک نماز عادی و 

معمولی؛ عمق نماز باز محفوظ نیست.
باید جامعه ی ما این جور باشــد که مثــل یک امر 
محبوب و مطلوب دنبال نماز برویم؛ نه به عنوان یک 
تکلیِف از سر بازکردنی؛ به عنوان یک چیز شوق انگیز، 

یک چیز جّذاب.

مسجد 
انقالبی 
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 مسجد پایگاه انواع و اقسام فّعالّیتهای اجتماعی 
است؛ یعنی وقتی ما مردم را گرد این محور جمع 
کردیم، از آنها چه می خواهیم. یکی از چیزهایی 
که می خواهیم این اســت که به فّعالّیت های 
اجتماعی بپردازند. در جامعه ی اسامی همه ی 
آحاد وظیفه دارند، مســئولّیت دارند، باید کار 
انجام بدهند؛ کار برای پیشرفت جامعه، کار برای 
اّمت. بنابراین اینجا محّل پمپاژ فکرها و پراکندن 
وظایف مختلف و کشــاندن مردم به کارهای 
گوناگون است. مسجد برای انجام فّعالّیت های 

اجتماعی و پایگاه فّعالّیت های اجتماعی است.

مسجد 
محل دمیدن فکرها

یک مســئله ی دیگر در مورد مسجد عبارت 
است از هسته ی مقاومت. مقاومت وقتی گفته 
می شود، فوراً ذهن می رود به مقاومت نظامی 
و امنّیتی و امثــال این ها. خــب بله، آن هم 
قطعاً مقاومت است، اّما باالتر از آن، مقاومت 
فرهنگی اســت. حصار فرهنگــی، خاک ریز 
فرهنگی در کشور اگر سست باشد، همه چیز 

از دست خواهد رفت.

مسجد
 هسته مقاومت

 بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار   ائمه جماعات  مساجد استان تهران

این آماری که جناب آقــای حاج علی اکبری گفتند، 
خیلی آمار مهّمی است؛ اینکه ایشان گفتند که 97 
درصد از شهدای ما مســجدی بوده اند -اگر تحقیق 
بشود- این خیلی حرف مهّمی اســت. این جوان ها 
از مســجد رفته اند و جان خودشــان را در راه خدا 
داده اند؛ نقطه ی عزیمت عبارت اســت از مســجد؛ 
خیلی حرف بزرگی است، حرف مهّمی است.بنابراین 
مسجد، ]هم [ پایگاه مقاومت است، هم ]پایگاه [ رشد 
فّعالّیت های فرهنگی و هدایــت فرهنگی و بصیرت 

فرهنگی ]است [.

مسجد پایگاه عزیمت جوانان

                کارهای مهّم ائّمه ی محترم 
جماعات در مساجد

   برگزاری جلسات رودررو با مأمومین 
   برقراری نماز جماعت در اوقات سه گانه نماز 

    پرهیز از سکوالر شدن مسجد 
    ایجاد جایگاه خاص برای جوانان در مسجد
    حفظ و تبیین تاریخ و سرگذشت مساجد
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باید بدانیم که مسجد به عنوان یک ظرف، 

حجت االسالم والمسلمین 
احمد بصیری

امام جماعت مسجد امام 
حسین قلهک

به خودی خود سکوالر نیست و مدیریت 
حاکم بر آن است که به عنوان یک روح 
کلی، مسجد را از رسالت و کارکرد اصلی 
دور می کند، راندمان کارکردی آن را به 
حداقل می رساند و خروجی آن صرفًا در 
یک رابطه انســان با خدا به عنوان یک 
حرکت عبادی تعریف می شــود که این 

تمام حقیقت مسجد نیست.

نقش مسجد از زمان تأسیس آن در دوره حیات نبی مکرم تنها نقش 
عبادی نبوده است.

سکوالریزه کردن 
مسجد

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ائمه 
جماعات استان تهران

بعضی ها مسجد را ... از مسائل سیاسی می خواهند 
به کلّــی برکنــار بدارنــد. ]می گوینــد[ آقا شــما 
وارد سیاســت نشــوید، کار خودتان را بکنید. کار 
خودتان یعنی چــه؟ یعنی بیایید همــان نمازتان 
را بخوانیــد و بروید؛ فقط پیش نمــازی محض. این 
همان سکوالریســم است. سکوالریســم به معنای 
بی دینی نیســت، سکوالریســم به معنای این است 
که دین در غیر عمل شــخصی، هیچ بروز و ظهوری 
نداشته باشــد. نظام اجتماعی کاری به دین ندارد. 
بله، هرکســی در داخل نظام اجتماعِی متنّوِع غربی 
و شرقی و امثال این ها خودش برای خودش، در دل 
خودش، در عمل خودش یک ارتباطی با خدا داشته 
باشــد؛ سکوالریســم یعنی این. این همان چیزی 
است که دشــمنان می خواهند؛ دشمنان همین را 
می خواهند. آن دینی که با آن مخالف اند، آن ایمانی 
که با آن می جنگند، آن ایمانی است که به ایجاد نظام 
اسامی می انجامد و اسام را قدرتمند می کند؛ با آن 
مخالف اند. از اسام می ترسند؛ کدام اسام؟ اسامی 
که دارای قدرت اســت، دارای نظامات است، دارای 
سیاست است، دارای حکومت اســت، دارای ارتش 
است، دارای نیروی مسلّح است، دارای توانایی های 
علمی است، دارای توانایی های بین المللی ]است [. از 
این جور اسامی می ترسند َو ااّل از اسامی که ولو یک 
میلیون طرف دار هم فان جریان یا فان حزب یک 
گوشه ای در یک کشور یا در سراسر دنیا داشته باشد، 
اّما قدرتی در اختیار ندارد، واهمه ای ندارند؛ کاری ]در 
برابر آن [ نمی کنند. آن اسامی که با آن مقابل اند، با 
آن مخالف اند، با آن دشــمن اند، کینة آن را در دل 
می پرورانند، اسام مقتدر اســت. آن وقت ما بیاییم 
اسام را در کانون های اصلی خود یعنی مساجد، از 
مسائل جامعه، از مسائل سیاست، از مسیر جامعه، از 
مصیر جامعه به کلّی منصرف کنیم؟ این جفای بزرگی 

است در حّق مسجد.

ویژگی هـای 
غیرسکوالر مسجد 

چرخۀ اجتماعی فعال

مسجد 
انقالبی 
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مسجد 

غیرسکوالر 
مسجدی است 

که نسبت به 
وضعیت محیطی 
و اجتماعی خود 
بی تفاوت نیست

مساجد می تواند نشان دهنده مسئولیت جامعه مؤمنین نسبت به 
معضات معیشتی مردم باشد.

مســجد غیــر ســکوالر، براســاس ایــن روایــت پیامبــر 
)صل اهلل علیه وآله وســلم( »ُکلُُّکم راٍع َو ُکلُُّکم َمسئوٌل َعن َرعَیِته«، 
خودش را در برابر جامعه از جهت اخاقی و شرعی مسئول می داند. 
مسجد غیر سکوالر در مباحث آموزشــی و تربیتی برای سطوح و 
ســنین مختلف برنامه ریزی می کند؛ در وهلة اول جذب کودکان، 
نوجوانان،  جوانان و در کنار آن، برای مسائل مربوط به جنسیت ها 
در جامعه حساس اســت و آموزش هایی را برای دختران - مادران 
فردای جامعه - در نظر می گیرد. در منبــر نیز، امام جماعت برای 

مرداِن آینده طرح و بحث دارد.
به طور کلی، مســجد این گونه به ایفای نقــش در جامعه و زندگی 

فردفرد آن می پردازد.
مسجد غیر سکوالر، در بحث ازدواج، مشــاوره و تأمین جهیزیه 
نیز فعال اســت؛ فرزند حاصل از این گونه ازدواج ها، به مسجد باز 
می گردد، پدر و مادر، فرزندشان را برای اذان و اقامه، نزد روحانی 
مســجد می آورند. این  رفتارهــا، ارتباط حداقلــی خانواده ها با 
مسجد را شکل می دهد و این یعنی »سیکل ایمانی و غیر سکوالر 
مسجد«. چنین مســجدی دفتر خیریه و صندوق خیریه در آن 
تعریف می شود و ستاد جهیزیه دارد، برای رفع مشکات دارویی 
مردم برنامه تعریف می کند و... . شاید از جهت ذاتی، به نظر بیاید 
که مسجد ارتباطی با این موضوعات ندارد، اما مسجد وارد چنین 
مواضعی می شود تا با ایفای نقش خود، نسبت به سرنوشت افراد و 

جامعه مسلمین، بی تفاوت نباشد.  

ما در دنیای ارتباطات مان چهار نوع ارتباط داریم؛
1. ارتباط انسان با خدا؛

2. ارتباط انسان با خود؛
3. ارتباط انسان با جامعه؛

4. ارتباط انسان با جهان هستی.
دقیقاً کارکرد مســجد در این چهار حوزه به صورت توأمان است 
که خودش را نشــان می دهد؛ یعنی صرفاً ارتباط انسان با خدا که 
در قالب نماز و عبادت صوری باشد، نیست. مسجد در عصر پیامبر 
اکرم، محور بســیاری از فعالیت ها بوده است؛ محل حل مشکات 
درون اجتماعی، مرکز تجمع مردم برای تصمیم گیری های خرد و 
کان جامعه، محل قضاوت و... . این کارکردها، روح کلی مســجد 
پویا را از دیدگاه اسام - که در تقابل با مسجد سکوالر است - نشان 
می دهد. مسجد سکوالر یعنی »آقا آهسته برو، آهسته بیا، کاری به 
هیچ چیز نداشته باش، فقط دو رکعت نمازت را بخوان و به امورات 

اجتماعی کاری نداشته باش«. که این حقیقت مسجد نیست.

مسجد غیر سکوالر مسجدی است که نسبت به وضعیت محیطی 
و اجتماعی خود بی تفاوت نیســت، و در عین رصد آســیب ها، با 
هدف گذاری های آموزشــی و تربیتی، خــودش را در دل جامعه و 
محیط جا می دهد و این آفت ها و آســیب ها را در جامعه به حداقل 
می رســاند. به عنوان نمونه، یکی از کارکردهای اجتماعی مسجد، 
می تواند مکانیزم هایی باشد که در بحث مشاوره وجود دارد؛ مشاوره 
در محیط مسجد، در حقیقت آســیب های احتمالی یا آسیب های 
پیش آمده را به حداقل می رســاند. یا وجود دفاتــر خیریه که در 
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پیشخوان

 
  
متأسفانه بیش 
از نیمی از 
مساجد، مسجد 
تراز اسالمی 
نیستند؛ از نظر 
نور، صوت، 
فرش، بهداشت 
و نظافت، هوا و 
فضایی که در 
داخل مسجد 

است

 

مقام معظم رهبری در حالی از مسجد به عنوان 

حجت االسالم والمسلمین 
علی ثمری

امام جماعت مسجد 
انصارالحسین شهرک 

محالتی

هسته مقاومت فرهنگی نام می برند که اهالی 
مســجد، قصورهایی در این زمینه داشته اند و 
بیان این موضوع توســط معظم له، امروز هم 
وظیفه متولیان امور مساجد را باال می برد و هم 
وظیفه نماز گزاران و مؤمنین را که به مسجد 

اقبال دارند، دو چندان می کند. 
نام بردن از مســجد به عنوان هسته مقاومت 
فرهنگی، جایگاهی را که مسجد در صدر اسام 
داشته و امروز باید به آن برگردد را متذکر می شود و تصوری که مسجد 
را تنها جای عبادت، نماز، بندگی و تهجد می داند، نشانه می گیرد. بیان 
مقام معظم رهبری، خط  و مرز مشــخصی بین این دیدگاه و دیدگاه 
مسجد تحت عنوان هســته مقاومت فرهنگی، برای ائمه جماعات 

ایجاد می کند.

تعبیری که امام دارند این است که مسجد سنگر است، سنگر ها را باید 
حفظ کرد و مقام معظم رهبری هم می فرمایند: »عمران مســاجد و 
پرداختن به آرایه های معنوی و ظاهری آن، وظیفه همگان اســت.« 
این دو عبارت یعنی چه؟ یعنی دوتا وظیفــه وجود دارد که اگر ما به 
آنها دقت داشته باشیم، به بهبود وضعیت مساجد کمک کرده ایم؛ اول 
حفظ آرایه های معنوی و دوم، حفظ آرایه های ظاهری؛ این دو، وظیفه 
همگان است و هرکس به اندازه توانش باید در بالندگی مساجد سهیم 
باشد. شهرداری ها و دولتی ها هر یک موظف اند که یک سهمی را در 
این میان داشته باشــند و از همه مهم تر این عین تعبیر مقام معظم 
رهبری است »و روحانی دانا و مسئولیت پذیر و پرهیزکار می تواند و 

باید محور این منظومه تاش مقدس باشد«.
 آن چیزی که امروز به عنوان مطالبه رهبری از سنگر مسجد به عنوان 
هسته مقاومت فرهنگی مطرح شده است یک رکن رکین دارد و آن، 
روحانی مسجد است؛ یعنی کسی که در این میدان باید حضور پیدا 
کند و هسته مقاومت را به همراه نسل جوان تشکیل دهد، امام جماعت 
مسجد است. تا همان طور که در دوران طاغوت مساجد ما به عنوان 
سنگرهای حفظ ارزش های دینی برای جوان های ما پناهگاه بود، امروز 
هم این انفاق بیفتد.  خاف نظریه ای که بعضی از مسئولین دارند و 
معتقدند که کار آمدِی منبر، خطابه، نشستن و صحبت کردن و... از 
دست رفته و دیگر راه تبلیغی مناسبی نیست، مقام معظم رهبری به 
نقش صحبت کردن و رو به رو شدن با نسل جوان و ارتباط برقرار کردن 
از این طریق، تأکید کردند این ها ِمن جمله نکات ظریف و لطیفی است 
که هم تکلیف را بر مسئولین عزیز و بزرگوار و هم خصوصاً وظیفه ائمه 
محترم جماعات را سنگین می کند. بنابراین، با جلساتی که گذاشته 

می شود، این هسته های مقاومت باید شکل بگیرد.
امروز طرح صالحین به برکت نظام مقدس جمهوری اسامی، داخل 
مساجد و با همکاری سپاه و بسیج و مردم در حال اجراست. این مسئله 
می تواند هســته های مقاومت در زمینه های مختلف را شــکل 
دهد. با تشکیل هسته های مقاومت در فضای مسجد، عناصری 
تربیت می شــود که می توانند به عنوان هسته های مقاومت در 
برابر جریان های حساب شده و تعریف شده ای که دشمن برای 
براندازی نظام، کم ارزش نشان دادن جلوه های دینی و مورد حمله 

و خدشه قرار دادن باورهای دینی جوان ها دارد، بایستند.
این هســته ها در رفت وآمــد بــه مســجد، بایــد از برنامه های 
عمومی مســاجد تحت عنوان تفسیر، حدیث، آشــنایی با فقه 
آل محمد)صلی اهلل علیه و آله وسلم( و... که وظایف اولیه مساجد 

هم هست، بهره ببرند.
یکی از کارهای مهمی که بایستی در مساجد انجام شود، این 
است که با تشــکیل جلسات پرسش و پاســخ، سخنرانی و 
جلسات بصیرت افزایی، شبهه هایی را که دشمنان هر روز 
به شکلی در ذهن جوان ها مطرح می کنند، پاسخ دهند.

بنده در این زمینه پیشــنهاد می کنم که کارگروهی 
تشــکیل شــود و کانون های فرهنگی مساجد و 
هســته های معنوِی صالحین، مورد بازبینی 
قرار گیــرد، تا ایــن هســته مقاومت، 
برنامه ریزی تر شده و جدی تر شکل 

مختصات   حرکت
بررسی هسته های مقاومت فرهنگی در مساجد

مسجد 
انقالبی 
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مسجد غیر سکوالر، 
براساس این روایت 
پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( 

»ُکلُُّکم راٍع َو ُکلُُّکم 
َمسئوٌل َعن َرعیَتِه«، 

خودش را در برابر 
جامعه از جهت اخالقی 

و شرعی مسئول 
می داند

بگیرد. تا این ها بتوانند متبحرتر کاری که ما تجربه آن را  در دوران امام 
صادق)علیه السام( داریم، مجدداً تکرار کنند.

 امام صادق)علیه السام( این هسته های مقاومت فرهنگی را از درون 
مسجد النبی)صلی اهلل علیه و آله وسلم( شروع کردند و در علوم مختلف، 
انسان هایی را آموزش دادند تا در برابر هجمه ای که نقطه اوجش در 
همان دوره حیات امام بود -در زمینه های مختلف چه در علوم غریبه، 
چه در اصطاحات و علومی که آن روز رایج بود مثل فقه، کام، فلسفه 
و عرفان- مدافع اســام حقیقی باشــند. امام)علیه السام( در تمام 

عرصه ها، افراد تربیت شده داشتند.
برای این کار اوال باید اقبال مردم را به مســاجد بیشــتر کرد و ثانیا 

جذابیت مساجد را باال برد.
آقا می فرمایند آرایه های معنوی و ظاهری؛ یعنی مسجد باید عاوه بر 
جاذبه های معنوی، جاذبه های طبیعی و مادی هم داشته باشد. دلیلش 
هم اقبال بیشتر مردم به مسجد اســت. وقتی حالت نشاط و شور در 
مسجد باشد، جوان، احساس آرامش و امنیت دارد و آن وقت است که 

می تواند از فضایی که برای او تدارک دیده شده، استفاده کند.
متأسفانه بیش از نیمی از مساجد، مســجد تراز اسامی نیستند؛ از 
نظر نور، صوت، فرش، بهداشــت و نظافت، هوا و فضایی که در داخل 

مسجد است.
یکی از کارهای این کارگروهی که پیشــنهاد می کنم تشکیل شود، 
افزایش جاذبه های مادی است؛ گاهی اوقات با یک نورپردازی، کلی 
کدورت و کســالت از مســجد بیرون می رود، با یک تغییر، تعمیر و 
جابه جایی باندهای صوتی، صوت مســجد از یک صوت دلخراش و 
اعصاب  خرد کن، به یک صوت دلنشــین و دلچسب تبدیل می شود. 
یا رعایت برخی نکات در پوشش ظاهری، -هم نمازگزاران و هم امام 

جماعت- می تواند بسیار تأثیر گذار باشد. 
در بحث پوشش ظاهری هم، بعضی از دوستان باید تجدید  نظر جدی 
داشته باشند. متأســفانه برخی این اصل را مراعات نمی کنند. قیافه 
ظاهری امام جماعت در جذب جوان به مسجد خیلی مهم است؛ نوع 
لباسی که می پوشد، نوع رنگی که انتخاب می کند، نوع مدلی که برای 

محاسنش اختیار می کند، باید برای جوان ها خوشایند و جالب باشد.
برای اینکه مسجد، هستة مقاومت شود، باید کارهای زیادی انجام داد؛ 
باید در مساجد تفسیر، مباحث کامی، معارف اهل بیت با محوریِت 

صحیفه سجادیه و نهج الباغه، برنامه ثابت و همیشگی باشد. 
یکی دیگر از کارهایی که می شود در مسجد صورت بگیرد، برگزاری 
نشست های عمومی، با سرفصل های مورد نیاز امروز جامعه است. مردم 
خصوصاً جوان ها با آغوش باز از این گونه برنامه ها استقبال می کنند و 

به سمت مسجد می آیند. 
ضمن دعوت از افراد صاحب نظر، می توان در مسجد یک هسته مشاوره 
خانواده دایر کرد. این هسته می تواند با برگزاری جلسات مشاوره ای 
عمومی و خصوصی، در رابطه با مشــکاتی که گریبان گیر جامعه و 

خانواده ها است، کمک ویژه ای داشته باشد. 
به نظر من شرایط کنونی کانون فرهنگی مساجد، قابل قبول نیست. با 
فرمایشاتی که حضرت آقا در دیدار با ائمه جماعات داشتند، می طلبد 
که مسئولین عزیز، در آنچه که در مراکز فرهنگی مساجد دارد اتفاق 

می افتد، بازبینی کنند و آنها را به هدف و مسیر اصلی بازگردانند.

پایگاه سازی
 در دل مسجد

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ائمه جماعات 
استان تهران

مســجد پایگاه انواع و اقســام فعالیت های اجتماعی است؛ 
یعنی وقتی ما مردم را ِگرد این محور جمع کردیم، از آنها چه 
می خواهیم؛ یکی از چیزهایی که می خواهیم این است که به 
فعالیت های اجتماعی بپردازند. در جامعة اسامی همة آحاد 
وظیفه دارند، مسئولیت دارند، باید کار انجام بدهند؛ کار برای 
پیشــرفت جامعه، کار برای امت. بنابراین، اینجا محل پمپاژ 
فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشاندن مردم به کارهای 
گوناگون است. مسجد برای انجام فعالیت های اجتماعی و پایگاه 

فعالیت های اجتماعی است.
مسجد پایگاه بزرگ بسیج فرهنگی و حرکت فرهنگی است؛ 
شیوة کار را باید در مسجد آموخت که چه کار کنیم. اوالً به شما 
عرض بکنم حرفی که شما با مأمومین خودتان و مسجدی های 
خودتان می زنید، از نطق تلویزیونــی و مانند این ها به مراتب 
کارآمدتر و مؤثّرتر اســت؛ بارها این را عرض کرده ایم که نگاِه 
چشم درچشم و جلســة نزدیک که نفس گوینده به شنونده 
می خورد، یک چیز دیگری اســت؛ ... این ها را دست کم نباید 
گرفت، هم از فضای مجازی مؤثّرتر اســت، هم از صداوسیما 
مؤثّرتر اســت، منتها خب دایره اش محدود است ... می توانید 
شما این جوان را، این مخاطب را به معنای واقعی کلمه مصونّیت 
ببخشــید و می توانید او را در مقابل ایــن میکروب ها و این 
ویروس هایی که به طور دائم دارد سرازیر می شود به طرف این 
کشور و طرف این نظام، واکســینه کنید. بنابراین، ]مسجد[ 
هستة مقاومت است، منتها مقاومت بِاَنواعه؛  مقاومت فرهنگی، 
مقاومت سیاسی، و در جای خود هم مقاومت امنّیتی و نظامی؛ 

کمااینکه در مساجد ]این گونه است[.
بنابراین مســجد، ]هم [ پایگاه مقاومت اســت، هم ]پایگاه [ رشد 
فعالیت های فرهنگی و هدایت فرهنگی و بصیرت فرهنگی ]است [؛ 
در دل فرهنگ، سیاست هم هست. این را هم عرض بکنیم که معنای 
سیاست فقط این نیست که انسان طرف دار زید و مخالف عمرو باشد 
یا بعکس؛ سیاست یعنی نگاه به حرکت عمومی جامعه که کدام 
طرف داریم می رویم؛ آیا به سمت هدف ها داریم حرکت می کنیم 
یا زاویه گرفته ایم و داریم از هدف ها دور می شویم؟ معنای واقعی 

سیاست این است.
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پیشخوان

زندگی  و عمرشان که رسیدند، آمدند پیش پیامبر و به همین علت 
تأثیرپذیری شان نسبت به وجود امیر المؤمنین)علیه السام( بسیار 

کمتر است.
مِن امام جماعت باید دل را تسخیر کنم، دِل جامعه را تسخیر کنم، به 

آن بینش بدهم؛ چرا که قلب جای بینش و نگرش است.
 مِن امام جماعت نمی توانم توقع داشته باشم در جامعه ای که در کف 
دستش موبایل هست و هر ثانیه با همه عالم  و آدم در حال برقراری 
ارتباط است، منتظر یک مناسبت عاشورا یا ماه رمضان در سال بمانم 
که -آیا به مســجد بیاید یا نیاید- دل و جان و قلب او را از روایات و 
احادیث و سیره سرشار کنم ... مِن امام جماعت باید از روش دیگری 

استفاده کنم.
من مناسبت ها را نفی نمی کنم، مناسبت ها الزم است، اما برای افراد 
مناسبتی، اگر بخواهیم جوان غیر مناسبتی را به مسجد بیاوریم، این 

حرکت، راه خودش را دارد، جذب جوان، راه خودش را دارد.
 به نظرم باید نسق کار را از دوران کودکی بگیریم و روایت هم می گوید: 
»َعلیُکم بِاألحداث«. این گونه باغتان را مراقبت کنید، از همین جا هم 

باید مراقبت کرد.
من نمی گویم همة مساجد، می گویم مساجدی که قابلیت و امکانش 

مِن امام جماعت وقتی سرگذشت و سرنوشت 

حجت االسالم والمسلمین 
علوی تهرانی

امام جماعت مسجد 
امیرالمؤمنین خیابان کارگر

مردم برایم مهم باشد، برای آنها در مسجد وقت 
می گذارم، پای درد ِ دل شان می نشینم. 

من اگر، دارای یک محتــوای صحیح فکری 
باشم، مردم به من اعتماد و رجوع می کنند.

مــن دغدغــه ام این اســت کــه مــردم از 
مشکات شان، چه مشکات روحی  و  روانی، چه 
مشکات شخصیتی، چه مشکات اجتماعی، 
چه مشــکات خانوادگی، برایــم بگویند و تا آنجایی که از دســتم 

بر می آید، برای شان کاری بکنم.
من برای مردم کار اجتماعی و کاریابی نمی توانم بکنم، اما حداقلش 
این است که اگر نتوانستم کاری برایشان کنم، سنگ زیرین آسیاب 

بوده ام؛ یعنی حرف شان را گوش کردم. 
مِن امام جماعت باید به جوان بینش بدهم. جوان برای بینش، نیاز 

به آموزش دارد.
شــما می دانید فرق علی  بن  ابی طالب)علیه السام( با سایر اصحاب 
پیغمبر چیست؟ این اســت که امیرالمؤمنین از دوران طفولیت در 
دامن پیغمبر بوده و بقیه رفتند زندگی شــان را کردند، به کمرکش 

من امام جماعت ...
مشخصات حرکت مسجد به سوی اصالح آموزشی و بینشی جامعه

بایستی برای جوان ها جایگاه خاص در مسجد ایجاد کرد؛ یعنی واقعاً باید 
برای جذب جوان برنامه ریزی کرد. نه اینکه ما با حضور میان سال و پیرمرد در مسجد مخالفیم؛ 

نه، مؤمنین همه باید بیایند به مسجد و استفاده کنند، اّما جوان ها را باید جذب مسجد بکنیم. 
اینکه جوان مسجد را خانة خود و جایگاه خود بشناسد و به آن اُنس پیدا کند ... خیلی برکات دارد. کار را در جامعه جوان ها انجام می دهند، 

پیشران حرکت های اجتماعی جوان ها هستند، ... بعضی خیال می کنند برای اینکه جوان ها را جذب کنیم به مسجد، وسایل سرگرمی فراهم 
بکنیم ... راه جذب جوان ها تصّرف دل جوان است. دل جوان یک قیامتی است، اوضاعی است. گرایش جوان به معنویّت یکی از آن رازهای بزرگ الهی 

است.  یک حرف معنوی را برای امثال بنده که بگویند، خب گوش می کنم، حداکثر اندکی تأثّر پیدا می کنم، ]اّما[ همان حرف را به یک جوان بزنند، 
منقلب می شود، از این رو به آن رو می شود.  دل جوان حقیقت پذیر است، دل جوان به فطرت الهی نزدیک است؛ »فِطَرَت اهللِ الَّتی َفَطَر الّناَس َعلَیها«  دل 
جوان با نصایح و مطالب معنوی و سلوکی و عرفانی اُنس پیدا می کند، زود اُنس پیدا می کند، زود دلباخته و دلبسته می شود؛ جاذبة جوان ها این ها است. 
شما سخن را، حرف را، اقدام را با معنویّت، با عرفان واقعی، نه عرفان های تخّیلی و توّهمی و صوری، یک مقداری آمیخته بکنید، خواهید دید جوان 

چطور مجذوب می شود و می آید. جاذبة جوان در مسجد این ها است.

مسجد  را جوان کنیم
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ائمه جماعات استان تهران

مسجد 
انقالبی 
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   شماره190  ذی الحجه1437   

  
من نمی گویم 
همة مساجد، 

می گویم 
مساجدی 

که قابلیت و 
امکانش را 

دارند، به سوی 
تأسیس مدارس 

نظام جدید 
بروند

مسجد، مثل ایجاد مدرسه نظام جدید طراحی کنم، می  توانم در ایجاد 
طرح های فوق برنامه، برنامه ریزی و تاش کنم.

به آن آقا گفتند که چرا در جنگ شکســت خوردی؟ گفت به هزار و 
یک دلیل. گفت یکی را بگو؟ گفت باروت نداشــتیم، گفت خب اگر 

این جوری است که هیچی. 
برای برنامه هایی چون ایجاد مهدکودک و مدرســه، مساجد بودجه 
می خواهند، هم از نظر سازمانی پول می خواهند، هم از نظر فیزیکی 
ساختمان می خواهند که در این مورد شهرداری ها می توانند کمک 

کنند، دولت می تواند کمک کند، که باید این کار را انجام دهند.
متأسفانه مساجد در ردیف بودجة هیچ کس نیستند؛ نه شهرداری ها، 
نه دولت، نه سازمان تبلیغات، نه ســازمان امور مساجد. توان مالی 
مردم هم بسیار کم شــده و ذائقه های خّیرین هم عوض شده است؛ 
ذائقه خیرین به طرف ساختن مدرسه، کمک به بیماری های نادر و... 

رفته است.
دولت باید به خیرینی که کارهای مساجد را انجام می دهند، معافیت 
مالیاتی بدهد؛ یعنی اگر خّیری یک فرش برای مســجد تهیه کرد و 
برای خریدش معافیت مالیاتی خواست، دولت باید به  او این معافیت 

را بدهد.
چرا ما مساجدمان در مقابل کلیساها آنقدر باید از نظر معماری، از نظر 
ساختمانی، از نظر سازمانی و... ضعیف باشد و حتی در مقابل مساجد 
اهل سنت؟ چون ما بودجه نداریم، ما بودجه نگهداری نداریم و آنها 

دارند.
مِن امام جماعت باید بخواهــم، دولت باید بخواهــد تا خدا هم 

بخواهد ...

را دارند، به سوی تأسیس مدارس نظام جدید بروند.
با وجود همة مشکات، مردم هنوز به روحانیت اعتماد دارند، حتی 
آن خانم هایی که به نظر شما موهای شان بیرون است، خودشان شاید 
در محیط درستی تربیت دینی نشدند، اما آنها هم دل شان می خواهد 
بچه های شان در محیط ســالم بزرگ شــوند. آنها هنوز هم به یک 
روحانی اعتماد دارند، منتهی از مِن روحانی بستر ظهور نمی بیند، از 
من فقط مسجد و یک نماز یومیه می بیند؛ یعنی اگر از من یک مدرسه 
و مهد کودک ببیند، بچه اش را در مهد کودک به من می سپارد و آن 
زمان است که نتیجه ای که در تربیت فرزندش دنبال می کند، برایش 

بروز می کند و این اعتماد هر لحظه بیشتر می شود.
در جهان مسیحیت کلیساها صاحب مدرسه هستند، اما چرا مساجد 

صاحب مدرسه نیستند؟
مطهری، یک روحانی بود و این همه تحوالت ایجاد کرده، حاال شما 
حساب کنید که ده پانزده تا مسجد در سطح تهران، مجتمع آموزشی 

داشته باشند.
وقتــی یک عالم باالی ســِر یک مدرســه ایســتاد، ایــن بچه اگر 
رییس جمهور شد، مراقب دین مردم هم هســت. اگر شهردار شد، 
مراقب محیط زندگی مردم است. اگر پزشک شد، زیر میزی نمی گیرد. 
اگر کارمند شــد، رشوه نمی گیرد. اگر کاسب شــد، غش در معامله 

نمی کند.
 تمــام فجایعی که در جامعه مــا در حال رخ دادن اســت، به خاطر 
این است که بیشــتر مردم صدای دین، صدای مِن امام جماعت را 

نشنیده اند و بهتر بگویم ما به گوششان نرسانده ایم.
مِن امام جماعت اگر نمی توانم یک برنامه در حد عالی و رسمی برای 

قبل از انقاب، بعضی از روحانیون، از جمله بندة حقیر، با دانشــجوها 
ارتباطاتی داشتیم. این ارتباطات، ارتباطات سازمانی نبود، ارتباطات تشکیاتی نبود، ارتباطات 

در مسائل مبارزاتِی تند نبود؛ ارتباط فکری و تبیینی بود؛ یعنی جلساتی داشته باشیم که دانشجوها در آنجا شرکت کنند، یا 
ما احیاناً در جلسه ای از جلسات دانشجویی در دانشگاه شرکت کنیم. در آن اوقات، بنده در مشهد جلسه ای داشتم که بین نماز مغرب و 

عشا برگزار می شد. پای تخته می ایستادم و به قدر بیست دقیقه یا نیم ساعت صحبت می کردم. مستمعین هم نود درصد جوان بودند؛ جوان ها 
هم غالباً دانشجو و بعضاً دبیرستانی. یک شب مرحوم شهید باهنر)رحمة اهللَّ علیه( مشهد بود، با من آمد مسجد ما. وضعیت را که دید، شگفت زده شد. 

حاال آقای باهنر کسی بود که در تهران با مجامع جوان و دانشجویی هم مرتبط بود. ایشان گفت که من به عمرم اینقدر جمعیت دانشجویی و جوان در 
یک مسجد ندیده ام. حاال توی مسجد ما مگر چقدر جوان بود؟ حداکثر مثًا سیصد و چهل پنجاه نفر. در عین حال، برای یک روحانِی روشنفکِر مرتبط 
با جوان ها، مثل آقای باهنر، که خودش هم دانشگاهی بود و دوره های دانشگاهی را دیده بود و محیط های دانشجویی را می شناخت و از فعالیت های 
مذهبِی به روز و متجددانه هم مطلع بود، جمع شدن حدود سیصد یا سیصد و پنجاه نفر جوان - که شاید از این تعداد، مثًا دویست نفرش دانشجو 

بودند - چیز عجیبی بود و ایشان را دهشت زده و تعجب زده کرده بود؛ دویست تا دانشجو یک جا جمع بشوند و یک روحانی برایشان صحبت کند!

کالس درس سیصد نفره
مقام معظم رهبری

1389/04/20
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از منظر هویت 
معنوی و 
فرهنگی، یعنی 
آنچه مسجد 
در زمان های 
حساس 
تاریخی موجب 
شده است، 
تاریخ نگاری 
مسجد را 
دارای اهمیت 
فوق العاده تری 
می کند

 

شــد که امروزه به چه میزان محققین و مطلعین، از گذشته های یک 
مسجد می نویســند؟ آیا برای تاریخ نویسی از یک مسجد، باید منتظر 
یک اتفاق و رخداد بزرگ اجتماعی و نظامی همچون جنگ و غیره بود؟ 
آیا تاریخ اجتماعی یک محله، از لحظه های برگزاری یک انتخابات در 
یک مسجد، تا تشییع و تدفین یک شهید گمنام در آن، قابلیت ثبت 
در تاریخ ندارند؟ آیا ظهور افراد موفق، نخبه و مؤمن از مســجد فان 
محله دورافتاده، که در عرصه های مختلف اجتماعی به جایگاه واالیی 
رسیده اند، قابلیت ثبت تاریخی ندارند؟ نکته مثبتی نیست که آیندگان 
بدانند که فان شــخصی که نامش در تاریخ به نیکی یاد شده است، 
محل ظهورش مسجد و عرصه بروز توانایی هایش ابتدا در مسجد بوده 
است؟ آیا برای عظمت مسجد چنین دالیل کوچکی در آینده مورد نیاز 
نیست؟ تاریخ نویسی مساجد، دفاع از مفهوم مسجد در غبار تحریف، 

تشکیک و تخفیف این مفهوم مقدس در آینده است.
 این اشتباه است که همچون نگاه منسوخ شده قدیمی به وقایع، تنها به 
دنبال ثبت کان اتفاقات تاریخی باشیم. امروز محور اصلی تاریخ، ثبت 
چگونه زندگی کردن و حیات روزمره بشر است. در دل همین ثبت ساده 
وقایع به ظاهر کوچک اســت که تحلیل های عمیق به وجود می آید؛ 
تحلیل های کانی که جهت و سرعت و اصالت یک جامعه ولو کوچک را 

به آیندگان و برنامه ریزان نشان می دهد.
تاریخ نویسی از مساجد، می تواند باید ها و نبایدهای آینده مسجد را برای 
نسل های آتی آشکار کند، اصالت اجتماعی آن را برای آنها هویدا سازد و 

منبعی برای تقویت وجود مسجد در جوامع مختلف باشد.
اگر در جزییات مسائل مربوط به مســاجد امروز، تاریخی مستدل و 
تحلیلی را در اختیار داشتیم، می توانستیم از معماری اشتباه مساجد 
این روزها جلوگیری کنیم. می توانستیم بدانیم که مسجد تنها جای 

نماز خواندن نیست، از جدایی آن از مدرسه جلوگیری می کردیم و... .
هر چند تاریخ معطل هیچ تاریخ نگاری برای ثبت وقایع نمی ماند، اما 
تاریخ نگاری مســاجد کوچک و بزرگ می تواند یک حرکت در تقویت 
بنیان های وجود مسجد در آینده باشد؛ حرکتی که قطعاً مایه های خیر 
را برای فرد، جامعه، مسجد و اسام، به عنوان مهم تریِن ارکان زندگی 

یک مسلمان، در پی خواهد داشت. 
تاریخ مایة تشــویق و عبرت اســت و نباید نهادی چون 
مسجد را با فراموشی در ســطور تاریخی، از اصالت 
و حرکت افزایی انداخت؛ که ایــن غفلت، از آن 
غفلت هایی است که نسل آینده را دچار خسران 
فراوانی خواهد کرد و ظلم آشکار در حق خانة 

خداست. 

مهدی مسجدها نامشــان در تاریخ با دو عنوان می ماند؛ 
یکی از منظر هویت فیزیکی و معماری آنهاست و  رزاقی طالقانی

دیگری از منظر هویت معنوی و فرهنگی آنها در 
تحرک و ایفای نقش در حوادث تاریخی است.

هر کدام از این دو ثبت تاریخِی به نحوی اعجازگر، برای فردای جوامع 
اسامی و حتی غیر اسامی مایة حرکت، رشد و گاهاً عبرت اند. مسجد 
در تاریخ اسام، همواره نقشی به یادماندنی داشته است و شاید به نسبت 
ایفای نقش کلیسا در تاریخ مسیحیت، بتوان نقش برجسته تری را به 
مسجد در تاریخ اسام و جوامع اسامی در 14 قرن گذشته داد. تاریخی 
که مسجد را در خود جای داده و از آن سطورش را پر کرده است، انکار 
نخواهد کرد که مسجد، در همه دوران، مایه های حرکت داشته است. 
هم تحرکاتی چون انحراف مسجد ضرارها و هم مایه های ایستادگی و 

بالندگی چون مسجداالقصی در برابر صهیونیست ترین یهود تاریخ.
از منظر هویت فیزیکی و معماری هم این مایه های تحرک برقرار است. 
کدام جهانگرد و معمار مسلمان و غیر مسلمانی است که در پی کشف 
راز معماری مسجد شیخ لطف اهلل بر نیامده باشد و در پی کسب اطاع 
از آن، به کتب تاریخی و معماری مراجعه نکرده باشــد؟ مسجدی که 
یک اصفهان اصالت می گیرد از آن و این نکته کمی نیست که هنوز هم 
مایة حرکت میلیون ها گردشگر به ایران و اصفهان است. به این شاهکار 
معماری، مسجد میرچخماق در یزد، مسجد جامع عتیق شیراز، مسجد 
سید زنجان، مسجد جامع یزد، مسجد سلطان احمد استانبول و... را اگر 
بیافزاییم، به اینکه این امکنه تاریخی و مذهبی تا چه حد مایه تحرک 

مخاطبان تاریخ می شوند، قطعا پی خواهیم برد.
اما از منظر هویت معنوی و فرهنگی، یعنی آنچه مسجد در زمان های 
حساس تاریخی موجب شده است، تاریخ نگاری مسجد را دارای اهمیت 
فوق العاده تری می کند. مثال این تحرک می شود مقاومت در حیاتی ترین 
روز تاریخ خرمشهر در مسجد جامع این شهر، می شود دفاع مقدس و 
اعزام به جبهه از ساده ترین ساختمان یک محله قدیمی، می شود مسجد 

هدایت تهران و جلسات تفسیر انقابی قرآن آیت اهلل طالقانی.
این گونه است که مسجد هر چه که باشد؛ از مسجد جامع و مسجد محله، 

مایه های تحرک را دارد و چه کسی است که نداند تاریخ سرشار 
است از سمبل های تحرک. قطعا مسجد عنصری محرک 

در تمام طول تاریخ بوده، هست و خواهد بود و تحت 
همین مایة درونی، قابلیت ثبت می یابد.

لزوم تاریخ نویسی مسجد
با این مقدمه و ذکر پتانسیل تاریخ نویسی و 
تاریخ نگاری مسجد، می توان وارد این بحث 

مسجدها هم تاریخ دارند
ضرورت مستندسازی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مساجد

مسجد 
انقالبی 
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   شماره190  ذی الحجه1437   

  
اخیراً و طی 

سه چهار سال 
گذشته، تعداد 
مساجدی که 
نماز صبح به 

جماعت در آن 
برگزار می شود، 

خوشبختانه 
افزایش پیدا 

کرده. بیش از دو 
برابر شد

اســتقبال از کودکان، نوجوانان، بکارگیری جوانان در حلقه اول اداره 
مسجد، ]این عزیزان[ مصمم هستند که مسجد را با حداکثر مشارکت 

مردم اداره کنند. 
در حضور حضرتعالی، در حضور امام مســلمین، از تک تک عزیزان 
صمیمانه تشکر می کنم به خاطر حضور باطراوت، با نشاط، آماده در 
محراب و در منبر. به خاطر همت شان، به خاطر حضورشان، قدرشناسی 
کنم از خانواده های عزیزشان، همسران بزرگوارشان که در انجام این 
وظیفه بزرگ آنهــا را کمک می کنند و نیمه پنهــان این موفقیت ها 

هستند بحمداهلل. 
اخیراً و طی سه چهار سال گذشته، تعداد مساجدی که نماز صبح به 
جماعت در آن برگزار می شود، خوشبختانه افزایش پیدا کرده. بیش از 
دو برابر شده. این هم بشارت می دهد که ان شاء اهلل به زودی ما شاهد 

توسعه بیشتر نماز صبح باشیم.
خدا امام راحل عظیم الشأن را رحمت کند و بر درجات او بیفزاید که احیا 
کرد مساجد را در روزگار ما و شهدای عزیز ما و شهدای محراب، شهدای 
عزیز روحانیت که از سنگر مسجد به شرف شهادت نائل آمدند. خدا 
رحمت کند حضرت آیت اهلل مهدوی کنی عزیز ما را و حضرت آیت اهلل 

انواری عزیز ما را که یادشان همیشه در محافل روحانیت هست. 
 جمع عزیز حاضر در چنین روزی، فرصت را برای دشمن شناســی 

غنیمت می شمارد و می داند که توطئه صهیونیسم 
جهانی منحصر به تخریب و آتش زدن مســاجد 
و به تولید و باز تولید مساجد ضرار نیست، بلکه 
توطئه اصلی صهیونیســم جهانــی در ترویج 

سکوالریسم پنهان و تقلیل نقش مساجد به 
اندازه یک معبد معزول حاشیه نشــین است. 

این جماعت بزرگ و سرافراز و بیدار، مصمم 
هستند به مسجد تمدن ساز فکر کنند، 

امیدواریم مســئولین محترم نظام 
هم ]اینگونــه[ فکر کنند، و 

مسجد را در دکترین عالی 
مدیریتی نظام ببینند.

 امیدوارم خداونــد تبارک و 
تعالی، این مجلــس ما را در 

مســیر عمــران و آبادانی 
مساجد قرار بدهد که اگر 

مساجد ما آباد بشوند، 
ان شاءاهلل شهرهای 
ما آباد خواهند شد. 

بمّنه و کرمه و السام 
علیکم و رحمه اهلل.

تهیه و تنظیم:  جمع عزیز حاضر این توفیق را پیدا کردند تا به نام 
مسجد و برای مسجد، در روزی که به نام روز جهانی حسین علوی

مسجد معرفی شده، در کنار یکدیگر برای تجدید 
پیمان به محضر شریف رهبر عظیم الشأن و عالیقدرمان شرفیاب بشوند. 

صمیمانه از مقام معظم رهبری تشکر می کنم به خاطر اذن دیدار.
در جمع ما کسانی هستند که افزون از چهار دهه در مسجد مشغول 
خدمت هستند، عاشقانه، صبورانه، بردبارانه، مهربانانه و بسیار جدی 

فرصت خدمت گزاری در خانه خدا را غنیمت شمرده اند.
 در میهمان داری در خانه خدا ]این عزیزان[ اول خودشــان میهمان 
هســتند که ]به اصطاح[ »ضیفک ببابک« می گوینــد. بعد هم به 
رسم پدری، به رسم آنچه که از ابراهیم)علیه السام( آموختند، آیین 
میهمان داری را به جا می آورند. ســفره آرایی می کنند، مسجد را مهیا 
می کنند، به ظاهر مسجد، به آراستگی مسجد، به پاکیزگی و زیبایی 
مسجد، ... می اندیشند ... سفره های گوناگونی از اخوت، از صفا، از علم، 
از دانش، از حکمت، از قرآن، از حدیث مهیا می کنند. هم فرصت امامت 
را برای تقویت بنیه دینی و ایمانی مؤمنان غنیمت می شمرند و با عمل  
و بیان شان، با اســتفاده از فرصت منبر، زمینه را برای ارتقاء بصیرت 
سیاســی فراهم می کنند تا مردم حاضر در مسجد، نسبت به مسائل 
روز کامًا توجیه باشند، روزآمد باشــند و برای انجام وظایف انقابی 

خودشان مهیا باشند. 
خیلی از عزیزان ما، مسیر رشد چند نسل را در حضور خودشان دیدند 
و در همین مساجد محاسن شان سفید شده. عزیزانی که موفق شدند 
شهدای بزرگی را تربیت کنند. بیش از 97 درصد از شهدای عزیز ما، 

پرورش یافتگان مسجد هستند. 
َس َعلَی التَّْقوی  ِمْن  قرآن کریم در باب مسجِد تقوا که »لََمْســِجٌد أُسِّ
ُ یُِحبُّ  ُروا َو اهللَّ أَوَِّل یَْوٍم أََحقُّ أَْن تَُقوَم فیِه فیِه ِرجاٌل یُِحبُّــوَن أَْن یََتَطهَّ
هِّریَن« )توبــه، 108( آنجا طهارت و قداســت و پاکی را تمرین  الُْمطَّ
َ اْشَتری  ِمَن الُْمْؤِمنیَن أَنُْفَسُهْم َو أَْموالَُهْم بَِأنَّ  می کنند و آن گاه »إِنَّ اهللَّ

لَُهُم الَْجنََّة« )توبه، 111( 
 مســاجد ما مرکز تربیت مؤمن تراز و مؤمن مجاهد و برگزیده است. 

بهترین های ما در مساجد هستند.
 خدا را شــاکریم که امروز جمع عزیز ائمه جماعات استان تهران به 
نمایندگی از ائمه جماعات کشور عزیزمان در این محفل دوباره تجدید 

پیمان می کنند.
 جوانان عزیز ما در بین ائمه جماعات مهیا می شوند تا با تکیه بر میراث 
ارجمند تجارب بزرگ ترها و شیوه  سلف صالح مهیا بشوند برای ایفای 
نقش خودشان در مساجد. بزرگترهای ما با بکارگیری نسل جوان از 
روحانیت به عنوان دستیار در کنار خودشان، تاش می کنند فضای 

مسجد را برای حضور جوانان مهیا کنند. 
]این عزیزان ما بحمداهلل[ مصمم شــده اند برای جوان سازی مسجد، 

میثاق نامه مسجد
بخش هایی از سخنرانی حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری در دیدار ائمه جماعات استان تهران با مقام معظم رهبری
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

تحلیل ماه 

 
  
جوابی که 
عربستان 
می دهد این 
است که ایران 
می خواست حج 
را سیاسی کند. 
سیاسی کردن 
حج فی ذاته 
مشکلی ندارد، 
سیاسی کردن 
حج، هنگامی 
بد است که به 
اختالف بین 
مسلمان ها دامن 
بزند

 

از حج به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کند. استمرار این شرایط، 
عربستان را به جایی خواهد رساند که مشروعیت خود را برای مدیریت 

حرمین شریفین از دست بدهد.

به نظر شما عدم حضور زائران ایرانی، چه انعکاس 
فرهنگی، سیاســی و اقتصادی بین حجاج سایر کشورهای 

اسالمی دارد؟
چون هر ساله حضور زائران ایرانی برجسته بود، و تبلور حج ابراهیمی را تا 
حدودی زائران ایرانی در حج نشان می دادند، این مسئله مشهود خواهد 
بود. بارها در مسجدالحرام، وقتی افراد من را با لباس می دیدند، کنار من 
می نشستند و نســبت به انرژی اتمی، مواضع ایران نسبت به اسراییل و 
آمریکا و درباره شبهات وهابیت سؤال می کردند. مراسم برائت برای این ها 
به شدت جذاب بود که چگونه در آنجا »الموت إلمریکا و الموت إلسرائیل« 
گفته می شود. بنابراین، امســال این عدم حضور، خودش را در فضای 
عربستان نشان خواهد داد. امسال حاجیان جهان اسام با یک پرسش 

اساسی روبرو هستند، اینکه: چرا زائران ایرانی در حج حضور ندارند؟!
جوابی که عربســتان می دهد این اســت که ایران می خواست حج را 
سیاسی کند. سیاسی کردن حج فی ذاته مشکلی ندارد، سیاسی کردن 
حج، هنگامی بد است که به اختاف بین مسلمان ها دامن بزند. در حالی 
که آن چیزی که ایران از حج توقع داشت، مقابله با اسراییلی بود که قبله 
اول مسلمین را اشغال کرده، و مقابله با آمریکایی بود که تمام مشکات 

جهان اسام، از اوست.

زائرانی که سال های قبل سر سفره فرهنگی و مذهبی 
ایران می نشستند، امسال این تأمین محتوا برای آنها چگونه 

صورت می پذیرد؟
به برکت شــبکه های مجازی، تقریباً مرزها برداشته شده است. طبق 
بررسی اجمالی که من در فضای مجازی داشتم، مسلمانان دنیا نسبت به 
عدم حضور ایرانی ها در حج دغدغه دارند. ما اینجا چه جوابی می دهیم؟ 
می  گوییم به خاطر اینکه مسائل حیثیتی ما باید تأمین شود، تا واقعه جده 

پس از کارشــکنی مقامات سعودی، امسال امکان 
حضور در مراسم سیاسی عبادی حج برای زائران ایرانی فراهم 
نشد. آیا می شود به این قضیه به عنوان یک ظرفیت نگاه کرد و 
این عدم حضور، بتواند ظرفیت هایی را برای ما ایجاد کند و به 

عبارت دیگر جای خالی ایران حس شود؟
واقعه منا و قبل از آن واقعه جده، از جمله موارد نادری بود که در حقیقت 
تأثیرات بسیار بدی بر جهان اسام به جا گذاشت. یک بُعد بین المللی هم 
داشت و آن بحث اسام  هراسی این قضیه و اسام ستیزی بود که گفته شد 
چگونه در کنار یک عمل عبادی مسلمانان، مسائل شنیعی مانند واقعه 
فرودگاه جده صورت می گیرد. مسئله منا هم همین دو بُعد را کاما نشان 
داد؛ اوالً عدم شایستگی و ناکارآمدی آل سعود که فریضه ای مانند حج را 
نتوانستند اداره کنند. ثانیا نسبت به حج هم به شدت موضع گیری شد 
که واقعاً جفا و بی مهری بود. کسی هم در کنار این حادثه، حادثه ای مثل 
اربعین که بیست میلیون شیعه در آن شرکت می کنند را ندید که بدون 
به وجود آمدن کوچک ترین مسئله ای، هر سال برگزار می شود، آن هم در 

کشوری که با بحرانی مانند داعش روبرو است.
اگر بخواهیم نگاه جامعی به این واقعه داشته باشیم، اصل عدم حضور 
زائران ایرانی در مراسمی مثل حج، از یک نظر به ضرر ما است و آن اینکه 
حج، زمینة رابطة ما و جهان اسام بود. شبکه های وهابی و ضدشیعه، 
چه در حوزه سیاست و چه در حوزه عقاید، شبهاتی را به شیعه نسبت 
می دهند که واقعاً تهمت اســت و هنگامی که زائران کشورهای دیگر 
اعمال، مناسک و رفتار ایرانی ها را می دیدند، بسیاری از این شبهات به 
صورت عملی از بین می رفت. همچنین حج یک فریضه و تکلیف شرعی 
است و مسلّماً ایران نمی تواند حج را تعطیل کند، مگر اینکه مشکاتی 
مثل االن به وجود بیاید که به حق باید تعطیل شود. وظیفه ما این است 
که نشان دهیم چرا حاجی ایرانی به حج نرفت؟ علتش این بود که اوالً 
عربستان قدرت تأمین امنیت را برای زائران نداشت. ثانیاً عربستان به 

عنوان میزبان زائران ایرانی، احترام و عزتی برای آنها قائل نیست. 
سال گذشته سوری ها، یمنی ها و بحرینی ها از حج محروم شدند و تمامی 
کشورهای اسامی نگران این واقعیت هستند که عربستان سعودی دارد 

پس از چند دور مذاکرات هیئت های ایرانی و سعودی، نهایتا رژیم آل سعود حاضر به پذیرفتن شرایط ایران در تأمین امنیت زائران نشد، 
تا امسال صحرای عرفات از صدای مناجات زائران ایرانی خالی باشد. به این بهانه و جهت تبیین دیپلماسی فعال متقابل در برابر این 
کارشکنی، با حجت االسالم والمسلمین علیزاده موسوی، رییس پژوهشکده حج و زیارت و از روحانیون باسابقه کاروان های حج، به 

گفتگو نشستیم که تقدیم خوانندگان ارجمند می شود.

فرصتی طالیی برای تبیین جنایات عربستان
رییس پژوهشکده حج و زیارت مطرح کرد:

در ذی الحجه 1394 جهان شاهد بی کفایتی حکام عربستان بود. در آن سالـ  در خوش بینانه ترین نگاهـ  صدها نفر از زائران خانه خدا اسیر 
سوءمدیریت حکام آل سعود شده و مظلومانه به شهادت رسیدند. در تحلیل ماه این شماره نشریه، ضمن بررسی واقعه جانگداز شهادت 

حاجیان بیت اهلل، تحلیل می کنیم فرصت هایی را که عدم حضور حجاج ایرانی پیش پای جمهوری اسالمی قرار می دهد.
 در تحلیل دوم این ماه، به مناسبت هفته دفاع مقدس، انعکاس حمله عراق به ایران را در آینه اخبار رسانه های جهان مرور می کنیم.
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   شماره190  ذی الحجه1437   

  
به نظر ما 

زائران ایرانی 
کاروان های 
اروپایی هم 

امسال حج را به 
دلیل نبود امنیت 

تحریم کنند. 
سال های گذشته 

هم نسبت به 
حجاج ایرانی 

خیلی بی حرمتی 
و بی ادبی می شد

تا وقتی امنیت زائران تأمین نمی شد، پیامبر گرامی اسام حج را برگزار 
نکردند؛ چون یکی از موارد استطاعت، امنیت طریقی است. استطاعت 

طریقی امروز وجود ندارد.
دورانی که پیامبر گرامی اســام حج را به جا نمی آوردند؛ به دنبال این 
بودند که جامعه اســامی را تقویت کنند و بعد حج را به جا بیاورند. تا 
اینکه در سال دهم هجری، هنگامی که فتح مکه صورت گرفت، تمامی 

زیرساخت ها برای حضور حجاج مسلمان در حج فراهم شد.

ائمه جماعات مساجد، روحانی های کاروان حج که 
امسال مشرف نمی شوند، جهت تبیین عدم حضور ایرانی ها در 

این صحنه بین المللی، بیشتر روی چه نکاتی متمرکز باشند؟
ِ َو  وَن َعْن َسبیِل اهللَّ به نظرم می رسد آیه شریفه »إِنَّ الَّذیَن َکَفُروا َو یَُصدُّ
الَْمْسِجِد الَْحراِم« )حج، 25( تقریباً خط را به ما نشان داده است. کسانی 
که »صاد عن مسجدالحرام« هستند و »صاد عن مسیر خدا« هستند، 
مورد لعن قرآن و خدا قرار گرفتند. ما باید در این شرایط، ابعاد اقدامات 
دولت عربســتان در صّد عن مســجد الحرام را برای مردم بیان کنیم. 
بگوییم که عربستان در این قضیه، چقدر مشکل آفرین بوده. کمااینکه 
عربستان امروز دارد توپ را در زمین ما می اندازد، این وظیفه ماست که 
در این حوزه فعال باشیم و ارتباط عربستان با آمریکا و اسراییل را نشان 
دهیم، نسل کشی و مسلمان کشی عربستان در یمن و بحرین، باید کامًا 

تبیین شود.

فکر می کنید عدم حضور ما می تواند اهرم فشاری بر 
رژیم سعودی باشد که در ســال آینده ظرفیت را برای حضور 

جمهوری اسالمی فراهم کند؟
شکی نیست. وقتی 64 هزار حاجی که واجب الحج هستند را از حج محروم 
می کنند، مسلّماً این کار در دنیا صدا خواهد کرد. مثل این می ماند که کسی 
بگوید این تعداد از مسلمان ها حق ندارند نماز بخوانند. چه حالتی در دنیا به 
وجود می آید؟ من پارسال در ایام حج، کاماً احساس کردم که مردم نسبت 
به عدم حضور زائران سوری در عربستان به شدت حساس بودند. بارها نظر 
افراد مختلف را پرسیدم، وقتی در اخبار و جراید می خواندند که سوری ها 

نیامدند، به شدت مخالف بودند و آل سعود را لعن می کردند.

دوباره اتفاق نیفتد؛ این خیلی برای حاجی خارجی عجیب است که در 
بیت اهلل الحرام این اتفاق افتاده است. به شدت دارد این کار انجام می شود، 
چه در حوزه خصوصی و چه در حوزه حاکمیتی که پیام مظلومیت مردم 
ایران به گوش سایرین برسد و کارشکنی های عربستان کاماً تبیین شود.

ما امسال برنامه ها را تعطیل نکردیم، با مراجع در طول سال مکاتبه هایی 
داریم، استفتائات جدید را ارائه می دهیم و در حقیقت مناسک محّشی 
یا مناسک همراه را برای زائرین تهیه می کنیم. امسال هم همین کار به 
صورت دیجیتال انجام شده. تمام این جزوات به زبان های مختلف مثل اردو، 
انگلیسی، عربی، ترکی و... برای بعثه های مراجع در کشورها ارسال می شود.

وضعیت کاروان هــای ایرانیان مقیم خارج چگونه 
است؟ وظیفه شرعی شان را چه کار کنند؟

به نظر ما زائران ایرانی کاروان های اروپایی هم امسال حج را به دلیل نبود 
امنیت تحریم کنند. سال های گذشته هم نسبت به حجاج ایرانی خیلی 
بی حرمتی و بی ادبی می شد. به نظر می رسد همین حکمی که در مورد 
زائران داخل ایران پیاده می شود، در مورد زائران ایرانی خارج از کشور 

هم، وجود دارد.

ما این تجربه را یک بار دیگر هم داشتیم. در زمان 
حضرت امام که ایشان پیام شدیدی صادر کردند و چند سالی 
برنامه حج تعطیل بود. مقایسه ای بین دیدگاه مقام معظم رهبری 

و امام در این زمینه داشته باشید.
در این قضیه، یک خط فکری واحد مشــاهده می شود. امام و مقام معظم 
رهبری، قائل به این بودند که حج دارای یک ظرفیت هایی است که متأسفانه 
امروز عملیاتی نمی شود. حج هم سیاسی است؛ یعنی باید زمینه ساز تقریب 
جهان اسام باشد، در دشمن شناسی مؤثر باشد، پیام اسام را جهانی کند 
و... .هم یک عمل عبادی انسان ساز؛ یعنی کسی که حج می رود، باید یک 

تغییر اساسی در او به وجود بیاید که امروز عملیاتی نمی شود.

حتی در دوران حیات پیامبر گرامی اسالم، امکان به 
جا آوردن حج وجود نداشت. ما چه الگوبرداری می توانیم از آن 

دوران کنیم، استراتژی پیامبر در آن دوران چطور بوده است؟
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

تحلیل ماه 

 
  
در رسانه هاي 
خارجي و 
تحلیل هاي اظهار 
شده از سوي 
صاحب نظران 
و کارشناسان 
امور جنگ ایران 
و عراق، هیچ 
امیدي به کسب 
برتري نظامي 
ایران بر عراق، 
به لحاظ اوضاع 
سیاسي نظامي 
کشور، وجود 
نداشت

 

عراق مي تواند ظرف یک هفته پیروز شود، ولي امروز متوجه شده که 
در لجن فرو رفته و سال ها از آن بیرون نخواهد آمد. توازن خاور نزدیک 

بیش از پیش در مخاطره افتاده است.«
رادیو آمریکا طي تحلیلی دربارة تأثیرات ناشي از پیروزي احتمالي عراق، 
گفت: »محافل سیاسي، اتفاق نظر دارند که اگر عراق به سرعت بر ایران 
پیروز مي شد، صدام تقویت شده و رؤیاهاي او -که رهبري جهان عرب 
است- محقق مي گردید؛ ولي اکنون احتمال پیروزي کم تر از پیش است 
و هر چه زمان بیشتر مي گذرد، احتمال وقوع فاجعه در عراق، بیش از 

پیش افزایش مي یابد.«
خبرگزاري رویتر نیز با بیان اهداف اعام نشدة عراق، مبني بر سقوط 
حکومت جمهوري اسامي و تصرف منطقة نفتي خوزستان به عنوان 
مقدمة اهداف درازمدت این کشور براي تسلط بر منطقة خلیج فارس، 
گزارش داد: »پس از دوازده روز جنــگ و در گل ماندن ارتش عراق در 
خوزستان، ایام و کرمانشاه، احتمال به دست آوردن این اهداف بعید 

به نظر مي رسد.«
خبرگزاري آسوشیتدپرس نیز به نقل از روزنامة گاردین گزارش داد:

»به نظر مي رسد حملة عراق به ایران، بر محاسبات غلط پایه گذاري شده 
است. یک مبارزة کوتاه و شدید مي توانست بخشي از مشکات عراق را 
فوراً حل کند؛ ولي درگیري طوالني، مشکات این کشور را بیش از پیش 

بر ما خواهد کرد.«
در رسانه هاي خارجي و تحلیل هاي اظهار شده از سوي صاحب نظران و 
کارشناسان امور جنگ ایران و عراق، هیچ امیدي به کسب برتري نظامي 
ایران بر عراق، به لحاظ اوضاع سیاسي نظامي کشور، وجود نداشت. با 
این حال قابلیت نظامي عراق نیز براي ایجاد تحولي نظامي، زیر سؤال 
رفته بود و همین امر، آیندة روند تحوالت نظامي را تا اندازه اي در پرده اي 

از ابهام قرار مي داد.

نکتۀ پایانی
جنگ از هر منظری برای ایران -که آغازگر آن نبود- با حفظ استقال و از 
دست ندادن حتی یک وجب از خاک مقدس، پیروزی محسوب می شد 
و حقیقت در اذهان مردم آزادة دنیا، با همة امتناع رسانه ها از بیان آن، 
راه یافت و اگر هم در همین مقدار بیان نمی شد، تاریخ قطعاً آن را ثبت 
می کرد؛ اما پردازش اخبار رســانه های وابسته به قدرت های جهانی و 
واکنش آنهــا در برابر واضحات دنیای واقعی و حقیقی جنگ، نشــان 
می دهد که هنوز هم نمی توان به این رســانه ها به عنوان منابع خبری 
نگریست و تحریف و وارونه گویی تاریخی آنها، هیچ گاه نباید از حافظة 

جامعه، زدوده شود.
* برگرفته از خبرگزاری فارس.

 بازتاب جنگ در رسانه ها 
در پي پیدایش وضعیت جدید در جنــگ و رکود حاکم بر جبهه ها، از 
نیمة آبان 1359، رسانه هاي خارجي و صاحب نظران محافل سیاسي 
و نظامي، دربارة اهداف عراق و علل ناکامي این کشور، به ارائة تحلیل 
پرداختند. روزنامة گاردین در مورد محاســبات غلط عراق نوشــت: 
»نیروهاي عراقي مجبورند خود را براي یــک جنگ بلندمدت آماده 
سازند؛ ولي این موضوع قســمتي از برنامة اولیة آنها نبوده است. آنچه 
مي توان از برنامه هاي عراقي ها حدس زد، نادرستي محاسبة آنها توام 
با نوعي فریب خوردگي است. به تدریج سرعت پیشروي عراق کاهش 
یافت و در پاره اي موارد، متوقف ماند. صدام به اشتباه مبناي استراتژِي 
خود را شورش اعراب خوزســتان قرار داده بود، در حالي که هیچ گونه 
طغیاني از جانب آنها مشاهده نشد. سؤالي که باقي مي ماند این است که 
آیا رئیس جمهور عراق مي تواند بهانه اي منطقي براي توجیه شکست 

برنامه هایش ارائه کند؟«
رادیو لندن نیز طي تفسیري از نتایج ناکامي عراق، گفت:  »اینکه عراق 
موفق نشد به یک پیروزي سریع نائل گردد، بسیاري از ناظران را به این 
نتیجه رسانده است که دولت صدام با مشکات سیاسي بزرگي روبه رو 
خواهد شد. کارشناسان غربي معتقدند جنگ بسیار کند بوده و ارتش عراق 

کفایت و کارآیي چنداني از خود نشان نداده است.«
روزنامة ستارة سرخ مســکو در مورد پیش فرض هاي غلط عراق نوشت: 
»رهبران عراق -که تهاجم را در سطح وسیعي آغاز نمودند- فکر مي کردند 
که ارتش این کشور به سرعت پیشروي خواهد کرد. این محاسبات ظاهراً 
بر اساس تصوري که از ارتش ایران، به سبب نداشتن فرماندهي و نزول 
انضباط و نداشتن قطعات یدکي ســاح هاي آمریکایي، یاراي مقاومت 
ندارد، پایه گذاري شــده بود. آنها هم چنین تصور مي کردند با شکست 
نظامي، رژیم ایــران نیز دوام نیافته و قطعه قطعه خواهد شــد. از نحوة 
پیشرفت در جبهه ها کامًا روشن مي گردد که نیروهاي ایراني هم چنان 
به مقاومت سرسختانه، بدون توجه به صدمات روزهاي اول جنگ، ادامه 
مي دهند. هدف اعام شده جنگ نیز در حال تغییر است؛ ابتدا عراق مدعي 
بخش کوچکي از اراضي قسمت شرقي رودخانة شط العرب بود، ولي اکنون 
مطبوعات عراق نقشه اي چاپ مي کنند که در آن استان خوزستان -که 

در بغداد، عربستان نام داده اند- جزء سرزمین عراق محسوب مي شود.
انور سادات، رئیس جمهور مصر نیز در مصاحبه اي با مجلة اشپیگل در 

مورد علت و اهداف تهاجم عراق به ایران، گفت:
»جنگ ایران و عراق را صدام به دلیل سوء اســتفاده از روش تدافعي 
آمریکا آغاز کرده است. انگیزة صدام تسلط کامل بر شط العرب و رهبري 
کامل منطقه بود؛ ولي تصور مي کرد که ارتش ایران از بین رفته و ارتش 

نقش رسانه هاي جهان
در هشت سال دفاع مقدس

انتظار بازتاب مطلوب و حقیقت مدار از رسانه های جمعی جهان در هر موقعیتی، یک انتظار بیهوده است؛ چه برسد به جنگ تحمیلی علیه کشورمان 
که داستان مبارزه و تحمیل جنگی خانمان سوز از سوی دنیای استکبار در میان دو کشور اسالمی بود. با این حال پس از سال ها، نگاهی اجمالی به 
نوع خبررسانی این بنگاه های خبری از جنگ، عبرت آموز است. در این نوشتار به نقش رسانه و بازتاب هاي آن در دوران جنگ تحمیلی می پردازیم.
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مسجـــــد
امام جماعت بودن سخت است. هر معمم و طلبه ای که 
تجربه حتی یک روز حضور در مسجد و اجتماع را داشته 
باشــد هم این موضوع را می داند. امام جماعت بودن 
سخت است، چون باید حواسش را به همه چیز بدهد، 
به مأموِم تنگ دستش تا دوست خیرش! باید نیم نگاهی 
هم به مهر دختر و شغل پسِر نمازگزاران داشته باشد. 
خودش که دیگر هیچ، باید بداند چشم همه عالم به کردار 
و منش و رفتار اوست، به َکَرم و صفای اوست! این گونه 
که باشد، حواسش که جمع باشد، مردم او را می پذیرند، 
برای دوست داران او نمی توان طبقه اجتماعی تعین کرد، 
بلکه فقیر و غنی، باسواد و بی ســواد، جوان و پیر، همه 
او را دوست خواهند داشــت. مردم به لباسش احترام 
می گذارند و برای دین او هر آنچه باید انجام می دهند. 
مرگ پایان کبوتِر عمر و تالش او نیست... همان طور که 
برای مرحوم حجت االسالم و المسلمین زین العابدین 
نصیری چنین نبود. او که عمری را در تالش و کوشش 
در راه خدا ســپری کرد، نمونه کاملــی از امام جماعت 
بود. نمی توان گفت امام کــدام جماعت. اماِم جماعت 
مسجد یا امام جماعت مردم روســتای َوَرنَکش، امام 
جماعت خیرین مسجدساز و مدرسه ساز یا امام جماعت 
تنگدستان و مســتمندان. هرچه هست ایشان حتی در 
خانه و برای اهالی باصفــای خانه هم امام جماعت بود. 
به عنوان امام جماعت تراز، یــادی کرده ایم از حجت 
االسالم و المسلمین زین العابدین نصیری، امام جماعت 
مسجد باب الحوائج تهران و در پرونده ای کوچک نگاهی 
به کارنامه او در مسجد و خانواده و جامعه انداخته ایم؛ به 
امید آنکه خلوص و صفا و دینداری و جامعه دوستی ایشان 

شعله راِه پرپیچ و خم زندگی معنوی و مادی مان باشد.
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مسجد

مرحوم نصیری به دلیل تسلط و احاطه بر فقه و علوم دینی، در حوزة 
علمیة تهران مشغول تدریس می شوند و پس از چند سال، به دلیل 
مشــغله های دیگر، تدریس کم رنگ تر می شود و برنامه های دیگری 
جای آن را می گیرد؛ برنامه هایی مثل: برگزاری کاس های مختلف 
قرآن و احکام در مســجد، کمک به فقرا، توســعه و آبادنی روستای 

ورنکش و... . 

   نقش مرحوم نصیری در توسعۀ روستا 
به گفتة اهالی مســجد، مرحوم نصیری محبوب دل همة آنهاست. 
ایشان در سال های پیش از انقاب و -به طور جدی تر- پس از انقاب، 
با تاش و پشتکار فراوان، به توسعه و آبادانی روستا پرداخت. ایشان 
با اســتفاده از کمک خیرین و حضور در ادارات مختلف در روستای 
ورنکش، منشأ خیر بوده است؛ ســاخت چندین مدرسه و مسجد و 
ساخت و تکمیل راه های روستا از جملة آنها است. حاج آقای نصیری 
با حضور در روستا و صحبت با مردم، تمامی آنها را به کار خیر و نیک 
تشویق می کرد، به طوری که بســیاری از اهالی روستا، زمین های 
مرغوب و مشجر خود را در اختیار ایشان قرار می دادند تا برای ساخت 

   اول تکیه، بعد مسجد 
در گفت وگو با آقای ســلطانی -از قدیمی های مسجد- مشخص شد 
که این مســجد، ابتدا در اواخر دهة چهل، یــک تکیة کوچک برای 
ورنکشی های مقیم تهران بوده است و بعدها با حضور حاج آقای نصیری 
و کمک خیرین ورنکشی، قسمت دیگری از زمین ها خریده شده و کم 
کم شروع به ساخت مسجد می کنند. به گفتة آقای سلطانی، شخص 
مرحوم نصیری به ســراغ خیرین می رفت و کمک های آنها را جمع 
می کرد. در روزهای پایانی ساخت مسجد هم گویا منابع مالی تمام شده 
بود و مرحوم نصیری و چند تن از اهالی محل، به سختی و با زحمت، 
خودشان ساخت مسجد را به اتمام رساندند. به این ترتیب به همت 
حاج آقای نصیری و کمک ورنکشی ها، این مسجد ساخته می شود و 
از همان روز اول، محل و منشا خیر برای این محل و مردم آن می شود.

به گفتة قدیمی های مسجد، حاج آقای نصیری از روستای خودشان، 
به دلیل هوش و عاقه به علوم دینی، برای تحصیل و کسب فیض ابتدا 
به حوزة علمیة تبریز و سپس قم می رود و با حضور ورنکشی ها در این 
منطقه از تهران، ایشان هم به تهران و این مسجد می آیند و با تاش 

فراوان، پایه های ساخت و توسعة آن را می گذراند.

در یکی از عصرهای گرم تابستانی، برای تهیۀ گزارش از مرحوم حاج آقای نصیری، به سمت 
محل زندگی و عبادت این روحانی بزرگوار رفتیم. از خیابان قزوین -که یکی از خیابان های 
مشهور تهران است- به سمت خیابان امامزاده حسن حرکت کردیم؛ خیابانی که به دلیل حضور 
امامزاده حسن -که از نوادگان امام حسن مجتبی )ع( و پسر عموی شاه عبدالعظیم حسنی 
است- رونق بسیاری دارد و سال هاست که به یکی از خیابان های شلوغ تهران تبدیل شده 
است. خیابانی با مغازه ها و پاساژهای فراوان که جمعیت زیادی را برای زیارت و خرید راهی این 
منطقه می کند. از هیاهوی این خیابان با پرسیدن چند بارۀ آدرس مسجد، به خیابان خلوت و 
بی سر و صدای »شهید ولی عبادی« رسیدم و بعداً متوجه شدیم که این خیابان، همنام یکی از 
شهدای روستای ورنکش در دفاع مقدس است. همین طور که در خیابان شهید عبادی به دنبال 
مسجد می گشتیم، صدای اذان مغرب از انتهای خیابان ما را به مسجد باب الحوائج راهنمایی 
کرد. چون وقت نماز بود، سریع به وضوخانۀ مســجد -که در زیزمین قرار داشت- رفتیم و 
وضو را تجدید کردیم و سریع خود را به مسجد رساندیم تا از نماز جماعت عقب نیافتیم.

چند صف نسبتاً طوالنی در مسجد نه چندان بزرگ، اما با صفای باب الحوائج تشکیل 
شده بود. روحانی جوانی هم وارد مسجد شد که انگار بعد از حاج آقای نصیری، 
مسئولیت امام جماعت این مسجد را برعهدۀ او نهاده بودند. دو سه سالی می شد 
که در خدمت مردم، فعالیت هایی را انجام می داد. بعد از اتمام نماز جماعت عشا، 
خودم را به متولی مسجد )آقای نوروزی( رساندم و داستان تهیۀ گزارش را برای او تعریف 

کردم و با چند نفر از قدیمی ها و جوانان مسجد، به گفت وگو نشستم.

جای خالی یک امام جماعت
گزارشی از حال و هوای مسجد باب الحوائج و اهالی آن، 

سه سال پس از درگذشت حجت االسالم و المسلمین زیداهلل )زین العابدین( نصیری 

 
  
به گفتة اهالی 
مسجد، 
مرحوم نصیری 
محبوب دل همة 
آنهاست.

 

یادبــــود
امــــــام
جماعــت
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مسجد و مدرسه، مورد اســتفاده قرار گیرد. با وجود اینکه ایشان در 
تهران زندگی می کرد، هیچ وقت از روستای اجدادی خود غافل نشد 
و تا آخرین روزهای زندگی، مشغول خدمت رسانی به مردم و توسعة 

روستا بود. 

   شیخ در مسجد 
مرحوم نصیری در مسجد، کاس های بســیاری را برای اهالی دایر 
کرده بود و مردم محل، به ویژه جوانان، از آن بسیار استقبال می کردند. 
یکی از کاس شلوغ این مسجد، کاس آموزش قرائت قرآن بود که 
تعداد کثیری از اهالی محل در آن شرکت می کردند. از دل این کاس، 
قاری های بسیاری به جامعه معرفی شدند. برای خانم ها نیز کاس های 
قرآن و احکام برقرار بوده و مورد استقبال اهالی محل قرار گرفته است. 

پس از هر نماز نیز قرائت و تفسیر قرآن در این مسجد انجام می شود.

   شیرینِی کارهای خیر 
یکی از کارهایی که مورد تأکید مرحوم نصیــری، کمک به فقرا بود. 
مرحوم نصیری و اهالی مسجد، با شناسایی همسایگان ضعیف و فقیر 
محل، همواره در تهیة مایحتاج این قشر از جامعه، فعال بودند. یکی از 
کارهایی که در این مسجد و با نظر حاج آقا نصیری انجام می شد و هنوز 
هم ادامه دارد، تهیة ژتون هایی برای نیازمندان اســت که این افراد با 
دادن این ژتون ها به نانوایی یا کسبة دیگر، می توانستند خرید روزانة 
مایحتاج خود را انجام دهند. این کمک محدود به ماه ها و اعیاد خاص 

نبود و این کمک ها در تمام سال به دست نیازمندان می رسید.

   مرحوم نصیری و محرم
بر اساس شنیده ها و گفته های محلی ها و همسایه های مسجد، مرحوم 
نصیری و تمامی اهل محل در برگزاری مراسم های عزاداری، سنگ 
تمام می گذاشتند و چون مســجد باب الحوائج در محل یک تکیه بنا 
شده است، سال هاست که هم مسجد محل است و هم هیئت محل. در 
روزهای عزاداری، به خصوص در دهة محرم و فاطمیه، مراسم عزاداری 
باشکوهی برگزار می شود که ورنکشی های مقیم تهران و اطراف، از همه 
جا خودشان را به مسجد می رسانند تا در عزاداری شرکت کنند و هر 

ساله نذوراتی را هم بین مردم محل پخش می کنند.

   وداع با مرحوم نصیری 
در واپسین روزهای ماه شــعبان، مردم خداجو و دین مدار روستای 
ورنکش و محلة امامزاده حسن تهران، عزیز گرانقدر و مراد همیشگی 
خود را از دســت دادند. مرحوم حاج شــیخ زین العابدین نصیری، 
عالم برجســته و فعال این منطقه، پس از ســال ها تاش و کوشش 
برای آبادانی منطقه و خدمت به خلق خدا، در دهة هشــتاد عمر پر 
برکت خود به دیدار معبود شتافت و پیکرش در جوار حرم ملکوتی 
حضرت فاطمه معصومه )س( آرام گرفــت. نام و یادش تا ابد در بین 
تمام مردمان این روســتا و مردم این منطقه جاودان خواهد ماند و 
باقیات الصالحات این روحانی برجسته، برای مردم، منشأ خیر و برکت 

خواهد بود.

ورنکش کجاست؟
ورنکش، زادگاه مرحوم حجت االســام و المسلمین 
نصیری یکی از روستاهای بخش ترکمانچاي شهرستان 

میانه در آذربایجان شرقی است.
در مورد نام این روســتا چند روایت وجــود دارد؛ در 
روایتی این روســتا محل رنگرزی بوده و در دیگری 
مکانی کــه محصوالت باغــی دیــررس دارد، یعنی 
محصوالت این منطقه دیرتــر از مناطق دیگر به ثمر 
می نشینند. از طرفی روستاي ورنکش داراي بیش از 
1500 نفر جمعیت دائمي است که با توجه به فصول 
کاري، ده الــي پانزده درصد به ایــن جمعیت افزوده 
مي شود و شغل بیشتر اهالي کشــاورزي و دامداري 
اســت. از محصوالت عمدة آن مي توان بــه گندم و 
جو، و از میوه هاي ســردرختي مي توان به ســیب و 
زردآلو اشاره کرد و  در کنار اینها، عسل طبیعي را هم 
مي توان به عنوان یک محصول مهم نام برد. این روستا 
داراي دهیاري، مرکز بهداشــت و درمانگاه، مدارس 
ابتدایي و راهنمایي، دبیرســتان شبانه روزي پسرانه 
است. داســتان احداث تعدادی از این مراکز به کمک 
مرحوم نصیری را در ادامه همیــن صفحات خوانده 
اید. فاصلة ورنکش از مرکز بخش ترکمانچاي، حدود 
23 کیلومتر و از مرکز شهرستان، حدود60 کیلومتر 
است. براي رسیدن به این روســتا از جادة مواصاتي 
بین میانه و تبریز، از ســه راهي عجمي و روستاهاي 
چبقلو، صومعه پایین، چنــاق باغ و صومعه باال عبور 
کرده و در دامنة سبز بزغوش باید به این روستا رسید. 
روستای ورنکش داراي مزارع و باغات سر سبز بوده و 
با وجود خشکسالي، به لطف داشتن چندین حلقه چاه 
عمیق پر آب، طراوت خود را حفظ کرده است. مردم 
این روستا به حسن شــهرت و  مذهبي بودن زبان زد 
منطقه هستند. مرحوم حاج آقا نصیری یکی از بزرگان 
مذهبی این منطقه می باشــد که اســم او با روستای 
ورنکش گره خورده است. روستای ورنکش در جریان 
جنگ تحمیلي، بیش از 20 نفر شهید و جانباز تقدیم 
وطن نموده است و به دلیل بافت مذهبی، داراي شش 

مسجد و حسینیه و چهار هیئت عزاداری است.

  
یکی از کارهایی که 
مورد تأکید مرحوم 

نصیری، کمک به فقرا 
بود. مرحوم نصیری 

و اهالی مسجد، با 
شناسایی همسایگان 

ضعیف و فقیر محل، 
همواره در تهیة 

مایحتاج این قشر از 
جامعه، فعال بودند
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مسجد
در آن زمان بسیار بی بضاعت. مادر ایشان و البته پدرشان، حاج آقا را 
در عین نداری، از راه حال بزرگ کردند. همین موضوع هم ایشان 
را بسیار قناعت کار و حال وار بار آورده بود. یادم می آید تکه نانی را 
که خشک شده بود در حیاط انداخته بودم. ایشان از راه رسید و آن 
نان را آورد داخل و آب زد و گذاشت در سفره تا هنگام غذا میل کند 
و رو به من کرد و گفت: »خانم ایــن کار را نکن، ما نمی توانیم در آن 
دنیا پاسخگو باشیم!« روزی نشد در زندگی با ایشان که غذای اضافه 
یا مواد غذایی اضافه وارد خانة ما بشود. ایشان می گفت: »حاج خانم 
موقع خرید یاد بیچارگان و فقرا باش که این دنیا خیلی زود می گذرد 

با کم و زیادی که خوردیم و.... آن دنیا را بچسب«.

رابطۀ ایشان  با مردم هم از همین جهت خوب بود؟ 
از جهتی که مردم را دوست داشتند و...

بله! واقعاً همین است. چند روز پیش روی همین تخت به یاد ایشان 
گریه می کردم، عروسم از من پرســید: »چرا گریه می کنی مادر؟« 
گفتم: »حاج آقا حالش بد شــده بود و روی زمین افتاده بود. دیدم 
چهار جوان که به کمک او آمده بودند، مدام او را می بوسیدند و گریه 
می کردند و من نمی دانســتم که چقدر با مردم عجین است و برای 
مردم کار می کند. ایشان هیچ وقت مسائلی که با مردم داشتند را به 
ما نمی گفتند. این ندانستن جایگاه ایشان برای من، بعد فوت ایشان 
بسیار غم انگیز است. مردم دم در خانه می آمدند، می رفتم آنجا به حاج 
آقا می گفتم: »این آقا چه کسی هستند؟« ایشان می گفت: »هیچ کس 
حاج خانوم!« بعد خود آن آقا از پشت در می گفت: »ایشان بزرگ ما و 
پدر و همه کس ما هستند؛ ما زن نداشتیم، ایشان برای ما زن گرفت. 
خانه نداشتیم، برای ما خانه ســاخت و...« گفتم: »حاج آقا چرا توی 
خانه این حرف ها را نمی زنی؟« گفت: »در مقابل لطف خدا من از این 

کم ها چه بگویم؟«
حاج آقا که به رحمت خدا رفته بود، من رفتم مســجد. یک خانمی 
آمده بود و آن قدر گریــه می کرد که حد نداشــت. رفتم پهلوی او 
گفتم: »حاج خانم! چرا گریه می کنی؟« گفــت: »یک آقا بود چند 
سال خرجی خانوادة من را می داد. دو ماه است نیست. گفتند حاج 
آقا فوت شده است.« آن خانم آن قدر گریه کرد که هنگام فوت حاج 

برای شروع گفت وگو از ایشان پرسیدم مهم ترین 
مشخصۀ حاج آقای نصیری چه بود. همسر مرحوم نصیری، با 

لهجۀ ترکی شیرینش، گفت وگوی ما را این گونه آغاز کرد:
من از یازده ســالگی وارد منزل حاج آقا نصیری شــدم. دختر بچة 
کوچکی بودم. چهار سال ابتدایی زندگی مان را در روستا بودیم. بعد 
از آن آمدیم قم. حاج آقا از همان ابتدای زندگی ما، دائم در سفر بود 
و چهار ماه به چهار ماه خانه نمی آمد و برای روستاها دنبال ساخت 
مسجد و مدرسه و... می رفت. به او می گفتم که »چرا این قدر خودت 
را اذیت می کنی؟ چرا من را رها می کنی و می روی؟«، می گفت »برای 
خدا باید همواره در راه بود و دوید؛ آسایش و آرامش مؤمن، آسایش و 
آرامش بندگان خداست.« یک شب به او خیلی اصرار کردم که نرو و 
شب، خواب عجیبی دیدم که جمعی نورانی به دنبال حاج آقا آمدند 
تا ایشان را همراه خودشــان به زیارت خانة خدا - مکه- ببرند. 
ایشــان گفت که لباس های من را بده. من که تعجب کرده 
بودم، گفتم: کجا؟ مگر قرار نبود با هم به مکه برویم؟ یک 
نفر از آن جمع گفت: حاج خانم! شما از قلم افتادی! گفتم 

آخر چرا؟ جوابی ندادند.
 از خواب پریدم. این قدر گریه کردم! گفتم خدایا غلط 
کردم! و بعد به حاج آقــا گفتم هر کجا می خواهی 
بروی به خاطر خدا، برو و هر کاری که می خواهی 
برای خدا بکنی، بکــن. مــن فرزندانم را به 
مصیبت بزرگ کردم، تک و تنها و در شهر 
غریب! اما دلیل آن همه سختی را از بعد 

از همان خواب می دانستم.

خانوادۀ مرحوم 
نصیــری هــم باید در 
شکل گیری شخصیت 
ایشان، نقش مهمی 

داشته باشند؟
بله! خانوادة ایشان 
کشاورز بودند و 

گفت وگو از کسی که در میان ما نیست و در میان ما هست، از کسی که نه برای نقش امام جماعت و نه برای نقش یک   به کوشش: مهدی
روحانی، که برای نقش انسانی افراد در جامعه الگو است، هم سخت است و هم دلپذیر ... سخت از آن رو که دیگر در  رزاقی طالقانی

میان ما نیست و دلپذیر از آن جهت که نقش ماندگار او را بازگو کردن، خاطره گویِی خوبی ها و نیکی ها است.
برای گفت وگو با خانوادۀ مرحوم حجت االسالم و المسلمین زیداهلل )زین العابدین( نصیری، امام جماعت مسجد باب الحوائج ورنکشی ها 
در شهر تهران، چند هفته ای انتظار کشیدیم تا احواالت همسر ایشان -که در بستر بیماری بودند- بهتر شود و لباس عافیت بر تن کند 

که به لطف خدا این گونه شد و با حضور ایشان گفت وگوی ما رنگ و بوی خاصی گرفت.

قدم های خیر  زیرسقف مسجد
روایت یک دیدار با خانوادۀ امام جماعت مرحوم مسجد باب الحوائج َوَرنکشی های تهران

یادبــــود
امــــــام
جماعــت
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یکی از کارهایی 

که مورد تأکید 
مرحوم نصیری، 

کمک به فقرا بود. 
مرحوم نصیری 
و اهالی مسجد، 

با شناسایی 
همسایگان 

ضعیف و فقیر 
محل، همواره در 

تهیة مایحتاج 
این قشر از 

جامعه، فعال 
بودند

آقا، بچه های من آن قدر گریه نکردند. در آن روز در مسجد آنها گریه 
می کردند، مردم گریه می کردند... آن موقع فهمیدم که این حاج آقا 

چه کسی بود.
یک َخّیر می آمد و مقداری نان و برنج و روغن و این ها می گذاشــت 
و می رفت و بعــد از آن خانواده های نیازمند می آمدند و وســائل را 
می بردند. من آن وقت این ها را می دیدم و نمی دانســتم حاج آقا چه 

انسان بزرگی است!
حاج خانم با یادآوری خاطرات، اندکی منقلب می شود و این 
بهانه ای است تا گفت وگو را با دکتر احمد نصیری فرزند حاج 
آقا ادامه دهم. از ایشان خواستم که از خصلت های مردمِی 

پدرشان بگویند. 

حاج آقا یک خصلت خوبی داشتند که خیلی خوش برخورد بودند. 
خیلی سخت می شد ایشان ناراحت بشوند. مثاً اگر یک کسی با ایشان 
بدی می کرد، زود گذشت می کردند. کینه به دل نمی گرفتند. در کار 
مردم بسیار صبور بودند. هر وقت در خانه بودند، سر ظهر یا نیمه شب، 
اهالی مسجد یا مراجعان شان که می آمدند، اصًا نمی گفتند دیر وقت 
است، یا.... . یا مثًا وقتی کاری داشتند و به حاج آقا زنگ می زدند، اگر 
کاری از دست شان برمی آمد، انجام می دادند وگرنه از دیگران کمک 

می گرفتند. کار مردم هیچ وقت روی زمین نمی ماند.
از نکات برجستة اعتقادی اخاقی ایشان، این بود که به حرام و حال 
بودن مال، خیلی اهمیت می دادند. به مردم می گفتند خمس تان را 
حتماً بدهید. به دیگران زیاد می گفتند و برای خانواده اش بیشــتر 
دقت می کردند. به طوری که اگر یــک جایی ما را  دعوت می کردند 
و ایشان می دانســتند طرف خمس نمی دهد و مجبور بودیم برویم 
-چون صله رحم بود- وقتی برمی گشتیم، می گفتند: »یک پنجم آن 
را رد مظالم بدهید. نگذارید این غذایی که خوردید، برای شما مشکل 
درست کند.« خیلی به غذا اهمیت می  دادند؛ می گفتند: »غذایی که 

می خورید، حتماً پاک باشد«.

اجازه می خواهم  بحث را وارد فضای فعالیت 
مرحوم حجت االسالم نصیری در مسجد کنیم و از تاریخ 
ورود ایشــان به امام جماعتی مســجد باب الحوائج 

می پرسم. 
ایشان از سال 1375، به اصرار بسیار زیاد مردم، امام جماعتی مسجد 
باب الحوائج را برعهده گرفتند؛ اما منزل خود را از قم به تهران منتقل 
نکردند و تنها در روزهای پنج شنبه و جمعه به تهران می رفتند. بعد 
از مدتی که سن شان  باال رفت و رفت و آمد برایشان مشکل شد، در 
خانة قدیمِی  پنجاه شــصت متری خودشان در تهران -که پیش از 
انقاب خریده بودند- مستقر شدند. بعد از گذشت مدتی از حضور 
دائم ایشان و با ارتباطات اجتماعی فراوان ایشان، دیگر فضای مسجد 
کفاف امورات مردم را نمی داد و ایشــان تصمیم گرفتند مسجد را 
گســترش دهند. با کمک مردم و خیرین، یک قسمت  از خانه هایی 
که اطراف مسجد بود را خریدند و مسجد را گسترش دادند و دیگر 
اکثر وقت خود را در مسجد و درگیر امورات مسجد -از جمله ازدواج، 

تهیة جهیزیه و...- بودند.

رفتار ایشان در مسجد چگونه بود که برای مردم 
این همه جاذبه ایجاد می کرد؟ 

جناب آقای بهروز سلطانپور، داماد خانوادة نصیری: مهم ترین وجه 
رفتاری ایشان در مسجد، وقت گذاشتن ایشان برای مردم بود. شما 
خودتان حتماً دیده اید که عموم ائمة جماعات، بعد از نماز به سرعت 
از مسجد خارج می شوند. اما تعامات اجتماعی حاج آقا دقیقاً بعد از 
نماز آغاز می شد. ایشان به سریدار مسجد می گفتند که چایی را آماده 
کند و بعد خودشان از احواالت خانواده های اهالی مسجد و حتی آنها 
که مسجد نمی آمدند، خبرگیری می کردند و در جریان مشکاتشان 
قرار می گرفتند. در حقیقت آن اقدام عملی حاج آقا در بر طرف کردن 

مشکات مردم، از همین گعده های بعد از نماز نشأت می گرفت.
بعد از این مرحله بود که ایشان افرادی را برای تأیید صحت مشکات 
خانواده هایی که به گوششــان رسیده بود مشــکل دارند یا آنها که 
خودشان به حاج آقا مراجعه کرده بودند، می فرستادند و در صورت 
صحیح بودن آن، از طریق روابطشان، به رفع مشکات می پرداختند. 
حاال یا آن مشکل مســئلة مالی بود یا حتی در نظر گرفتن دختر یا 

پسری برای ازدواج، یا ساختن مسجد و درمانگاه و... .
همسر مرحوم نصیری: حدود سی خانوار بودند که حاج آقا خرج 
آنها را ماهانه تا رفع مشکات و یافتن کار برای مرد خانواده می دادند، 
که حتی در وصیت نامة خود آوردند که بچه ها تا جایی که می توانند، 
این کار را پس از ایشــان ادامه دهند که امروز هم ده خانوار هستند 
که فرزندان ایشان خرج آنها را می دهند. منطقة 17 تهران از مناطق 
زیر متوسط تهران اســت. منطقة امامزاده حسن، منطقة محرومی 
است و حاج اقا سعی می کردند پلی میان افراد متمکن و فقرا باشند. 
به خصوص در مسئلة ازدواج، ایشان اهتمام زیادی داشتند. حتی من 
می شنیدم که حاج آقا به بعضی جوان ها می گفت که شما نترسید از 
مشکات و ازدواج بکنید، من چند سال اول زندگی تان کرایة خانة 

شما را سعی می کنم پرداخت کنم.

چطور این ارتباط میان ایشان و افراد متمکن شکل 
می گرفت؟

داماد خانوادة نصیری: چون ایشان با صداقت برخورد می کرد و مردم 
می دانستند که حاج آقا این پول را کجا می خواهد خرج کند، اعتماد 
داشــتند. وقتی آدم به طرف مقابل اعتماد داشــته باشد، این کار را 

می کند دیگر.
دختر بزرگ مرحوم نصیری:  حاج آقا در مســئلة مالی بسیار شفاف 
بودند و ریز خرج کرد را بــه خیرین ارائه می کردنــد و اصوالً غیر از 
خانواده -که خیلــی از امورات خیر حاج آقا خبر نداشــتند- اهالی 
مسجد، خیرین و مردم مستضعف، به صورت کامل در جریان امورات 
بودند. بعد از فوت ایشان خیرین به ما می گفتند که ایشان به مردم 
فاکتورهایش را هم نشــان می داد. مثًا نام کسانی که پول دادند را 
یادداشت می  کرد، خرج ها را هم می نوشت. می گفت بروید بپرسید. 
بروید ساختمان را ببینید. وقتی چند بار این کار را کرد، مردم دیدند 
به حرفی که می زند، عمل می کند، دیگر به او اعتماد پیدا می کردند. 
اما پدرم در خانواده، واقعاً فقط پدر بودند و موضوعیت کارهایشــان 

کامًا متفاوت بود.
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

یک دبیرستان شبانه روزی را با همت خیرین و آموزش و 
پرورش ساخته بود که چند سالی سرپا بود و خوب فعالیت 
می کرد. یک وقت زنگ زدند که »آقا تشریف بیاورید که 
مدرسه دارد تعطیل می شــود.« گویا دلیل تعطیل شدن 
مدرسه هم کمبود دانش آموز و مسائلی مثل خراب شدن 

رایانه های مدرسه و خالصه استهالک وسائل بود.
ایشان به سرعت راهی آن منطقه شــدند و ابتدا مسائل 
داخلی مدرسه را رســیدگی کردند و سیستم ها را به روز 
کردند و بعد اطالع دادند به روســتاهای اطراف که برای 
کودکان، سرویس رایگان تهیه دیده شده است تا در این 
مدرسه بیایند و درس بخوانند. تمام  تالشش را می کرد که 
مدرسه تعطیل نشود و این گونه هم شد و مدرسه با سرویس 
رایگان پا گرفت و مردم و کودکان روســتاهای اطراف، از 

نعمت این مدرسه محروم نشدند.

خیلی سخت از کسی ناراحت می شد و به خاطر همین، با هر 
کسی می توانست ارتباط داشته باشد؛ مخصوصاً با فامیل. به 
صلۀ رحم خیلی اهمیت می داد و به هیج وجه راضی به قطع 
ارتباط نمی شد. یکی از آشنایان نزدیک با ایشان اختالفی 
داشت و در پی آن اختالف، دیگر خانۀ ما نمی آمد. حاج آقا 
اما این ارتباط را رها نمی کرد و هر زمان که فرصت می کرد، به 

خانۀ ایشان سر می زد.
عده ای به او می گفتند: »حاج آقا! برای چی خودت را کوچک 
می کنی؟ می روی آنجا که آن  آقا که به شما بی احترامی  کند؟« 
می گفت: »من باید صلۀرحم بکنم. باید آن قدر به دیدار او بروم 

تا او این کینه را از دلش دور کند.« 
و آن قدر به این روال ادامه داد تا آن بندۀ خدا متوجه شد و به 
منزل حاج آقا می آمد و همه چیز شکل عادی و حتی صمیمانه 
به خود گرفت، به نحوی که هر سال عید او اولین نفری بود که 

برای دیدار حاج آقا به منزل ایشان می آمد.
به نقل از: دکتر احمد نصیری

همسرشان چند سالی بیمار بود و نمی توانست از جایش 
تکان بخورد. حواســش را کاماًل به همســر داده بود و 

نمی گذاشت حتی فرزندانش کار مادر را انجام دهند. 
یک روز از همسرشــان اجازه گرفتند و به مسجد رفتند؛ 
هنگامی که آمدند، دیدند  همسرشــان در تقالی روشن 
کردن چراغ، به ناراحتی افتاده اســت. بغض گلویش را 
گرفت و گفت: »من در آن دنیا جواب شما را چه بدهم...«. 
پس از آن، تا رفع بیماری همسر، حتی یک لحظه او را تنها 

نگذاشت.

به نقل از: آقای بهروز سلطانی داماد مرحوم نصیری

حالشان خیلی خوب نبود و روی تخت بیمارستان بودند. 
پرســتارها با حاج آقا خوش و بش می کردند و ایشان از 
احواالت زندگی آنها پرس وجو می کرد. یکی از آنها گفته 
بود: »حاج آقا! یکی دو ســاله نامزد کردم، اما پول ندارم 
جشن عروسی بگیرم و با همسرم زندگی مشترکم را شروع 
کنم.« حاج آقا خیلی حال خوشی نداشتند. به آن پرستار 
گفتند: »شما دعا کنید من از این تخت بیمارستان رها شوم، 
مطمئن باش عروسی شما را خودم می گیرم و هزینه اش را 
تقبل می کنم.« یک ماه و خرده ای مریضی ایشــان طول 

کشید.
یک بار که در بیمارســتان بودیم، گفت: »دخترم! من به 
برادرت هم گفته ام، من به این پرســتاری که پهلوی من 
است، قول داده ام شام جشــن او را بدهم. امکان دارد من 
زنده از این بیمارستان بیرون نروم. این قول من حقی است 
به گردن من؛ اگر اتفاقی افتاد و من نبودم، شما حتماً هزینۀ 

شام جشن او را که به او قول داده ام، بدهید.«
حال ایشان خوب شد و مراسم عروسی آن پرستار هم سر 

گرفت. به همین سادگی...

مدرسه ای که
 تعطیل نشد

وقتی که 
همسرش بیمار بود...

بساط عروسی 
در بیمارستان به خانه همه 

سر می زد

یادبــــود
امــــــام
جماعــت
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قرار بود کوچه های روســتای َوَرنَکش را تعریض کنند 
تا در آنها جدول کشی و آســفالت انجام شود. تعدادی 
از اهالی روســتا -بنا به دالیلی- از مرزهای باغچه ها و 
خانه هایشان عقب نشینی نمی کردند و کار روی زمین 
مانده بود. در روستا آثار اختالف آشکار شده بود و فضای 
خوبی نبود. بزرگان روستا به حاج آقا زنگ زدند که »آقا! 
بیا این مشــکل به وجود آمده و شما یک جور راست و 

ریزش کن!« 
حاج آقا فهمیدند که احتماالً مشــکل مالی اســت و به 
روستا که رفت، سراغ صاحب خانه ها رفت و گفت: »شما 
عقب نشینی بکنید تا این جاده های روستا مرتب و تمیز 
بشود، ماشین رفت و آمد بکند، من تمام هزینۀ آن متراژ 
زمین را به شما می دهم و یا برایتان درب نو و دیوار خوب 

می کشم.«
حاج آقا پای کار ماند و جاده های روستا را به سر و سامان 
رساند و اختالفات در روستا فروکش کرد و ایشان به تهران 
بازگشــتند. یک ماه بعد، بر اثر تشدید بیماری قند، فوت 

شدند و این شد کار خیر آخر... .
به نقل از: دکتر احمد نصیری

ماهیانه ســیصد هزار تومان به دو نانوایی در همان محل 
امامزاده حســن می داد تا برای خانواده هایی که وسعشان 
اندک بود و از قبل شناخته و شناسایی شده بودند، نان رایگان 
طبخ کند و وصیت ایشان بود که حتی پس از مرگشان هم این 

هزینه پرداخت شود. 
پس از فوت ایشان، آن نانوا می گفت که این فرهنگ در میان 
مردم جا افتاده و پول نان خیلی از فقرا را خود مردم می دهند 

و فرهنگی که حاج آقا به آن اصرار داشتند، فراگیر شد.

برای آنها که مهریۀ باال می زدند، عقد نمی خواند. پیش آمده 
بود که چند بار مراسم عقد را به خاطر همین مهریۀ باال ترک 
کرده بود. مهریۀ دخترش را هم نگذاشت بیشتر از چهارده 
سکه بزنند. می گفت این ِدین مرد است به زن و نمی شود 
آن را سرسری گرفت. به او می گفتند: »حاج آقا! بگذر از 
این موضوع!« می گفت: »نمی توانم شرمندگی جوانی را که 
پول ندارد و نمی تواند این مهریه های  باال را برای دختری 

بزند، ببینم.«

یک روز داغ تابستانی در جریان ساخت مسجد -که ما همگی 
عمله و بنای ساخت آن بودیم- یک بندۀ خدایی از دوستان 
و همشهری ها آمد ما را شمرد که چند نفریم، کار می کنیم. 
دید حدود بیست نفر هستیم و رفت یک جعبۀ نوشابه خرید 
و به دست هر نفر از ما یک نوشابه داد. حاج آقا آن باال نشسته 
بود و داشت ما را تماشــا می کرد. یک دفعه متوجه شد که 
دست هر کدام از ما، یک شیشه نوشابه است و ایستاده ایم 
و تکیه داده ایم به چیزی و داریم نوشابه می خوریم. با لحن 
شوخ طبع خودش گفت: »آن نوشابه را کی خرید؟« گفتیم: 

»آقای فالنی.«
او را صدا کرد که بیا اینجا و آن مرد آمد. حاج آقا گفت: »مرد 
حســابی! تو رفتی یک هزینه ای کردی برای کار خیر و کاًل 
کارگرهای ما را بیکار کردی که... جای این می رفتی دو پاکت 
سیمان می خریدی، هم خودت کار خیر می کردی و هم این ها به 
کار خیرشان می رسیدند، هم کار مسجد جلو می رفت. تو رفتی 
نوشابه خریدی حاال این ها تازه نیاز به قضاء حاجت دارند!« حاج 
آقا دست بر شانۀ مرد گذاشته بود و می گفت: »این کار بود که 
تو انجام دادی برای من مرد حسابی...؟!« با ایشان همواره فضا 

برای ما این گونه پر از حس تالش، انگیزه و شادی بود.
به نقل از زیداهلل جلیلی از هیئت امناء مسجد بابا الحوائج

آخرین کار 
هر عقد ازدواجی خیر حاج آقا

را نمی خواند

پول نان فقرا 
با من

نوشابه ای که 
کار خیر را به تعویق 

انداخته بود
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فهرســتی از مجاهدت های 
حجت االســالم والمسلمین 

زیداهلل نصیری 
   کمک به ساخت حسینیه در خرم دشت کرج

   مشارکت در ساخت حسینیة مسجد در مهدی آباد کرج 
   جلب مشارکت و ساخت مسجد در تهران 

   ســاخت درمانگاه و مرکز بهداشتی درمانی در روستای 
ورنکش

   ساخت غسال خانة روستای ورنکش
   ساخت ساختمان مرکز مخابرات )تلفن خانه( روستا

   مشارکت در ساخت منبع آب و لوله کشی آب آشامیدنی 
در روستا

   ساخت مسجد جامع روستا
   ساخت حمام عمومی بهداشتی در روستا

   اصاح جوی آب کشاورزی و آبیاری روستا
   ساخت دبیرستان شبانه روزی در روستا

   ساخت سالن ورزشی چند منظوره در روستا

همراِه عشق
یادداشت شفاهی از آقای زیداهلل جلیلی

 از اعضای هیئت امنای مسجد باب الحوائج 

حجت االسام نصیری را از سال 1356-1357 می شناختم 
و با ایشان رفت و آمد داشتم. ایشــان هم از نظر علمی و هم از 
منظر انسانی، فرد خیلی خوب و وارسته ای بود. ایشان از ابتدا به 

عنوان یک مجتهد در میان ما شناخته شده بود.
داستان حضور حاج آقا در مســجد این گونه بود که در زمانی 
که ایشــان در قم تدریس می کردند، هــم والیتی های ما در 
تهران، از ایشان درخواســت کردند که به مسجد باب الحوائج 
ورنکشی ها بیایند و امورات مسجد را در اختیار بگیرند و ایشان 
هم پذیرفتند. در ابتدا فقط آخر هفته هــا می آمدند و بعداً به 
صورت کامل به تهران منتقل شدند. بنده هم به خاطر حضور 
حاج آقا در مسجد باب الحوائج، به همان محله نقل مکان کردم 

و آنجا منزل کوچکی خریدم.
از اینجا بود که ارتباط ما باال گرفت و ما شدیم مأموم همیشگی 
و پشت سر ایشــان و پای منبر سخنرانی هایشان نشستیم تا 

زمانی که به رحمت خدا رفتند.
در همان زمانی که در آن محله مستقر شدم، حاج آقای نصیری 
به خاطر تســلط بنده به قرآن، از من خواستند کاس آموزش 
قرآن را در مســجد برقرار کنم. بنده هم اطاعت امر کردم و به 
همراه یکی از دوستان، کاس را دایر کردیم. بعد از مدتی کوتاه، 
نزدیک شصت هفتاد قرآن آموز از بچه هفت ساله گرفته تا جوان 
بیست ساله، در قســمت های مختلف قرائت و ترتیل قرآن، در 

مسجد گرد آمدند و مشغول فراگیری شدند. 
پس از مــدت کوتاهی تصمیم گرفتیم مســجد را -که به علت 
قدیمی بودن و فضای کوچک آن گرداندن امور را دشــوار کرده 
بود- توسعه دهیم. حاج آقا نصیری در این وقت بنده را به عنوان 
نمایندة خودشان برای پیگیری امور شهرداری، اوقاف، ادارة گاز 
و... معرفی کردند و با همکاری خیرین و همســایه های مسجد، 
موفق شدیم خانه های اطراف مســجد را بخریم و مسجد را در 
زمینی بزرگ تر احداث کنیم. از همان زمان بود که حاج آقا در 

تهران ساکن و امام جماعت ثابت مسجد شدند.
سال ها مصاحبت بنده با ایشان، سرشار از خاطرات و نکته های 
آموزندة اخاقی و دینی اســت که بازگویــی اش مجال زیادی 
می طلبد. آنچه بیش از هر چیزی در وجود ایشــان نمایان بود، 
اخاص و ادب ایشان در میان مردم بود. ایشان هیچ گاه مردم را 
بازیچة هواهای نفسانی خود قرار ندادند، هیچ گاه به دنیا دل بسته 
نشدند. وجه تمایز حاج آقای نصیری با روحانیون نظیر خود، در 
تاش و همت ایشــان در راه خدا بود. بنده شهادت می دهم که 
ایشان لحظه ای از پای ننشست، لحظه ای به فقر و سختی و درد 

کودکی آرام نگرفت، از ازدواج تا وفاِت آدم ها با آنها بود. 

یادبــــود
امــــــام
جماعــت

 
  
آنچه بیش از هر 
چیزی در وجود 
ایشان نمایان 
بود، اخالص و 
ادب ایشان در 
میان مردم بود. 
ایشان هیچ گاه 
مردم را بازیچة 
هواهای نفسانی 
خود قرار ندادند، 
هیچ گاه به دنیا 
دل بسته نشدند
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دریچه
شاید بتوان آن را خجسته ترین و پربرکت ترین و خاطره انگیزتریِن 

پیوندها در دنیای اسالم خواند. مسجد و مدرســه هر دو در معنایی جدا از 
مدرســه و معبد، پیش از آن دوران، محصول اسالم اند. مدرسه یعنی محل 
تحصیل علم نافع و مســجد به معنای محل نافع تریِن افعال انسانی، یعنی 
عبادت. پیوند مسجد و مدرســه به طرز خارق العاده ای، هم افزایی این دو 
معناست. در این پیوند نه مسجد معنای عبادی خود را از دست می دهد و نه 
علم معنای واقع نگر و نافع بودن خود را؛ اما این هر دو معنا به طرز شگفت آوری 
یکدیگر را و در ادامه، جامعه را بارور می کنند. مسجد به علم، معنویت می دهد و 
علم به معنویت، تعقل و تدبیر اعطا می کند و اسالم در همین نقطه بلوغ حقیقی 
خود را می یابد: عقالنی ترین و عاقالنه تریِن ادیان در تاریخ. پاسخ به اینکه چرا 
در طول قرون اخیر، دنیای اسالم دچار غفلت شد و این پیوند دچار گسست، 
مجال فراوانی را می طلبد؛ اما آنچه از این پیوند در جامعه ما باقی مانده، در 
قالب معرفی »مسجد موسی بن جعفر« و تحلیل ها و پیشنهادهایی در مورد 
آنچه باید در این زمینه صورت پذیرد، به عالوه آسیب شناسی وضعیت موجود 
مساجد و مدارس، در غالب پرونده ای کوتاه گرد آورده ایم به امید گشایش 

گرهی در این باب، که تقدیم شما بزرگواران می کنیم.
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رمز موفقیت 
در چنین 
مجموعه هایی، 
از خودگذشتگی 
است؛ یعنی 
نمی شود 
توقع مادی 
داشت و چنین 
مجموعه ای را 
اداره کرد

 

مجموعه را اداره می کنندـ  به عنوان معلم، مسئول، مشاور و...ـ  همیشه 
در ایثارکردن پیش قدم اند و بدون هیچ چشم داشتی، دست کم برای 
سه ـ چهار سال، خودشان را وقف مجموعه می کنند. همین روحیه هم 

نسل به نسل به بچه ها منتقل می شود. 

   جذابیت کار و فضا
  سرمایه گذاری مجموعه بر روی منطقه محروم و جنوب شهرِی منطقه 
17 تهران است. این منطقه هم پرتراکم ترین منطقه، هم ضعیف ترین 
منطقه به لحاظ مالی و هم پرشهیدترین منطقه تهران است. در این 
منطقه اصاً مدرسه شناخته شده و خوبی که جواب گوی نیاز دانش آموز 
باشد، وجود ندارد. پس این تشنگی و این ظرفیت در منطقه وجود دارد 
که یک مجموعه خوب راه اندازی کند. وقتی مجموعه ای بتواند به خوبی 
مباحث علمی و فرهنگی را برای دانش آموز اجرا کند، ضمن اینکه تمام 
خدمات آن رایگان است، یقیناً برای دانش آموزان و خانواده های آنان 

خوشایند و جذاب خواهد بود. 
به دلیل اینکه پایگاه انصارالحســین )علیه السام( از لحاظ امکانات و 
مباحث مالی، از پایگاه های منطقه ضعیف تر است، جذابیت علمی را در 

دستور کار خود قرار داده است. 

   برنامه های آموزشی
 در فصل تابســتان، فضای علمی کم رنگ می شود و بچه ها در کاس 
احکام، تفسیر، روخوانی قرآن، شنا، مســابقات پینگ پنگ و فوتبال 
دستی و... شرکت می کنند. برنامه های اردویی نیز در نظر گرفته شده 
است؛ یعنی سعی کردیم بیشتر فضای غیرعلمی را برای بچه ها برجسته 
کنیم؛ اما در کنار آن .... این چیــه؟ آهان؟ اما در کنار آن ها بحث های 
پنجشنبه هم هســت که در حلقه های صالحین و هیئت است. چند 
کاس علمی هم دارند، بسته به پایه ای که مد نظر است؛ مثًا بچه های 
پایه دهم چند تا کاس بیشتر دارند و بچه های پایه نهم کاس هایشان 
مقداری کم تر است. بسته به نیاز پایه و سطح علمی پایه، کاس های 
محدود علمی هم برگزار می شود؛ منتها در تابستان تمرکز بیشتر بر 

برنامه های تفریحی و فرهنگی است. 

   همراهی والدین با مجموعه
بهترین راه معرفی مجموعه به والدین، نشان دادن عملکرد چندساله 
اســت. وارد مجموعه که می شــوید، مدال ها و لــوح تقدیرهایی که 
دانش آموزان کســب کرده اند، به دیوار نصب شــده اند و خودنمایی 
می کنند. والدین با دیدن فضای مجموعــه و آگاهی از موفقیت های 
بچه ها و مهم تر از همــه، دیدن فضای معنوی مســجد، به راحتی به 

مجموعه اعتماد می کنند. 

اسماعیل ابوفاضلی   تاریخچه
ـ  فرهنگی  مسئول پایگاه علمی 

پس از پذیرش قطعنامه 598، امام خمینی )ره( انصارالحسین )علیه السالم(
جوانان را بــه جهادی علمــی و فرهنگی دعوت 
کردند. مسئوالن امروز مجموعه پایگاه علمی فرهنگی انصارالحسین 
)علیه الســام( که آن روزها جزو رزمندگان بودند، تصمیم گرفتند 
پایگاه بسیج را با رویکرد علمی ـ فرهنگی راه اندازی کنند. از سال 1370 
با جذب تعدادی دانش آموز از مدارس محروم منطقه 17، با هدف رشد 
علمی و فرهنگی آنان، فعالیت مجموعه رسماً آغاز شد. پس از چند سال، 
اولین خروجی های مجموعه که دانش آموزانی از مدارس عادی مناطق 
جنوب تهران بودند، وارد دانشگاه های معتبری مثل دانشگاه تهران و 
دانشگاه شریف شدند. همین دوستان، معلم دانش آموزان ورودی سال 

1374 شدند. 
غیر از بحث ورود به دانشگاه، در المپیادهای علمی نیز موفقیت های 
چشم گیری کســب شــد؛ در درس های ریاضی، فیزیک، شیمی و 
کامیپوتر، مدال های کشوری کسب شد و در رقابت های جهانی، آقای 
صفا در المپیاد ریاضی در رومانی و آقای سیامک احمدپور در کشور 

آمریکا مدال آوردند. 
این چرخه، به صــورت خودگران ادامــه پیدا کرد، بــه گونه ای که 
فارغ التحصیان مجموعه، در سمت استاد و مسئول پایگاه، مشغول 

به فعالیت می شدند.

   شروع کار از مسجد
 وقتی شروع کاری با برکت باشــد، یقیناً آن کار منشأ اثر خواهد بود. 
به همین دلیل فعالیت این مجموعه از مســجد رقم خورد تا هم برای 
بچه ها جذابیت داشته باشد و هم مشــکات به صورت های خاص از 
مسیر برداشته شود. وقتی کسی به طور مداوم به مسجد رفت وآمد کند، 

مسجد اثر خود را می گذارد و شخص را تربیت می کند.

   امکانات
چنین مجموعه ای همیشه در بحث سخت افزاری با مشکل مواجهه 
بوده اســت. هنگامی که تعدادی دانش آموز در حــال مطالعه اند، 
همزمان کاس های دیگری در حال برگزاری است. در همان زمان 
ممکن است برخی دیگر برنامه تفریحی داشته باشند. این برنامه ها 
تقریباً همه بــه صورت موازی اند؛ چون هر کــدام از پایه های نهم تا 
دوازدهم، برنامه های ویژه خود را دارند و فضای مجموعه جوابگوی 
کار نبود. از سال گذشته که فضای مسجد موسی بن جعفر )علیهما 
السام( در اختیار مجموعه قرار گرفت، بیشتر مشکات سخت افزاری 

از بین رفت.
در بحث نرم افزاری، تمرکز بر ایثار اســت؛ یعنی دانشــجوهایی که 

من این مجموعه را می پسندم
نگاهی به فعالیت پایگاه مسجدمحور 

پیونـــــد 
مسجــدو 
مدرســـه



   شماره190  ذی الحجه1437     

   29

  
استفاده از تجربه 

و مشورت و 
تخصص فعاالن 

این عرصه. 
ُحسن نیت و 

ازخودگذشتگی 
خوب است، ولی 

بدون استفاده 
از تجربه و 
تخصص 

دیگران، راهگشا 
نیست

   خدمات منطقه ای
   مجموعه در کنار فعالیت های علمی و فرهنگی خود، به امور خیریه نیز 
می پردازد و قریب به چهل خانواده را تحت حمایت خود دارد. در ماه ها 
و مناسبت های مختلف، بسته هایی برای این خانواده ها تهیه و تدارک 
می شود. یکی از ورودی های ســال 1378 که دکترای تخصصی دارد و 
تحصیل کرده فرانسه و بلژیک است، توجه ویژه ای به مجموعه و منطقه 
دارد. دوستان دیگری نیز هستند که با وجود مشــغله زیاد، با توجه به 

تخصص شان، به مجموعه و منطقه خدمت می کنند.

   بازتاب فعالیت های مجموعه
هنگام تأسیس مجموعه با نام علمی و فرهنگی، بسیج مخالفت های 
زیادی کرد. می گفتند چون پایگاه بسیج هستید، نباید از نام علمی و 
فرهنگی استفاده کنید. در صورتی که تأکید بر »پایگاه بسیج علمی 
و فرهنگی انصارالحسین« بود. این مشکل تا سال 1382، گریبان گیر 
مجموعه بود و در تمامی برنامه ها به این پایگاه بی مهری می شــد؛ اما 
بعد از ماقاتی که به صورت خصوصی )حــدوداً پنجاه نفر از اعضای 
پایگاه( با حضــرت آقا صورت گرفــت، ایشــان کار را تأیید کردند و 
فرمودند: »جنبه های فرهنگی کارتان را بیشتر کنید. من این مجموعه 
را می پسندم«. در همین روزها بود که ساختار بسیج از حالت نظامی به 
بسیج مستضعفین تغییر کرد. پس این اتفاقات، فضا برای کار مجموعه 

بازتر و راحت تر شد.

   مشکالت مسیر
ورود به سیســتم آموزش و پرورش و جذب نیرو  بسیار سخت است. 
مدارس و آموزش و پرورش به سختی با مجموعه همکاری می کنند. اگر 
برای جذب نیرو شبکه ارتباطی وجود نداشته باشد، هرقدر هم مجموعه 

قوی باشد، کار به بن بست می رسد. 

نهادهای همسو نیز نتوانستند در این سال ها کمک شایانی به مجموعه 
برای رفع این معضل بکنند. متأســفانه مدیران برخی مدارس، وقتی 
متوجه حضور دانش آموزان در پایگاه بســیج یا مسجد می شوند، در 
مدرسه برای او مشکل ایجاد می کنند و دانش آموز توبیخ می شود. با 
همین شرایط دانش آموز را تحت فشــار می گذارند و باعث می شوند 
دانش آموز ترس ورود به این مجموعه را داشته باشد یا اگر رفت وآمد 

داشته اند، این ارتباط را قطع کنند.

   پیشنهاد برای شروع
اوالً رمز موفقیت در چنین مجموعه هایی، از خودگذشتگی است؛ یعنی 
نمی شــود توقع مادی داشــت و چنین مجموعه ای را اداره کرد؛ ثانیاً 
استفاده از تجربه و مشــورت و تخصص فعاالن این عرصه. ُحسن نیت 
و ازخودگذشتگی خوب است، ولی بدون استفاده از تجربه و تخصص 
دیگران، راهگشا نیست. باید از مشورت، تجربه و اتفاق های خوبی که در 

مجموعه های مشابه افتاده است، درس گرفت. 

   سخن پایانی
   درد دل زیاد است. این مجموعه سختی های زیادی را تا به امروز پشت 
سر گذاشته اســت، از بی پولی گرفته تا کارشکنی ها و نامهربانی های 
دوستان و دشمنان. همه این ها برای خدا تحمل می شوند؛ ولی آنجایی 
که خودی ها در مسیر سنگ اندازی می کنند، دیگر تاب تحمل از کف 

می رود؛ 
از دشمنان برند شکایت به دوستان  

چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم

تنها دلخوشی و دلگرمی این مجموعه، سخنان آقا است که فرمودند: 
»من می بینم و می شنوم که گوشه و کنار این کشور جوان هایی جمع 
شدند که دارند کار فرهنگی انجام می دهند با سختی و مشکات. من 
به آنها می گویم که شما این کارتان را با قوت ببرید جلو و چشم داشت 
هم به هیچ کجا نداشته باشــید که فکر کنید کسی قرار است به شما 
کمک کند. همین شماها هستید که دارید کار فرهنگی را توی مملکت 

جلو می برید«.
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

از شبستان علم
 تا رواق فرهنگ

پایگاه علمی فرهنگی انصارالحســین، در دو بخش علمــی و فرهنگی فعالیت های منســجمی دارد. در بخش علمی، 
 محمدجواد امیری
مسئول دانش آموزی پایگاه 

انصارالحسین )ع(   
برنامه ریزی های خوب و مناسبی وجود دارد و ظرفیت های این بخش، به چند دسته تقسیم می شود: اول اینکه بچه ها برای 
حضورشان در مدارس نمونه دولتی، برنامه ریزی می کنند. یعنی جوری کار و فعالیت دارند که بتوانند در مدارس نمونه دولتی 
قبول شوند. دوم در بحث کنکور برنامه ریزی ها به گونه ای است که بچه ها بتوانند با رتبه های خوب، در دانشگاه های برتر، 

پذیرش شوند. سوم بحث المپیادهای علمی است. یعنی در این سه سطح، بچه ها برای کسب بهترین های علمی تالش می کنند.
در بخش فرهنگی نیز، چند سرفصل مورد توجه است. مهم ترین آنها، دارا بودن حداقل های فرهنگی اعتقادی، برای خروجی های پایگاه است. 
هدف، تربیت مدیری مسئولیت پذیر، دین دار، مسلح به اعتقادات و توانمند برای دفاع از انقالب است. رهبر انقالب فرمودند: »شما جوان ها 
مدیران آینده هستید، مملکت در آینده برای شما جوان ها است«. پس برنامه ریزی ها باید در جهت تربیت نسلی توانمند و مسئولیت پذیر 
صورت بگیرد. دفاع از انقالب، قطعًا فرع بر فهم انقالب است. باید انقالب را فهمید، خطوط قرمز و مبانی کلی را فهمید. برای فهم انقالب نیز 

باید به بیانات و مواضع امام راحل و رهبر انقالب رجوع کرد؛ باید اصول انقالب را از آنها گرفت.

نیم نگاهی به ساختار پایگاه علمی انصارالحسین )ع(

پیونـــــد 
مسجــدو 
مدرســـه
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شاخصة دیگر، 
بحث محتوایی 

است. در این 
بخش نیز، 

مهم ترین عامل 
استاد است 
که محتوا را 

ساده، شیوا و 
مطابق با مباحث 

علمی روز، به 
دانش آموزان 

منتقل نماید

در مباحث فرهنگی، مهم ترین عامل ایجاد جذابیت، آموزش مسائل 
کاربردی است. تناســب محتوا با سن و سال و فهم مخاطب خیلی 
مهم اســت. در حال حاضر طرح های مانند: طرح مطالعاتی کتب 

شهید مطهری در دستور کار مجموعه است. 

   سطح بندی
دانش آموزان این پایگاه، هر کدام در یک ســطح بندی علمی قرار 
دارنــد؛ برخی برای کنکور آماده می شــوند، بعضی هــا که توان و 
اســتعداد باالتری دارند، برای المپیادها آموزش می بینند. عده ای 
دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی هســتند و بعضی ها هم در 
مدارس عادی تحصیل می کنند که برای هر کدام، برنامه ای خاص 

در نظر گرفته شده است. 

   مزیت پایگاه های مسجدمحور
حضرت آقا در دیدار با قــرارگاه فرهنگی خاتم االوصیاء فرمودند: 
»شــما تا می توانید کار صف را کم بکنید و کار ستاد بکنید. و در 
کار ستاد، یکی از مسائل خیلی مهم و اساسی، مسئلة پشتیبانی 
مالی است. اگرچه مسئلة سطح اول نیست، ولی پشتیبانی مالی 
خیلی مؤثر است. تا می توانید آن چیزهایی را که با مسئلة مالی حل 

می شود، یعنی نیاز به پول دارد را حل بکنید.« 
تمامی خدمات این مجموعه، رایگان اســت و توانســته است که 
قسمت مالی را از دوش مردم و خانواده ها بر دارد. با در نظر گرفتن 
حیطة فعالیت پایگاه انصارالحســین )منطقة 17 تهران که یکی از 
ضعیف ترین مناطق تهران از نظر اقتصادی و معیشتی است(، مسئلة 
مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و خانواده ها از جهت تأمین 

هزینه های جانبی تحصیل فرزندان، در مضیقه هستند. 
مزیت دیگر این مجموعه، تقویت روحیة ایثار اســت؛ همه چیز را 
نمی توان با گفت وگو و تدریس به دیگران یاد داد. وقتی دانش آموز 
می بیند که مجموعه ای حاضر است از خودش هزینه کند، عوامل 
و اســاتیدی که برای مجموعه تاش می کنند، نــه تنها هزینه ای 
دریافت نمی کنند، بلکه از نظر مالی نیز حامی مجموعه هستند، این 
روحیة ایثار به آنها نیز انتقال می یابد. این نکات، مزیت اساسی این 

مجموعه، نسبت به دیگر مجموعه ها است. 

   سخن پایانی
إن شاءاهلل کسانی که متصدی مسئلة تربیت جوان و نوجوان هستند، 
نگاهی بهتر و وسیع تر نسبت به این مسائل داشته باشند و از چنین 
حرکت های خودجوشــی که باعث خیر و برکت دنیا و آخرت همه 

است، حمایت کنند.

   جذب
در این پایگاه، مراحلی برای جــذب و گزینش دانش آموزان وجود 
دارد. در مرحلة اول، در مدارســی که ســطح علمی نسبتاً خوبی 
دارند، تبلیغ و معرفی مجموعه صورت می پذیرد. گام دوم، برگزاری 
جلسة توجیهی برای دانش آموزان است. پس از این مراحل، نوبت به 
مصاحبه می رسد که حداقل هایی برای پذیرش در نظر گرفته شده 
است. در صورت قبولی در این بخش، پذیرفته شدگان وارد مرحلة 

تثبیت و پرورش می شوند. 

   اساتید
اساتید این مجموعه در دو قالب علمی و فرهنگی همکاری دارند. 
اساتید علمی عمدتاً اســاتید برتر مدارس تهران هستند؛ مدارس 
تیزهوشــان، عامه حلی، مفید، رشــد و... . برخی از اســاتید نیز 
تخصص شــان در بحث المپیاد اســت که دانش آمــوزان را برای 
المپیادهای علمی آماده می کنند. در بخش فرهنگی، عمدة اساتید 

روحانی هستند. 

   اولیای دانش آموزان
در میان برنامه ریزی های پایگاه، نگاهی ویژه به والدین دانش آموزان 
شده است. در جلسة  توجیهی دانش آموزان، والدین آنها نیز دعوت 
شــده و برنامه ها به طور مفصل شرح و تفصیل می شود. در مراحل 
بعد، برنامه ای با عنوان جلســات خانواده طراحی شــده است که 
مسائل مربوط به آموزش، توجیه و رشد خانواده ها در آن گنجانده 
شده اســت. این آموزش ها به سه بخش تقســیم می شود: روابط 
همسران )والدین( باهم، روابط والدین و فرزندان، و روابط فرزندان 

باهم. 

   جذاب سازی فضا
در عرصة علمی، چند شــاخصه برای جذابیت فضــا وجود دارد. 
مهم ترین آنها، استفاده از اساتید مجرب و مسلط به کار است. البته 
در این بخش، فقط علمیت اساتید مدنظر نیســت؛ بلکه عاوه بر 
تسلط علمی، شــاخصه های فرهنگی نیز مهم است: انقابی بودن، 
تعهد داشتن، ایمان. همین شاخصه ها، جذاب است؛ یعنی استادی 
که مسلط بر مسائل علمی اســت، انسانی متعهد و معتقد به مبانی 

انقاب نیز هست.
شاخصة دیگر، بحث محتوایی اســت. در این بخش نیز، مهم ترین 
عامل استاد است که محتوا را ساده، شیوا و مطابق با مباحث علمی 

روز، به دانش آموزان منتقل نماید.
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شما از چه سالی و به چه صورتی فعالیت خود را در 
مسجد شروع کردید؟

بنده از مهرماه سال 1367، به مسجد موسی بن جعفر )ع( در منطقة 
17 تهران )20 متری ابوذر، خیابان شهید اکبر سوری، کوچه شهید 
مجید تاجیک( آمدم. در ابتدای حضورم در مســجد، می دیدم که 
دوستان نوجوان با عنوان پایگاه بسیج، به مسجد می آمدند؛ اما بیشتر 
وقت شان تلف می شد و ساعت ها با کارهای فرعی مشغول می شدند. 
ما همان موقع به دوستان گفتیم که وقتی مسجد تشریف می آورند، 
با کیف و کتاب و دفتر مدرسة شان بیایند. هر شب بعد از نماز، بچه ها 
دور تا دور مسجد می نشستند و یکی از دوستانی که کارشناسی ارشد 
داشت، برای آنها رفع اشــکال می کرد. دوستان بعد از نماز مغرب و 
عشا، باید دو ساعت درس هایشان را می خواندند و هر کجا هم سؤال 

و یا اشکالی داشتند، رفع اشکال می کردند.
البته همه اش درس نبود، ورزش، فعالیت های نظامی، اردو، تفریحات 
سالم و... هم بود. این موضوع انگیزه شــد که ما خانه های اطراف را 
خریداری کنیم و اینجا یک مجموعه بســازیم. بنابراین، مجتمعی 
در شش طبقه با زیربنای 1550 متر -در فاز اول- بنا شد و مسجد و 
مجتمع فرهنگی موسی بن جعفر )ع( در تاریخ 88/08/08؛ سالروز 
والدت با سعادت امام هشتم، افتتاح گردید. برای فازهای بعدی هم 
خانه هایی را خریداری کرده ایم که إن شاءاهلل بنای مجموعه، به بالغ 

بر 5700 متر زیربنا خواهد رسید. 
یک کتابخانة مفصل و مجلل هم در مجموعه ساخته شد که بهترین 
جا را برای سالن مطالعه قرار دادیم. به دلیل اینکه بچه ها ساعت های 
زیادی را در کتابخانه -نسبت به مسجد- صرف می کنند، لذا کتابخانه 
را زیباتر از شبســتان طراحی کردیم و از جهت رنــگ، معماری، 

روشنایی و... کتابخانه را مجهز کردیم.
در این مجموعه با نام پایگاه علمی انصارالحســین، در حال حاضر 
بالغ بر 130 دانش پژوه در حال آموزش هســتند. اساتید مجموعه 
هم فارغ التحصیان پایگاه علمی هستند که خودشان را مدیون این 
پایگاه می دانند؛ با وجود گرفتاری زندگی، تحصیل، تدریس و...، خود 

را مقید می دانند که برای تدریس بیایند. 
در ایام عید و نزدیک امتحانات کنکور، اردوی شــبانه روزی داریم و 
بچه ها شبانه روز اینجا هستند. چند نفر از این اساتید هم به صورت 

شیفتی در کنار بچه ها هستند. 

دلیل انتخاب مسجد به عنوان پایگاه چیست و به 
نظر شما بزرگ ترین مزیت اســتفادۀ آموزشی از مسجد 

چیست؟
شاید در آموزشگاه ها هم بشود فیزیک، ریاضی، شیمی و... را به بچه ها 
آموزش داد، اما وقتی که بچه ها همین فیزیک، شیمی و ریاضی را 
در مسجد و در پایگاه علمی که منتسب به مسجد است، می خوانند، 
تأثیر معنوی دارد. اصًا خود این فضا در روحیة بچه ها تأثیر می گذارد. 
اساتیدی که در این مجموعه تدریس می کنند، خودشان بچة متدین 
و پایبند به احکام دین و شرایع هستند و وقتی که دانش آموز رفتار و 
عملکرد دینی از مربی خود می بیند، به طور اتوماتیک این خصلت ها 

مسجــــــد؛ 
پایگاه تربیت 

افسران جنگ نرم
»امروز کشور به جوان هایی نیاز دارد که   به کوشش: 

بتوانند بــازوان پُرقدرتی باشــند برای مهدی کریمی
پیشرفت کشور، سرشار از انگیزۀ ایمانی، 
بصیرت دینی، هّمــت بلند، جرئت اقدام، 
اعتمــاد به نفــس، اعتقاد به اینکــه مــا می توانیم...« 
)1394/04/13(. این نکات، تنها گوشه ای از توصیه های رهبر 
انقالب به جوانان این مرز و بوم است؛ جوان هایی که آینده دار 
این کشور و رمز سربلندی آن هستند. تربیت جوانان انقالبی 
هزینه دارد؛ باید عده ای عمر، وقت و زندگی خود را صرف 
کنند تا چنین جوان هایی تربیت شوند. در این شماره، پای 
صحبت ها و درددل های حضرت حجت االسالم و المسلمین 
اسالمی، خادم نام آشنای جوانان منطقۀ 17 تهران نشسته ایم 

تا از ثمرات سه دهه تالش بی وقفه برایمان بگوید.

مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین اسالمی
امام جماعت مسجد موسی بن جعفر، منطقه 17

پیونـــــد 
مسجــدو 
مدرســـه
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با توجه به اهمیت 

مقولة تربیت در 
جامعه -که عموماً 

به دست زنان و 
مادران صورت 
می پذیرد- در 
نظر داریم در 

آیندۀ نزدیک، 
حوزۀ علمیة 
خواهران را 

راه اندازی کنیم

از جهت سخت افزاری، بنای مسجد قدیمی که فضای کوچکی بود، 
توسعه پیدا کرد و مجتمعی را در کنار مسجد احداث کردیم. با توجه 
به اهمیت مقولة تربیت در جامعه -که عموماً به دست زنان و مادران 
صورت می پذیرد- در نظــر داریم در آیندة نزدیــک، حوزة علمیة 
خواهران را راه اندازی کنیم تا دخترانی که فردا می خواهند مادران 
این جامعه شوند و مربی نسل آیندة ما باشند، تربیت شوند. اگر این ها 
را ما با تربیت دینی بزرگ کنیم و با معارف آشنا کنیم، قطعاً و یقیناً 

نسل بعد ما نسل خوبی خواهد بود. 
متأســفانه اکثر کارهای ما بی برنامه است و کار دشمن، با برنامه. ما 
حاضر نیستیم برای فرهنگ مان هزینه کنیم؛ ولی آنها حاضر هستند 
برای فرهنگ باطل خود هزینه کنند. وضعیتی که متأسفانه از جهت 
فرهنگی گریبان گیر جامعه اســت، وضعیت مناسبی نیست. این 
شرایط، شایستة این نظام و این مکتب نیست. برخوردهای فیزیکی 
که گاهی اوقات هــم صورت می گیرد، مثل برخورد بــا ماهواره، یا 
مبارزه با بدحجابی و این بگیر و ببندها، جواب گو نیســت. اآلن کار 
اساسی این است که صبور باشیم. باید با یک برنامه درست بتوانیم 
مربیان، پدران و مادران آینده را تربیت کنیم که امیدواریم در آیندة 
نه چندان دور، با تأسیس حوزة علمیة خواهران در این منطقه، این 

دختر خانم هایی که مادران آینده هستند را تربیت کنیم.
اما از جهت نرم افزاری، یک مقدار کار سخت تر از کار سخت افزاری 
است. با اینکه -با وجود بی پولی و نبود امکانات- برای ساختن این  
مجموعه بســیار تاش کردیم، ولی به نظر من، این کار راحت تر از 
این است که بخواهیم فرهنگ مردم را تغییر بدهیم. خب حرف ها 
شنیدیم، ناســزاها گفتند، مقاومت ها بوده، ولی استقامت کردیم، 

مقاومت کردیم تا توانستیم کار را تا اینجا پیش ببریم. 

کار شما عمومًا با نوجوان ها و جوان ها است. برای 
جذب آنها هم باید در زمینۀ جذاب سازی سرمایه گذاری کرد. 
در بحث جذاب سازی فضا، چه فعالیت هایی صورت گرفته 

است؟
از جهت فضای فیزیکی، یک فضای زیبا، آرام و با رعایت همة اصول 

به او منتقل می شــود. این ها می توانند الگوهای خوبی برای بچه ها 
باشند. لذا بچه هایی که در مسجد آموزش می بینند، چه بخواهیم 
و چه نخواهیم این مــکان، این زمان و این اســاتید، در آن ها تأثیر 
می گذارند و بچه های متدینی بار می آیند. این تأثیرگذاری، در نماز 
جماعت ها، دعای کمیل، دعای توسل، قرائت قرآن، هیئت و...، قابل 

مشاهده است. 

این کار را با چه هدفی راه اندازی کردید و دورنمای 
ذهنی تان چه بود؟ 

باألخره ما جنگ را تجربه کردیــم. تقریباً زمان قبل از انقاب را هم 
مقداری درک کردیم. ما می دانســتیم که یــک روزی جنگ تمام 
می شود و این مملکت نیاز به مدیران متعهد و متخصص دارد. ما حتماً 
می بایست که مساجد و پایگاه هایمان را آماده می کردیم که سربازان 
و افســرانی تربیت شــوند که برای آیندة این جامعه مفید باشند و 
امورات اداری و مسائل دیگر این جامعه را اداره کنند. بنابراین، سعی 
کردیم بچه های توانمند و بااراده را جذب و تربیت کنیم که إن شاء اهلل 
برای آیندة این جامعه و این نظام مدیران الیق و شایسته ای باشند. 

طرح این مجموعه ابتدائاً به ذهن خودتان رسید یا 
اینکه نمونه ای سراغ داشتید؟

بنده که ســال 1367 به عنوان امام جماعت به این مســجد آمدم، 
دو کار را انجام دادیم: اول عمران و آبادی فیزیکی مســجد، بعد هم 
بچه های بسیجی که وقتشان تلف می شد را با این بهانه که درس های 
مدرسة تان را در مسجد مرور کنید و مشق هایتان را اینجا بنویسید، 

وارد مسجد کردیم و این حرکت، پایه گذار چنین کار خوبی شد. 

برای شروع هر نوع فعالیتی، باید زیرساخت های 
آن فراهم شود؛ اول بحث ســخت افزاری و زیربنایی مثل 
مکان، وسائل آموزشــی، امکانات فیزیکی و...، دوم بحث 
نرم افزاری، مثل فرهنگ ســازی. چه فرآیندی طی شد که 

توانستید به این دو اصل دست پیدا کنید؟
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متأسفانه اکثر 
کارهای ما 
بی برنامه است 
و کار دشمن، با 
برنامه. ما حاضر 
نیستیم برای 
فرهنگ مان 
هزینه کنیم؛ 
ولی آنها حاضر 
هستند برای 
فرهنگ باطل 
خود هزینه کنند

 

فنی ساخته شده اســت. از جهت نوع معماری، خیلی فکر کردیم، 
مشورت کردیم که یک مسجد و پایگاه مناسب بسازیم؛ چون بیشتر 
مخاطبان ما جوان هســتند. ما باید با این جوان ها راه بیاییم؛ جوان 
همیشه جنب و جوش دارد، باید فضایی را ایجاد کنیم که انرژی اش 
تخلیه شود. باید با جوان ها همراه شویم و در کنارشان باشیم. اگر در 
کنارشان ماندیم و با آنها همراه شدیم، می توانیم آنها را به مسیری که 
مد نظرمان است، ببریم. اما اگر در مقابل شان قرار گرفتیم، آنها هم 

مقابله می کنند و با ما همراه نمی شوند. 

تعامل سازمان های همسو در این زمینه، چگونه 
است؟

یک زمانی آموزش و پرورش خیلی استقبال می کرد، کمک می کرد 
و تشویق می کرد که دست شما درد نکند؛ شما آمدید یک باری را 
از دوش ما برداشتید. اما وقتی که مدارس غیردولتی و نمونه دولتی 
و غیرانتفاعی و آموزشگاه ها را راه انداختند، بهانه ای شد تا مدارس 
به کســب درآمد بپردازند؛ کاس برگزار می کننــد و به بچه ها هم 
می گویند که شما مسجد نروید، پایگاه نروید و... . آن مراکز هزینه 
دارد، در حالی که ما پول که نمی گیریم هیچ، بچه های بی بضاعتی 
هم داریم که برای تهیة کتاب و مایحتاج عمومی شان مشکل دارند، 
همة این هزینه ها را هم ما متقبل می شــویم. متأسفانه اآلن نه تنها 
تقریبا همکاری ای با ما صورت نمی گیرد، بلکه بچه ها را هم از آمدن به 
این مجموعه منع می کنند و به بهانه های مختلف کارشکنی می کنند؛ 
حتی یکی از دبیرستان ها، بچه ها را از یک سری خدمات محروم کرد، 

فقط به جرم اینکه در این پایگاه رفت وآمد می کنند. 

چگونه موفق شــدید اولیای دانش آموزان را با 
خودتان همراه کنید؟ آنها چگونه شما را پذیرفتند؟

بهترین تبلیغ، گزارش کار و نتیجه ای بود که می دیدند. دیدند که 
ما در اینجا در سال های گذشته درصد قبولی مان در مدارس نمونه 
دولتی، تیزهوشان، در دانشگاه های دولتی و... در حد بسیار خوبی 
است. بچه های اینجا در المپیادهای جهانی و کشوری مدال آوردند. 
این کار خودش عاملی بود که اولیا تشــویق شوند و فرزاندانشان را 

به ما بسپارند.

شیوۀ گزینش اساتید و دانش آموزان به چه صورت 
است؟

اساتیدمان که خودشان فارغ التحصیان همین مجموعه هستند. 
پولی که نمی گیرند هیچ، حتی مقداری از هزینه های مجموعه را این 
اساتید تأمین می کنند. در بخش دانش آموزی، با اعام شرط معدل، 
عده ای را شناسایی و جذب کردیم. بعد از جذب، در دورة اختبار و 
تثبیت، دانش آموزان را محک می زنیم. پس از این دوره، دوستان وارد 
مجموعه می شوند و از جهت تحصیلی و تربیتی کامًا تحت کنترل 

هستند و مراقبت می شوند. 

شــما تا اآلن، به جز تربیــت دانش آموزان، چه 
خدماتی به محله داده اید؟

ما در این مجموعه، یک واحد را برای جذب و به کارگیری تعدادی از 
زنان بدسرپرست یا بی سرپرست منطقه، اختصاص داده ایم؛ آنان به 
اموری مثل خیاطی می پردازند و حقوق دریافت می کنند. هم شأن 
آنها حفظ می شود، هم فرزندان شان. این یعنی حفظ شأن، منزلت و 
کرامت انسانی. زیرزمین را هم به عنوان باشگاه ورزشی احداث کردیم 
که هم اهل محل و هم جوان های مسجدمان استفاده کنند. طبقة 
باالی مجموعه را به عنوان درمانگاه پیش بینی کردیم و ساخت آن 
تمام شده است. مجوز و کارهای مقدماتی اداری هم انجام شده که 
اگر هزینة آن تأمین شود، با ساخت آسانسور و پارکینگ آمبوالنس، 

درمانگاهش هم افتتاح خواهد شد. 

چه مشکالتی در این مسیر داشته اید؟ 
کســی که پا به این عرصه می گذارد، باید پی همة مشکات را به 
تنش بمالد. بارها شــد که کســی برای کمک نبود و تک و تنها در 
هوای گرم تیر و مرداد اینجا کارهای بنایــی و... را خودمان انجام 
دادیم. حرف هایی هم گاهی شــنیده می شــد که فعًا سودشان 
در این اســت که این همه به خودشــان زحمت می دهند. من در 
این رابطه منزل شــخصی ام را هم فروختم و اینجا هزینه کردم و 
زیرزمینی را برای زندگی اجاره کردم. بعضی ها هم می گویند پول ها 
را می برند و می خورند و از این جور حرف ها که گاهی آدم را خیلی 
خسته می کند. ما هم ظرفیت مان کم است و گاهی اوقات ناراحت 
می شویم. اما آن چیزی که باالخره دلگرمی می دهد، این است که 
»آن کسی که باید ببیند و بداند، هم می بیند و هم  می داند«. حاال 

دیگران می خواهند بدانند یا ندانند. 

چه حرفی برای کسانی که می خواهند چنین کاری 
را شروع کنند دارید؛ یعنی اگر یک نکتۀ طالیی بخواهید 

بگویید، آن چیست؟
 انبیای الهی که مبعوث می شدند، می دانستند که در این مسیر چه 
مشکاتی وجود دارد؛ ولی در عین حال برای اباغ رسالت، چه خون 
دل ها خوردند و چه حرف ها شنیدند. نبی مکرم اسام و ائمه معصومین 
نیز حرف ها و شکنجه های روحی و جسمی زیادی را تحمل کردند. 
غرض اینکه دوســتان و رفقایی که می خواهنــد خدمت کنند، باید 
بدانند که حتماً آدم های مغرض و مریضی هستند که با شایعه پراکنی 
و حرف هایی که واقعاً از نیش عقرب هم گزنده تر اســت، آنها را آزار 
می دهند. اما باید کار برای رضای خدا باشد، آن کسی که شاهد است، 
حاکم است؛ باالخره فردای قیامت آن شــاهد حاکم بین ما قضاوت 
خواهد کرد و نتیجه اش را هم خواهند دید. یعنی اگر یک مقدار مقاومت 
کنند و صبوری به خرج بدهند، همان افراد مغرض هم یک روزی به 
عذرخواهی پیش آنها می آیند - همان طور که این اتفاق برای ما افتاد. 

به عنوان پایان سخن اگر نکته ای هست، بفرمایید. 
اینجا جای گله کردن از مســئولین نیســت؛ ولی مسئولین به این 
موضوع توجه داشته باشند که کســی خواست خدمتی بکند، به او 
کمک کنند، اگر هم نتوانســتند دســت او را بگیرند، الاقل برای او 

مانع تراشی نکنند.

پیونـــــد 
مسجــدو 
مدرســـه
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در بخش 

جذاب سازی، 
یکی از 

ویژگی های 
این مجموعه و 
پایگاه ، هویت 

دادن به بچه ها 
است؛ به بچه ها 
بهاء دادند، برای 
آنها ارزش قائل 

شدند، به آنها 
مسئولیت دادند

از فارغ التحصیلی، به عنوان استاد، مسئول و خادم به دانش آموزان 
خدمت می کنند.

از نظر علمی، خیلی خوب با دانش آموزان کار می شود. بچه ها چه از 
نظر مباحث کامپیوتر و اینترنت، و چه از نظر درسی  پیشرفت های 

قابل توجهی داشته اند. 
از لحاظ بحث های فرهنگی و اخاقی هم که بچه ها مقّید به نماز اول 
وقت، مقّید به آرامش روحی، مقّید به آرامش اخاقی و... هستند. در 

مجموع یک توازن روحی در بچه ها به وجود آمده است. 

در بخش جذاب ســازی، یکی از ویژگی های این مجموعه و پایگاه ، 
هویت دادن به بچه ها اســت؛ به بچه ها بهاء دادند، برای آنها ارزش 
قائل شــدند، به آنها مســئولیت دادند. کارها و وظایفی را به عهده 
دانش آموزان گذاشتند و این ریســک را می کردند که خود بچه ها 
برخی فضاها را مدیریت کنند. به نظر بنده، مهم ترین ویژگی مدیریت 

این پایگاه، بها دادن به جوان ها است. 
خاصه سخن اینکه فعالیت های خوب و خداپســندانه ای در این 
مجموعه و پایگاه صورت می گیرد. البته نباید به همین هم قانع بود 
و برای تقویت و تربیت بهتر خروجی ها باید تاش کرد. و مطمئنا با 
توجه به روحیة ایثار و ازخودگذشــتگی و کرامت نفسی که از این 
عزیزان سراغ دارم، به یقین می توانند روزبه روز، مجموعه را سربلندتر 

و موفق تر نمایند.
در آخر هم تنها چیزی که می توانم به عنوان یک پدر بگویم، تشکر و 
قدردانی از این عزیزان است که عهده دار تربیت نسل جوان و انقابی 

منطقه شده اند و بخشی از بار سنگین تربیت را به دوش می کشند.

از آن جایی که طبق وظیفه شــرعی، به مسجد   منوچهر کالنتری
پدر دانش آموز 

پایگاه علمی فرهنگی 
انصارالحسین )ع(   

موسی بن جعفر)علیهماالســام( رفت وآمد داشــتم، 
متوجه شــدم که مجموعه خوبی در مســجد 
تشکیل شده است؛ مجموعه ای با مدیریت قوی و 
متشکل از جوانان مقّید به مبانی اسامی. با توجه به صحبت هایی که 
راجع به مجموعه شــنیده بودم، عاقه مند شــدم که مجموعه را از 
نزدیک ببینم و با آن ارتباط ایجاد کنم، و فرزندانم نیز با این مجموعه 

ارتباط برقرار کنند. 
با برقراری ارتباط با مجموعه و شرکت در مراسمات عمومی آن مانند 
مراسمات ماه مبارک رمضان، اقامه عزای سیدالشهدا)علیه السام( 

و...، کاما به مجموعه اطمینان پیدا کردم. 
برنامه ریزی های منظم و به موقــع، اخاق و منش مؤمنانه، تواضع، 
ایثار و فداکاری همیشگی دست اندرکاران مجموعه، والدین محله 
را بر این داشت تا فرزندان خود را به این مجموعه بسپارند و در واقع، 
آنان متولی قســمتی از تربیت فرزندان مان باشند. چون اطمینان 
داشتیم که خروجی های مجموعه، حتماً بچه هایی خواهند بود در 

اخاق، زندگی، علم و تقوا، نمونه خواهند بود.
در این میان، مجموعه نیز با برگزاری جلسات توجیهی و مشاوره  ای، 
کمک شایانی به آشــنایی افراد با کار و فعالیت شان داشت؛ در این 
جلســات، دیدگاه ها، برنامه ها و اهداف به خوبی تبیین می شد و با 
توجه به ســابقه علمی پایگاه، خانواده ها روزبه روز به فضا عاقمند 

می شدند.
خروجی های قدیمــی پایگاه نیز در موفقیت این مجموعه بســیار 
مؤثر هستند. جمعی با ســوابق علمی و اخاقی درخشان که پس 

هادیان گمنام
نگاهی به فضای آموزشی تربیتی پایگاه  انصارالحسین)علیه السالم(
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می خواندند و عده ای می شــنیدند. پس پیام آور وحی می بایســت 
ســکان دار دانش آموختن نیز باشــد. او نخســتین کســی بود که 
نومسلمانان عرب را برای کسب دانش گردآورد و مسجد را با بنای ساده 
و ابتدایی اش، کانون دانش اندوزی نمود. روزی پیامبر وارد مسجد شد و 
جمعی را سرگرم علم آموزی و جمعی را مشغول راز و نیاز با معبود دید، 
هر دو نشست را با خیر و سعادت خواند؛ اما در میان گروه دوم نشست. 
همو که توصیه می کرد برای فراگیری علم تا دورترین سرزمین ها نیز 
باید رفت. در دورة خلفای راشدین، مساجد نوبنیاد کوفه، بصره، حیره 
و مدائن، عرصه ای برای آموزش زبان عربی، به منظور فهم آیات الهی به 
نومسلمانان غیرعرب شد. نشست های علمی در مسجد النبی و مسجد 
جامع بصره نیز با شکوه خاصی برگزار می شد.)1( پس از خافت امام 
علی)ع( در کوفه، مسجد جامع این شهر به مرکزی علمی بدل شد که 
در دوران امام صادق)ع( اوج شکوفایی خویش را تجربه کرد.)2( ارتباط 
مسلمانان با ملل غیر عرب ایرانی، رومی، بربر و...، باعث شد علوم جدید 
هم جای خود را برای تدریس در مساجد باز کنند.)3( آغاز سدة دوم 
تا پایان سدة سوم هجری، درخشان ترین دوره های تعلیمات مسجدی 
بود. دستاوردهای علمی مسلمانان و ترقی فکری آنان پس از استیای 
عباسیان، به جنبش علمی در مساجد جانی تازه بخشید. پس از آن، 
جلسات علمی و اجتماعات با شرکت متفکران در مساجد بزرگی مانند 
مسجد نبوی، جامع فسطاط، جامع کوفه، مسجد سوق العتیق و جامع 
منصور در بغداد)4(، جامع دمشق، جامع زیتونه در تونس، جامع االزهر 

و جامع قرویین رونق داشت.)5( 

   سرانجام
افزایش شمار طالبان علم، درگیری های مداوم میان طرفداران فرقه های 
مذهبی، ورود کودکان خردســال که توانا به اجــرای احکام طهارت و 
پاکیزگی نبودند و تدریس علوم طبیعی، فلسفه، ستاره شناسی، پزشکی 
و... در مساجد، مخالفت های برخی فقها و مجتهدان را برانگیخت و نتیجه 
آن شد که مکان هایی دیگر برای آموزش دانش پدید آید. از قرن چهارم 
به بعد، تعلیم علوم از صحن مساجد به مدارس مستقل انتقال یافت. اما 
هم چنان مدارس ماهیت تربیتی خود را در کنار مساجد حفظ نمودند. 
مدرسة بیهقیه نیشابور)6( و مدارس نظامیه، از این دست مدارس مستقل 
بودند که ارتباط خود با مسجد را نیز حفظ کردند. در جوار مدارس نظامیه، 
مسجد، مجلس وعظ، کتابخانه و بیمارســتان نیز قرار داشت. به تدریج 
مدارس هرچه نوین تر شدند و مســاجد هرچه سنتی تر ماندند، فاصلة 
بیشتری از هم گرفتند. گویی جسم و جان را نیز دیگر ارتباطی با هم نبود. 
تبدیل شدن مساجد به معبدی هم چون عبادتگاه های سایر ادیان و جریان 
یافتن این فکر که دانش اندوزی مســیری جدا از عبادت خداوند است، 

فلسفة دین و دانش را زیر سؤال می برد.
دین و علم، هر دو راه و رســم زندگی بهتر را روشن می کنند. می شود 
مساجد و مدارس را در یک بنیان معماری طراحی کرد، همان گونه که 
خداوند انسان را با دو بعد مادی و معنوی طراحی کرده است. می شود 
راهنمایان دین را در کنار آموزگاران علم، مربیان زندگی معرفی نمود 
و جاده های علم و دین را به بزرگراهی واحد برای دستیابی به سعادت 

دنیا و آخرت تبدیل کرد.

 یاسر صابری   فلسفه
دانش آموز که بودیم، پشت جلد دفترهایمان نوشته 
شده بود: »تعلیم و تعلم عبادت است«. پس بندگی 
خدا تنها سر بر آستان جانان فرود آوردن نیست و مسجد نیز -که عبادتگاه 
مؤمنان است- نمی تواند تنها سجده گاه آنان باشد. خداوند مؤمنانش را 
باسواد و باسوادان را مؤمن می خواهد. علم و دانش ما، امور دنیای مان را 
سامان خواهد داد و در عالی ترین شکل خود، ما را انسان هایی سامت و 
مرفه خواهد ساخت؛ اما گاه روح و جان همان انسان سالم و مرفه، به دنبال 
گم کرده ای است که در وجه دیگر انسان بودنش، پنهان است. طبیعت 
انســان با کمال هر دو وجه، معنا، رنگ و بو خواهد داشت. روح و جسم، 
معنویت و مادیت، آسمان و زمین... دوگانه هایی نه از هم جدا، که کامل 

کننده هم هستند.

   تاریخ
محمد )ص( رســالتش را بایــد در عصر جاهلیت ابــاغ می کرد. در 
ســرزمینی که تنها گردهمایی متفاوتش این بود که معدودی شعر 

پی نوشت ها:
)1( رضایــی، علــی: 
»جایگاه مســاجد در 
فرهنــگ اســالمی«، 

بخش دوم.
)2( ر. ک: صدر: »تأسیس 
الشیعه لعلوم االسالم«، 
االعلمی،  انتشــارات 
تهران و نجاشی، الرجال، 

بمبئی، ج7، ص13.
)3( رضایی، پیشین.

)4( تاریــخ بغداد، ج4، 
صص238-212.

)5( غنیمــه: »تاریخ 
بزرگ  دانشــگاه های 
اسالمی«، صص77-75.
)6( تاریــخ بیهقــی، 

ص172.

درس خواندن 
درخانۀ خدا

اهمیت تحصیل علم در مسجد

پیونـــــد 
مسجــدو 
مدرســـه
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اگر امام مسجد 
این معني را به 
مردمان منتقل 

کند که شنوندۀ 
خوبي است، آنها 
به راحتي افکار و 
احساسات خود 

را به او منتقل 
مي کنند و به 

ایجاد ارتباط با او 
اقدام مي نمایند

حتماً این را مي داني که امام جماعت اگر صمیمانه مردم و به خصوص 
نسل جوان را دوست بدارد و محبت خود را به آنان اظهار کند، با ایشان 
پیوند خواهد خورد. اگر در مواقع مناسب از حال و احوال ایشان سؤال 
کند، در جریان گرفتاري و مشکات آنان قرار مي گیرد و اگر به اندازة 
توان خود براي رفع آنها تاش کند، حاکم قلب ایشان مي شود. بنابراین 
راحت مي تواني به هدف تعلیم و تزکیة ایشــان نایل شوي و به خیر و 

هدایت رهنمون شان سازي.
2. عدم سرزنش مستقیم به همراه تغافل و نادیده گرفتن لغزش ها

پروردگار در آیة 159 سورة آل عمران، به رســول گرامي مي فرماید: 
»َفاْعُف َعْنُهْم َو اْسَتْغِفْر لَُهْم« یعني از او مي خواهد نسبت به امور ریز و 

بي اهمیت، تغافل نشان دهد.
نادیده گرفتن اشتباه و لغزش و سرزنش کردن به صورت غیرمستقیم، 
به خصوص دربارة نوجوان و جوان، از اهمیت بیشتري برخوردار است. 
حال تویي و رعایت صحیح این اصل و شاخص که مي تواند به »آقایي 

کردن« برساندت و نفوذ کامت را باال ببرد.
3. شنوندة  خوب بودن

از آیة 61 ســورة توبه که مي فرماید: »می گویند او »گوش« است. بگو 
گوش بودن برای شما خیر و برکت است«، دانسته مي شود که پیامبر 

)ص(، مستمع خوبي براي مردم بود.
اگر امام مسجد این معني را به مردمان منتقل کند که شنوندة خوبي 
است، آنها به راحتي افکار و احساسات خود را به او منتقل مي کنند و به 
ایجاد ارتباط با او اقدام مي نمایند. این شاخص، مقبولیت و محبوبیت 
مي آورد و تأثیرگذاري را عمیق مي کند. این را هم مي داني که به عنوان 
امام جماعت براي بهبود استماع، مي تواني از مهارت هاي زیر بهره ببري:

الف.  پرهیز از قضاوت سریع.
ب. قطع نکردن کام گوینده.

ج. کنترل عواملی که موجب عدم تمرکز حواس می شوند.
د. توجه کامل به نشانه های غیر کامی و زباِن بدن گوینده.

شاید اگر از تو بخواهند موارد دیگري از شاخص هاي نرمش و مدارا را 
بیان کني، مواردي که تأثیرگذاریت به عنوان امام جماعت را افزایش 

مي دهد، این چنین بگویي:
- انعطاف  و انتقاد پذیري که به جلب همکاري و همدلي مي انجامد.

-  رفتار منصفانه و مطلوب. یعني آنچه را از ایشان نسبت به خود توقع  
داریم، دربارة ایشان، همان را انجام دهیم.

-  پرهیز از احتجاب طوالني. یعني کمي  زودتر از نماز به مسجد آمدن و 
دیرتر رفتن تا به راحتي در دسترس قرار بگیریم.

و حتماً  خواهي گفت: با لحاظ این شاخص ها، رابطة امام، رهبر و روحاني 
مسجد با همگان و از آن جمله نوجوانان و جوانان، تقویت مي شود. نرمش 
و مدارا سّر نفوذ است. گنجي است که با آن مي توان دل معامله کرد. پس 

بیاییم همگي با هم در دل ها بنشینیم!

بادي به غبغب داشت؛ تکّبري هم در سکنات 
و رفتارش مي دیدي! جذاب و گیرا صحبت محّمد میري 

می کرد. موضوع صحبتش هــم البته، دل 
مي ربود. از پیام آور وحــي و ُخلق زیبایش 
مي گفت. ناگهان پسرک بازیگوشی، بلند شد و نامربوط پرسید: 
»حاج آقا! عمامۀ شما چند متره؟« چشمکي هم به دوستانش زد. 
جعبۀ دستمال کاغذي روبه روي حاج آقا، به سرعت پهنۀ گرم 
فضای باالی سرمان را شکافت و بر کتف پسرک نشست! فریاد: 
»برو بیرون!« هم ضمیمه شد. پسرک یّکه اي خورد و از مسجد 
بیرون رفت، دیگر هم دوروبر مســجد دیده نشد. اتوکشیده، 
خوشبو، خندان، خون گرم و مهربان بود. هم نشیني اش نه تنها 
خستگي اي در پي نداشت، که لذت  مي آفرید. ظرفیت باالیي هم 
داشت. یک شب هنگام شام در مسجد، جوانک بي ادبي، غذایش 
را عمداً روي عمامۀ او ریخت. چیزي که دید تنها لبخند بود و 

عطوفت. او هم از فردا همانند ما، از مریدان حاج آقا شده بود.

   مقدمه
داستان هاي باال دو نمونة متضاد از عمل امام جماعت و روحاني مسجد 
است. روشن است که تنها تعامل امام  جماعت داستان دوم، با وظیفة 
رهبري اش در مسجد سازگار است. روحاني مسجد، رهبري است که 
وظیفه اش هدایت مردمان اســت. دســت یابي به این مهم نیز تنها با 

تأثیرگذاري امکان پذیر است.
تأثیرگذاري و توانایي نفوذ، به خصوص در مــورد نوجوانان و جوانان، 
هدفي است که امام مسجد، دائماً باید به آن توجه کند. این تأثیر و نفوذ 
بستر و زمینه اي الزم دارد که امام جماعت داستان دوم از آن برخوردار 
است؛ تواضع و سعة صدر. حتماً شنیده اید عرب ِِ جاهلي در مسجد النبي، 
مقابل چشم رسول اکرم )ص( و همة نمازگزاران، مسجد را با پیش آب 
خود نجس کرد. اصحاب خواستند او را حسابي گوش مالي دهند؛ اما 
رسول گرامي با اشاره به اینکه با یک ســطل آب پاک مي شود، اجازه 
ندادند. این یعني سعة صدر که امام جماعت داستان اول از آن بي بهره 
بود. تواضع و سعة صدر، توان مدارا و نرمش را به آدمي هدیه مي دهد. 

نرمش، رفق و مدارا هم به جذب، نفوذ و تأثیر منتهي مي شود.
با این حساب، روحاني و امام جماعت مسجد براي ارتباط و تأثیرگذاري، 
به خصوص در نسل جوان، الزم است شاخصه هاي نرمش و مدارا را در 

خود به وجود بیاورد و تقویت کند.

   شاخص ها
تو البته خود خریط فني و عالم به راه و چاه؛ اما از باب یادآوري، بد نیست 

پاره اي از این شاخصه ها ذکر  شود:
1. عاقه مندي و ابراز آن به همراه تفقد و رسیدگي

چگونه در دل ها بنشینیم؟
دربارۀ چگونگی ارتباط ائمۀ جماعات با نوجوانان در مسجد
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مهم ترین بناهاي ساخته شده در ابتداي دورة قاجار در شهر اصفهان 
است. به طور مثال در مسجد چهارباغ، گنبد، مناره، گلدسته، محراب 
و منبر، شبستان ها و ایوان ها، همگی گواه بر مسجد بودن این مکان 
و حجرات اطراف ایوان ها در دو طبقه، کتابخانه، ســالن مطالعه و...، 

بیان گر مدرسه بودن این بنا هستند.
مانند این بناها، بیشتر در دوره های صفویه و قاجاریه پدید آمده اند 
و نمونه های آنها در قم، تهران، ســبزوار، مشهد و... نیز به وفور یافت 
می شود. این پیوند به قدری در معماری ایرانی، اصالت یافته است که 
مدرسه، به عنوان یکی از شــاخصه های معماری اسامی، در حیطة 

معماری مساجد مورد مطالعه قرار می گرفت.

   نیایش - آموزش
پیوند نیایش و آموزش در اســام، پیوندی ناگسستنی است. در هر 
دورة تاریخی که این دو از هم جدا گشته اند، انحرافات دینی و عقیدتی 
رخ نموده است و با همین استدالل است که مساجد، جایگاه ویژه ای 
در ساختار بنیان های فکری و تعمیق تفکرات اسامی داشته است، 
به طوری که شــخصیت های برجســته ای چون ابن هیثم، خواجه 
نصیرالدین طوســی و... از دل همین مســاجد و در کنار حوزه های 
علمیه متولد شده اند که توانستند جهان را تحت تأثیر اندیشه های 

خویش قرار دهند.
اما آنچه بازوی این پیوند اســت، ســاختمان و معماری مســجد-

مدرسه است. با نگاهی دقیق به مساجد در گذشته، درمی یابیم که 
معماری مساجد تنها برای مناسک و عبادات خاص نبوده است، بلکه 

حجت االسالم    مقدمه
و المسلمین 
نصراهلل رزاقی

در اسام رابطة انسان با هستی و خداوند هستی، 
رابطة معرفتی است و از همین حیث، مسجد عاوه 
بر منبر، مدرسه را نیز کنار خود داشت تا معرفت و 

شناخت هستی و خداوند را توأمان برای اهل ایمان فراهم کند.
یکی از اهداف اسام که شــاید بتوان گفت اصلی ترین هدف در این 
مکتب به شمار می رود، دانش اندوزی و پیوند مستحکم دین، معرفت 
و دانش بوده اســت. برای این امر در آغازین روزهای رشد اسام در 
مدینه، مسجد نخســتین مکانی بود که برای آموزش در نظر گرفته 
شد و تا زمانی که مدارس به صورت مســتقل پدید نیامد، مساجد 
کاربرد دوگانة آموزش و نیایش داشتند که نشانة چنین پیوندی در 
معماری اسامی مساجد در سده های اولیة اسام، به خوبی انعکاس 

یافته است.
نمونة چنین پیوندی مسجد-مدرســة »چهارباغ« اصفهان، یکي از 
شاهکارهاي معماري دورة صفوي و مسجد-مدرسة »سید«، یکي از 

معماِر خدایی
در باب معماری مسجد  

مدرسه
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امروزه اشکال کار در آن است که ما تعریف جامع و کاملی از مسجد 
نداریم و آن را با سایر ساختمان ها یکسان می بینیم.

معماری و ساخت مسجد در ایران، علی رغم احترام به تمام خیرین و 
معماران و بناهای جدید مساجد، موضوعی ساده و هم چون معماری 
ساختمان های دیگر نیست. ساخت مسجد نیازمند مطالعة تاریخی و 
دانش الزم در این زمینه است؛ سازندة مسجد باید هم معمار باشد، هم 

بینش صحیح اسامی داشته باشد.
معماری مسجد در کاشــی ها، پرداخت شبستان ها، محراب، گنبد 
و... باید به گونه ای باشد که مؤمن در میان مسجد، به تعمقی همراه 
با آرامش دست یابد و در نهایت، به همراه معنویتی اصیل از آن خارج 
شده و در انتظار حضور مجدد در مسجد باشد، تا باز تعمق خود را به 

مسجد بیاورد و درگیر دریافت های معنوی و علمی شود.
 این چنین که شد، می توان باز از مســجد ندای مباحثات علمی را 
شنید، می توان تعقل همراه معنویت را در مسجد مشاهده کرد. سّر 
معماری مسجد در گذشته، همین بارور کردن تعقل و خرد انسانی 
و سازندگی هوش بود که در طرح های اصیل، دقیق و هنرمندانه در 

حال آفرینش معنا بود.
آنچه امروز در مهجوریت مسجد عاملی غیرقابل کتمان است، همین 
معماری فاقد شاخصه های اصیل مســجد است؛ اما می توان چنین 
مانعی را از میان برداشــت اگر خواهان تغییر باشیم. آگاهی از وقایع 
گذشته در تاریخ مسجد، سبب تغییر و حرکت خواهد بود. اگر سنت 
گذشتگان در ساخت مساجد و مراکز فرهنگی مدنظر قرار گیرد، چه 

بسا بسیاری از مشکات و نابسامانی ها را در آینده شاهد نباشیم.

مجموعه ای به هم پیوســته بود که همة نیازهای جامعه را در خود 
داشته است.

با نگاهی گذرا به ورود اسام به ایران، می بینیم که همزمان با شکوفایی 
علم و دانش و گسترش مراکز علمی و آموزشی، همانند سدة اول اسام، 
حلقه های آموزشی مختلف، مانند حلقة فقه، حلقة حدیث، حلقة تفسیر 
و... در مساجد برپا می گردد. وقتی به معماری مساجد در مصر و به ویژه 
در قاهره و االزهر نگاه می اندازیم، شاهد حلقه های متعدد و تدریس در 
جامع االزهر در قاهره هستیم که »مقدسی«، جغرافی دان معروف دهة 

چهارم قمری، این حلقه ها را تا 120 حلقه دانسته است.
اما با کمال تأسف در سده های بعد، مخصوصاً در دوره های اخیر، این 
پیوند دراثر تقلید کورکورانه از معماری کلیسای غربی و معابد ادیان 
دیگر، دچار گسست گردید و ساختار معماری مساجد، تغییر اساسی 
نمود و آن ترکیب میمون و مبارک آموزش و نیایش، از میان رفت، 
به گونه ای که ســاختاری بی روح از تجلی گاه روح آدمی در ساحت 

شهرهای اسامی، به عنوان مسجد جلوه یافت.
معماری سنتی مساجد در واقع تبلور روح اجتماعی و نماد و جلوه ای 
از نگرش یک جامعة معنوی و فرهیخته اســت. معماران و متولیان 
مساجد در تاریخ ایران، رسالت دینی و اجتماعی خود را به درستی 
درک کرده بودند و مســجد را منعکس کنندة نوع اندیشــه و تفکر 

اسامی و بارور کنندة تعقل و خرد انسانی و دینی می داشتند.

   آسیب شناسی معماری مساجد نوین
مساجد در گذشته، نشان دهندة هویت کشــور و جامعه بوده است. 

منابع
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اسالمی ایران«، ترجمۀ 
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 ما در پایة چهارم 
به صورت مجزا، 
یک درس تحت 
عنوان »ما به 
مسجد می رویم« 
را ارائه کرده ایم. 
این درس به 
طور کامل به 
موضوع مسجد، 
کارکردهای 
آن از قبیل 
احکام مسجد 
و نماز جماعت 
می پردازد

 

است که فرد برود نمازی بخواند و تمام، نرود و جامعیت مسجد را بر 
مدار امام جماعت قرار دادیم.

   فرآیند ارائۀ محتوای دینی در کتب درســی شش سال 
ابتدایی 

ما در بحث کتب درسی و انس با مســجد، براساس جدول اهداف و 
موضوعات دینی، محتوای موضوعات مختلف اعتقادی و اخاقی و 
احکامی را برای دانش آموزان پایة دوم تا ششم ابتدایی ارائه می کنیم.

جدول اهداف و موضوعات، در هشــت موضوع کلــی توحید، معاد، 
نبوت، امامت، قرآن و مفاهیم قرآنی، اخاق، آداب اســامی، احکام 
دینی و مراسم اســامی به ارائة محتوا می پردازد. مسجد به عنوان 
یک ریزموضوع اشتراکی با ســایر موضوعات، در اکثر محتوای تهیه 
شده برای کتب درسی، حضور پررنگ دارد. به عنوان مثال در بحث 

مسجد درکتب 
درسی  شش سال 

اول ابتدایی

یادداشت شفاهی

 دکتر طباطبائی   مسجد در نگاه گروه قرآن و معارف دینی 
کارشناس گروه قرآن و معارف 
دینی دفتر تألیف کتاب های 

درسی

 
دفتر تألیف کتاب های درسی

در نگاه کلی برای ما، یعنی کارشناس گروه قرآن 
و معارف دینی دفتر تألیف کتاب های درســی، 
مسجد به عنوان یک پایگاه عظیم تربیتی مطرح است که موضوعیت 
آن در پیوند با عبادت، باید برای دانش آموزان نهادینه شود. ما مسجد 
را اغلب به عنوان یک چنین پایگاهی بــا محوریت امام جماعت، در 
کتب درسی ابتدائی قرار دادیم و مؤید این مطلب آخر، پررنگ شدن 
نقش امام جماعت، در تصاویر مختلف مورد استفاده در کتاب ها است.

گروه قرآن و معارف دینی دفتر تألیف کتاب های درسی، مسجد را تنها 
برای عبادت نمی داند و از همین رو، کارکردهای دیگر آن را هم در ارائة 
محتوا، مدنظر قرار داده است. ما به این موضوع اعتقاد داشتیم و سعی 
کردیم که  ذهن دانش آموز به هیچ عنوان سراغ اینکه مسجد جایی 
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مختلف داریم.
اول اینکه سعی کردیم در پایه های مختلف، همنشینی صدای اذان 
با مناره های مسجد، تقریباً رعایت شود. یعنی می توانستیم بگوییم 
صدای اذان بلند شد، اما آورده ایم که صدای اذان از مسجد محله بلند 
شد که این تأثیر یا این هویتی که مسجد می تواند از این باب داشته 
باشد را در ذهن دانش آموز نهادینه کنیم. این موضوع هم در درس دوم 

و هفدهم پایة دوم و در درس نهم پایة سوم، آمده است.
یکی از جاهایی که سعی کردیم موضع مســجد را مطرح کنیم، در 
مباحث مربوط به سیرة حضرت رسول بود که سعی کردیم ارتباط 
پیامبر با مسجد -آن ارتباط تنگاتنگی که حضرت داشتند- را به بچه ها 
نشان دهیم. مثًا درس »سام بچه ها« که در درس پانزدهم پایة دوم 
است، به عمد آوردیم که حضرت در راهِ رفتن به مسجد بود که با بچه ها 
روبه رو شد. باز در درس هجدهم همان پایه داریم که حضرت رسول 
با اصحاب شان در مسجد نشسته بودند که یک صحابی وارد شد و یک 
سؤالی پرسید. یعنی اینکه حضرت و جمع اصحاب شان برای صحبت 

در مسجد می نشسته اند.
برای تأکید بر این مسئله که پیامبر یک مسجد را به عنوان پایگاه برای 
خودشان داشتند، در درس هفتم همین پایه آمده است که یک کودک 
فقیر که از مردم کمک می خواست، به مسجد آمد و آنجا خواسته اش 

را برای پیامبر مطرح کرد و پیامبر به او کمک کرد.
در مواضعی هم احســاس عاقه برای نماز خواندن در مسجد با پدر 
و مادر را از زبان دانش آموزان مطــرح کردیم. به طور مثال در درس 
هفدهم پایة دوم و در درس هشتم پایة سوم، این موضوع را داریم که 
بچه ها احساس عاقةشان را از زبان خودشان بخوانند، چرا که همة 

آموزش ها به شکل مستقیم نمی تواند ارائه شود. 
در ادامة طرح مسجد در ســیرة پیامبر، در درس نهم پایة سوم، نماز 
چهار رکعتی را آموزش می دهیم و به عنوان مقدمه و ورودی درس، 
تأکید کردیم که پیامبر با بهترین لباس و ظاهری آراسته در مسجد 
برای نماز آماده می شدند و این هم باز از تأکید های غیرمستقیم است. 
در همین پایه یعنی باز ارتباط مردم با مسجد در ماه رمضان بیان شده 
است. یعنی هدف درس ماه رمضان و احکام روزه بوده، ولی بسیار روی 
این مسئله تأکید کردیم که نقش مسجد برای مردم در ماه رمضان 
پررنگ تر است که شب ها تا صبح در مساجد عبادت می کنند و یک 
شعری را هم آنجا آوردیم که هرچند درخصوص ماه رمضان است، اما 

نقش مسجد در آن پررنگ است. آغاز شعر این چنین است:
پر می کشد دل من تا آسمان مسجد
پر کرده آسمان را بوی اذان مسجد

گلدسته های مسجد بوی جوانه دارد
گویی درون آنها گل آشیانه دارد

   نکتۀ پایانی
گروه قرآن و معارف دینی دفتر تألیف کتاب های درسی، تمام تاش 
خود را برای سوق دادن دانش آموزان به مسجد انجام داده است، که 
امیدواریم در پذیرش کودکان به مسجد، ائمه جماعات مساجد نیز 
تشریک مساعی داشته باشند تا این زنجیره به موفقیت شکل گرفته 

و خداوند از ما راضی باشد.

احکام، موضوع مسجد به خاطر جنبه های مختلفی که دارد، حضور 
پیدا می کند که یک بخش آن از جهت حضور بچه ها در مســجد و 
مراسم هایی که در مسجد برگزار می شود، جنبة مراسمی پیدا می کند 
و بخش دیگر نیز، جنبة احکامی پیدا می کند که احکام مسجد، آداب 

حضور در مسجد، نماز جماعت و... است.

   نحوۀ جایگذاری و پردازش موضوع مســجد، مبتنی بر 
نهادینه کردن مسجد

الف. پرداخت مستقیم
 ما در پایة چهارم به صورت مجزا، یک درس تحت عنوان »ما به مسجد 
می رویم« را ارائه کرده ایم. این درس به طور کامل به موضوع مسجد، 
کارکردهای آن از قبیل احکام مسجد و نماز جماعت می پردازد. ما 
به عنوان یک پیشنهاد اساسی از معلمان خواستیم که این درس را 
حتی المقدور به جهت تأثیرگذاری بیشتری که می تواند داشته باشد، 

در مسجد تدریس کنند.
 در ابتدای  این درس، مسجد قبا و مسجد النبی -که به عنوان اولین 
مساجد مسلمان هستند- معرفی شــده اند و در ادامة آن به مباحث 
مختلف آداب و احکام پرداخته شــده و تقریباً به این درس به طور 
مجزا از سایر دروس، توجه شده است. اگر به سایر درس ها نگاه کنید، 
می بینید بیشتر متن و داستان است و بخش نوشتاری درس، غالب بر 
بخش تصویری آن است؛ اما در این درس، بخش تصویری بر نوشتاری 
غلبه دارد و سعی کردیم در قالب تصویر، محتوا را منتقل کنیم؛ اعم از 
کار هایی که در مسجد انجام می شود، مثل خواندن نماز، حلقه های 
معرفتی که بچه ها می نشــینند و با امام جماعت صحبت می کنند، 

خواندن قرآن و حتی غبارروبی مسجد. 
در بخش بعدی هم که بیشتر رویکرد احکامی پیدا می کند، در قالب 
تصویر به بچه ها آموزش دادیم و به دلیل آنکه موضوع  درس، کامل با 
موضوع مسجد است، حتی آیات قرآن، نظیر»ُخُذوا زیَنَتُکْم ِعْنَد ُکلِّ 
َمْسِجد« )اعراف)7(:31( و شعر را به صورت مستقیم در معنای مسجد 

قرار داده شده است.
ما در این درس ســعی کردیم به طور کامــل آن محتوایی را که در 
خصوص دانســته های یک دانش آموز ابتدایی برای مســجد مورد 
نیاز اســت، ارائه کنیم؛ مباحثی چون احکام مسجد و کارکرد امروز 
مسجد و حتی کارکرد آن در عصر پیامبر، فوایدی که مسجد داشته از 

جنبه های اتحاد و رفع و رجوع مسائل مردم، مسلمانان و... .
موضوع تحقیقی هم کــه در این درس دادیم، مهم ترین مســاجد 
مسلمانان است. مباحثی چون آشنایی با برنامه های مسجد محله  هم 

از دیگر مباحثی که به آن پرداخته شده است.
بنابراین به طور ویژه در پایة چهارم، درس ســوم به موضوع مسجد 
پرداخته شده اســت. دلیلش هم این بود که در سیر موضوعاتی که 
داریم، این موضوع در پایة چهارم قرار گرفته بود؛ اما به خاطر اهمیت 
آن، در پایه های مختلف هم موضوع مسجد را به اشکال دیگر داریم. 

ب. پرداخت غیر مستقیم
در خصوص انس با مســجد و موضوعاتی که باید در لوا و روح سایر 
دروس به آن پرداخته شــود، یک ســری مفاهیمی را در پایه های 

  
برای تأکید 

بر این مسئله 
که پیامبر یک 

مسجد را به 
عنوان پایگاه 

برای خودشان 
داشتند، در درس 
هفتم همین پایه 

آمده است که 
یک کودک فقیر 

که از مردم کمک 
می خواست، 

به مسجد آمد و 
آنجا خواسته اش 

را برای پیامبر 
مطرح کرد و 

پیامبر به او کمک 
کرد
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مسجد

 
  
این سهم مسجد 
بود در این سه 
پایه؛ ولی کاری 
که در کتاب 
پیام های آسمانی 
انجام شده، 
این است که از 
لحاظ تصویری، 
مخاطب اگر 
تصویر تمام 
کتاب های 
پیام های 
آسمانی پایه 
هفتم، هشتم و 
نهم را نگاه کند، 
تصویر مسجد 
در آن گنجانده 
شده است

 

 باز در همین پایه هشتم درسی تحت عنوان »کلید گنج ها« آمده است 
که موضوع آن آداب دعاکردن اســت. در این آداب آمده است: »اگر 
می خواهید دعایتان مستجاب شود، طبق روایاتی که از معصومان به 
ما رسیده و طبق سنت اما مان، خوب است انسان در مسجد دعا کند«. 
باز در اینجا هم با اینکه موضوع دیگری مطرح است، به نوعی ارتباط 

آن با مسجد و برپا داشتن دعا در مسجد ذکر شده است.

   پایه نهم
در پایه نهم اما درس مستقلی راجع به اقامه نماز در مسجد و جایگاه 
مسجد وجود ندارد؛ ولی درسی تحت عنوان »انفاق« آمده است که 
در آن به بحث وقف و اهمیت و جایگاه وقف در دین اسام اشاره شده 
است. در این درس آمده اســت یکی از کار های خوبی که می توانیم 
در وقف انجام دهیم، وقف مسجد است یا اینکه در کمک به ساخت 

مسجد، هرکس می تواند در حد توان مشارکت کند.

   یک نکته
این سهم مسجد بود در این سه پایه؛ ولی کاری که در کتاب پیام های 
آسمانی انجام شده، این اســت که از لحاظ تصویری، مخاطب اگر 
تصویر تمام کتاب های پیام های آسمانی پایه هفتم، هشتم و نهم را 
نگاه کند، تصویر مسجد در آن گنجانده شده است. در هر پایه یکی 
از طرح جلدها چه طرح روی جلد و چه طرح پشت جلد، تصویر یک 
مسجد وجود دارد، مثل طرح مسجد شیراز یا مسجد شیخ لطف اهلل 
در اصفهان. این کار به این هدف بوده است که مسجد در ذهن کودک 

حضور داشته باشد.

   پایه متوسطه دوم
درباره حضور موضوع »مسجد« در درس های متوسطه دوم، به علت اینکه  
کتاب ها در حال تغییرند، خیلی نمی توان صحبت کرد؛ ولی در همین حد 
گروه قرآن و معارف دینی دفتر تألیف کتاب های درسی می تواند خدمت 
مخاطبان نشریه مسجد عرض کند آنجا هم در پایه یازدهم و دوازدهم، به 
بحث »تمدن سازی در جامعه اسامی« و جایگاه مسجد در بحث تمدن 
اسامی اشاره شده است. چنان که گفته شد این کتاب ها در حال تغییرند 
و ممکن است مطالبی که در اینجا مطرح می شود، در آینده در این کتاب 

نباشند؛ بنابراین از پرداختن به آن صرف نظر می کنیم. 

   پایه هفتم
 در سال هفتم، در درس یازدهم کتاب پیام های آسمان، مبحثی را 
تحت عنوان »نماز جماعت« مطرح کرده ایم که این درس و به طور 
کلی هویت آن راجع به اهمیت اقامه نماز جماعت در مسجد است. 
این درس با یک داستان شروع می شود که در آن پیرمرد نابینایی به 
پیامبر)ص( مراجعه می کند و می گوید من شخصی نابینا هستم و به 
همین دلیل سخت است که به مسجد بیایم. آیا شما به من این اجازه 
را می دهید که مســجد را ترک کنم و در خانه نماز بخوانم؟ چراکه  
پیربودن هم مزید بر آن شده و آمدنم به مسجد را سخت کرده است. 
پیامبر)ص( در پاسخ او فرمود ریسمانی از خانه ات تا مسجد بکش و 
ریسمان را در دستت  بگیر و به مسجد بیا و نماز جماعِت در مسجد 

را ترک نکن.
در ادامه این داستان، بحث فلسفه نماز جماعت و اهمیت آن اقامه آن 
در مسجد آمده و ثواب نماز جماعت بیان و احکام مربوط به اقامه آن 
در مسجد بیان شده اســت. با این درس، دانش آموز در پایه هفتم به 
صورت اجمالی با اهمیت این موضوع و احکام و نکات دیگر در مورد 

آداب اقامه نماز جماعت آشنا می شوند.
باز در همین پایه یعنی  پایه هفتم در درس ســیزدهم بحثی تحت 
عنوان »بر بال فرشتگان« مطرح شده است که به اهمیت علم آموزی 
می پردازد. در داستانی که در این درس نقل شده، آمده است روزی 
پیامبر)ص( وارد مســجد شــدند و دیدند گروهی از مردم مشغول 
عبادت اند و گروه دیگر، مشــغول علم آموزی. حضرت فرمودند من 
به گروهی ملحق می شــوم که به علم و علم آمــوزی می پردازند. در 
این درس نه تنها می خواهیم اهمیت علم آموزی را بیان کنیم، بلکه 
می خواهیم به دانش آموز بگوییم خوب است یادگیری علم در داخل 

مسجد باشد؛ یعنی اشاره ای به جایگاه مسجد شده است.

   پایه هشتم
در پایه هشتم دانش آموزان درسی با عنوان »نردبان آسمان« دارند. در  
این درس به برخی از آداب نماز پرداخته ایم که یکی از این آداب، اقامه 
نماز در مسجد اســت. در این درس به صورت تفصیلی توضیح داده 
می شود که چه خوب است نمازگزاران نمازشان را در مسجد بخوانند. 
در ادامه  روایاتی در خصوص اهمیت اقامه نماز در مسجد آمده است. 

دانش آموزان در این درس با اهمیت جایگاه مسجد آشنا می شوند.

در دوره دوم متوسطه بحث مســجد به صورت عام و موضوع انس با مسجد به صورت خاص در کتاب های »پیام  های 
یاسین شکرانی

کارشناس گروه قرآن و معارف 
دینی دفتر تألیف کتاب های 

درسی

آسمان« که مربوط به پایه های هفتم، هشتم و نهم مقطع متوسطه اول است، گنجانده شده است. این مفاهیم متناسب 
با هر پایه، یک به یک در درس هایی که درباره مسجد و انس با مسجد است آمده است.

همه چیزهای خوب آنجاست
 گزارشی از حضور مفهوم مسجد در کتاب های درسی دوره دوم متوسطه

پیونـــــد 
مسجــدو 
مدرســـه
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در درس ها 

به بچه ها 
می گوییم 

سؤال هایتان 
را از روحانی 

مسجد بپرسید

برون داد مبهم
نبود نظرسنجی درباره تأثیر مطالب مرتبط با موضوع مسجد بر حضور دانش آموزان در مسجد

برای ارزیابی مطالب کتاب ها معموالً نظرسنجی می شود، اینکه آیا دانش آموزان به محتوای کتاب عاقه ای داشته اند یا نه و اینکه دانش آموزان از کدام 
درس ها استقبال بهتری کرده اند. خوشبختانه طبق آماری که گروه قرآن و معارف دینِی دفتر تألیف کتاب های درسی داشته، درس هایی که در آنها 
موضوع مسجد گنجانده شده، درس های موفقی بوده اند و دانش آموزان به محتوای آنها ابراز عاقه کرده اند؛ اما اینکه در عرصه عمل تاش ما چه مقدار 

تأثیرگذار بوده و باعث گرایش دانش آموز به مسجد شده، متأسفانه تحقیق مستقلی برای مسجد و گرایش دانش آموزان به مسجد انجام نشده است.

برای مثال ما  امام جماعت را در کتاب ها کســی معرفی می کنیم که در 
مسجد از نوجوانان و کودکان اســتقبال می کند. در درس ها به بچه ها 
می گوییم ســؤال هایتان را از روحانی مسجد بپرســید؛ اما زمانی که  
دانش آموز به مسجد می رود، می بیند روحانی نه تنها به او توجه نمی کند، 
بلکه سرســری جوابش را می دهد و دانش آموزی که با آن همه امید و 
انگیزه به مسجد رفته با روحانی ای مواجه می شود که بسیار خشک است 
و احترامی که او در این سن و سال انتظار آن را دارد به او نمی شود. چنین 
حادثه ای ممکن است موجب این شود که آن دانش آموز برای بار دوم دیگر  
پایش را به مسجد نگذارد.  این انتظاری است که ما از ائمه جماعات داریم. 

ائمه جماعات باید واقعاً در این باره تدبیری بیندیشند.
مشکلی دیگری که در بخش مکمل ها داریم این است که دانش آموز وقتی 
وارد مسجد می شود، طبیعتاً همه آداب مسجد را دقیق نمی داند و ممکن 
است برای بار اول وارد مسجد می شود؛ بنابراین ممکن است قواعدی را رعایت 
نکند، جایی که نباید بخندد می خندد و جایی که نباید صدایش را بلند بکند، 
صدایش را بلند می کند!!!  متأسفانه اهالی مسجد و نمازگزاران ما به این مسئله 
توجه نمی کنند که با قواعد و ضوابط مسجد آشنا نیست و نباید با برخورد 
ناشایستی کرد. که اگر چنین برخوردی شود، برای همیشه پایش از مسجد 
قطع می شود.  به نظر ما این وظیفه روحانی مسجد است که اهل مسجد و 
نمازگزاران را توجیه کند در برخورد با نوجوان و در برابر خطاهای او  کوتاه 
بیایند تا نوجوانان معصوم کم کم  جذب مسجد شوند و از مسجد دور نشوند.

نکته آخر و مشــکل آخر ما در بحث ســوق دادن دانش آموز به مسجد، 
»فضای« مسجد اســت. به هر حال ما توصیفی از مسجد کرده ایم که 
دانش آموز احساس می کند مسجد باید فعال و پرنشاط باشد. تصویری 
که ما از مسجد ارائه کرده ایم، مسجِد زمان پیامبر)ص( است؛ مسجدی که 
محل اجتماع دینداران برای امورات مختلف فرهنگی و اجتماعی است و 
در کنار آن به مسئله عبادت هم توجه می شود. دانش آموز این تصویر را با 
خودش به مسجد محل می برد و می ببیند نمازگزاران سر ساعت می آیند 
و نمازی اقامه می شود و نیم ساعت بعد، در مسجد بسته می شود. این گونه  
آن ذهنیتی که ما ایجاد کرده بودیم، هدر می رود و دانش آموز احساس 
می کند این مسجد نه تنها جذاب نیســت، بلکه با آن چیزی که شنیده 
زمین تا آســمان فاصله دارد.  برای رفع چنین تناقضی روحانِی مسجد 
می تواند حلقه هایی را تشکیل بدهد و همین نوجوانان را جذب کند که با 
هم هفته چند جلسه صحبت کنند. این کار می تواند در کنار کتاب درسی 

مکمل  خوبی باشد که نوجوان را جذب مسجد کند.

پیش  از آنکه  هر کتابی در گروه قرآن و معارف دینی 
یاسین شکرانی

کارشناس گروه قرآن و معارف 
دینی دفتر تألیف کتاب های 

درسی

دفتر تألیف کتاب های درســی تألیف شــود، یک 
راهنمای برنامه درسی در شــورای عالی آموزش و 
پرورش که وزیر و کارگروه های ویژه ای در آن حضور 
دارند تصویب می شود و در اختیار مؤلف قرار می گیرد تا ایشان بر اساس 
این راهنما کتاب را تألیف و طراحی کند. در این راهنما مشخص شود چه 
درس هایی در کتاب بیاید و به چه موضوعاتی به چه میزان پرداخته شود؛ 
برای مثال این راهنما به مؤلف می گوید درس مسجد باید در دوره متوسطه 
اول به گونه ای تدوین شود که دانش آموز با اهمیت مسجد و جایگاه آن 

آشنا شود و فلسفه وجودی آن را بشناسد و از این دست مطالب.
در این راهنما حتی به مؤلف توصیه می شود مکمل هایی را برای شناخت 
دانش آموز در نظر بگیرد تا او به مســجد مراجعه کند و با امام جماعت 
صحبت کند؛ البته باید این را اضافه کرد که ضمانت اجرای این بخش در 
دست معلم و آن مکملی است که در بحث مسجد، ما او را امام جماعت 
و اهالی مسجد می خوانیم. شرط انجام این موضوع هم  این است که در 
محله ای که این مدرسه در آن وجود دارد، مسجدی باشد و اگر مسجدی 
هست، این مسجد امام جماعتی داشته باشد. متأسفانه همکاران ما گاه 
می گویند این گونه نیست؛ یعنی یا مسجدی نیست که دانش آموز به آن 
مراجعه کنند یا اگر مسجدی هست، مسجد تعطیل است یا امام جماعت 
ندارد و از این دست مشکات که ممکن است قسمتی از آنچه ما در بحث 

مسجد می خواهیم محقق نکند.
در کل، گروه قرآن و معارف دینی دفتر تألیف کتاب های درسی تصویری 
بانشاط با معماری بسیار زیبایی را که برای ایجاد تعاون در حل مشکات 
جامعه  است، به دانش آموزان نشان می دهد؛ تصویری که مسجد را جایگاه 
حقیقی عبادت مؤمنان می داند و متناسب با هر مقطع سنی توانایی انس 
با آن وجود دارد؛ تصویر مسجدی که جای فعالیت و  پرسش و علم آموزی 

و نزدیکی به خداست.
گروه قرآن و معارف دینی دفتر تألیف کتاب های درسی با چنین نگاهی 
به مسجد می نگرد و آن را به دانش آموزان  منتقل می کند؛ ولی متأسفانه 
مشکلی در این میان وجود دارد و آن هم این است که تصویری که ما از 
مسجد ارائه می کنیم، به نظر ما همان تصویر درستی است که در دین باید 
داشته باشد؛ ولی در عمل وقتی دانش آموز وارد مساجد ما می شود، آن 
چیزی را که می بیند، بسیار متفاوت از آن چیزی می یابد که در کتاب ها 

خوانده است و این، مشکل اصلی ماست.

یک انتقاد یک پیشنهاد
 در باب یکسان سازی تصویر مسجد در کتاب های درسی و در واقعیت موجود 
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

 
  
هدف مجموعة 
طرح پرورش 
نخبگان، جذب 
دانش آموزان 
مستعد از 
خانواده هایی با 
مایه های مذهبی 
و انقالبی بود

 

صورت چهره به چهره در مدارس با کسانی که می دانستند نخبه هستند 
و فکر و منش مثبت و سازنده ای دارند، رایزنی کردند و بچه ها را جذب 

مسجد و طرح پرورش نخبگان نمودند.
بســتر اولیة جذب ، از اهالی  مسجد شروع شــد و به مدرسه وارد شد و 
برگشت. در ابتدای طرح، استقبال نخبگان خوب نبود و  مجموعاً هفت 
تا هشــت نفر جذب این طرح شــدند که این تعداد، تقریباً خودشان و 

خانواده های شان جزء افراد نخبه بودند.
کاس های طرح پرورش نخبگان، دو بعد دارد: یک. بحث های معرفتی 
و مهارتی  و دو. بحث های آموزشی. هر فرد در سه فرآیند قرار می گرفت:  

مرحلة جذب، مرحلة تثبیت و مرحلة رشد.
در مرحلة جذب، بحث معارفی در پردیسان بستر آماده ای داشت و طرح 
توانست در ابتدا موفقیت بیشتری داشته باشد؛ اما در مرحلة آموزش، 
موضوع زمان بیشتری نیاز داشــت. در مرحلة تثبیت، برنامة طرح این 
بود که نخبگان جذب شده، در مســیر حرکت مستمر و هدفمند قرار 
گیرند، لذا برنامه هایی متناسب برای آنها گذاشته شد. در مرحلة رشد 
الزم بود که این نخبگان، به یک نبوغ خاصی از حیث فرهنگی برسند، 
لذا سرفصل های آموزشی اجمالی و تفصیلی برای کاس های بصیرتی 
-به این معنا که فرد جامعه و جایگاه اجتماعی خود را بشناسد- تدوین 

و طراحی شد.
مجموعة پرورش نخبگان، تلفیقی از علم، تفریح و کارورزی است و اکنون 
بعد از پنج سال، پایگاه پرورش نخبگان، مجموعه ای تقریباً سی چهل 
نفری -که اکثرشان بچه های نابغه هستند- را در اختیار دارد که بعضی 

از آنها طلبه شده اند و تعدادی نیز در دانشگاه مشغول تحصیل هستند.
طرح پرورش نخبگان، در واقع به دنبال این است که بچه های مستعد و 
متدین، در انقاب و نظام صاحب منصب شوند. اگر روزی بتواند یک جوان 
مؤمن آموزش یافتة مستعد را که باری از روی دوش انقاب برمی دارد، به 

نظام معرفی کند، به هدف خود رسیده است.

 طبق بررسی ها در آن مسجد ، بالغ بر بیست حلقه در هر مقطع تحصیلی، 
تشکیل شــده بود که به صورت تفکیک شده، آموزش می دیدند. نکتة 
مهم و امیدوار کننده آنجا بود که از آن حسینیه، نفرات نخست المپیادها 
بیرون آمده بودند و این بدان معنا بود که از یک مجموعة بسیار محقر و 
کوچک، ولی بسیار بالنده، نیروهایی این چنین به جامعة انقابی اعطا 

شده بود.
با چنین موفقیت ها و نگرشی، سبک کار آن مجموعه، ایدة اوِل فکر طرح 
پرورش نخبگان مسجد امام صادق )ع( پردیســان شد. البته این تنها 
موردی نبود که مورد بررسی میدانی قرار گرفت؛ مجموعه های دیگری 
هم در این میان مورد مطالعه قرار گرفتــه و در تدوین یک طرح جامع 

استفاده شدند.
هدف مجموعة طرح پرورش نخبگان، جذب دانش آموزان مســتعد از 
خانواده هایی با مایه های مذهبی و انقابی بود؛چرا که این ها زیرساخت 
فرهنگی الزم را در خود دارند و باعث می شــود بخش عمده ای از کار، 
انجام شده باشد و مجموعه تنها به مســئلة هدایت فکری و حمایت از 

این ها بپردازد.
در منطقة پردیسان قم -که تقریباً بستر آن طلبگی است- مجموعة طرح 
پرورش نخبگان، این بستر را فراهم دید و طرح آغاز به کار کرد. هرچند که 
پردیسان برای طرح پرورش نخبگان مشکات مبنایی ایجاد می کرد )از 
آن جمله می توان به بحث مهاجرت پذیری پردیسان اشاره کرد که منجر 
به از دست رفتن نیروهای بعضاً آموزش دیده می  شود( ولی در کل، طرح 

مثبتی به نظر آمد و اجرا شد.
در طرح پرورش نخبگان، دو روش جذب وجود دارد: یک. بحث شناخت 
شــخصی، که مجریان طرح  از طریق پدر و مادرهای مسجدی انجام 
می دهند. و دو. جذب در ارتباط با مدارس، که توسط فرهنگیان مسجد 
که در مدارس مشغول به کار بودند، انجام شد. فرم هایی برای این کار تهیه 
شد و در کنار آن، تبلیغات نیز جدی گرفته شد. فرهنگیان اهل مسجد، به 

طرح پرورش نخبگان از حدود پنج سال پیش و با هدف تربیت نخبگانی برای نظام جمهوری اسالمی و مسیر پیش روی  به کوشش: یوسف محمدی 
انقالب، در میان تعدادی از روحانیون و دغدغه مندان انقالب اسالمی، در شهر پردیسان قم آغاز به کار کرد. فعال در عرصه مسجد

طرح در ابتدا، از مطالعات و بررسی های میدانی یک حسینیۀ فعال در همین زمینه در تهران الگو برداری شد. سبک کار 
حسینیۀ فوق این گونه بود که مجموعه ای از نوجوان های مستعد را -که بهترین معدل  را در مدرسه داشتند- گردهم آورده و آنها تحت نظر 
اساتید ارزشی، دوره های آموزشی را به صورت حلقه هایی - معروف به حلقۀ صالحین- می گذراندند و وارد چرخۀ نیروهای انقالبی دانشگاه ها 

ودستگاه های علمی می شدند.

تربیت نخبه در مسجد
ایده ماه

پیونـــــد 
مسجــدو 
مدرســـه
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مدرسه به راحتی 

می تواند پای 
دانش آموزان 

را به مساجد باز 
کند، به شرطی 

که در ازای 
حضور آنان، به 

هر نحوی و با هر 
فعالیتی، نمرۀ 

تشویقی برای 
آنها منظور نماید

   مکان اجرای ایده
مسجد، مسجد اســت و اجرایی نمودن این ایده در هر قسمت آن 

امکان پذیر می باشد.

   زمان اجرای ایده
در هر زمان و هر مکان باید از پتانسیل نوجوانان دختر و پسر استفاده 
کرد. آنها انرژی بسیاری دارند که هدر می رود. مسجد باید برای آنها 
جذابیت داشته باشد، نه دافعه. بنده کارشناس ارشد علوم تربیتی در 
حوزة خانواده و مسائل تربیتی هستم. در این خصوص نیز ایده های 

فراوانی موجود است که بهتر است با مدیران مربوطه صحبت کرد.

   بایدها
1. تعامل جدی امام جماعت مسجد با مدیریت مدارس
2. برگزاری برنامه های مشترک برای مسجد و مدرسه

3. شروع ارتباط با یک مدرسه، به عنوان نمونه طرح
4. گفت وگو با مدیر مدرسه و توافق در خصوص همکاری با مسجد

5. مطرح نمودن موضوع با دانش آموزان از جانب مدرسه
6. آماده کردن موضوعات تربیتی و اخاقی مختلف در مسجد

7. انتخاب موضوع دلخواه بر اساس سلیقة دانش آموزان
8. حضور )روزانه، هفتگی و..( دانش آموزان با توافق مسجد و خانواده

9. تهیة گواهی تأیید جهت کسب نمره پس از پایان طرح
10. اطاع رسانی مداوم به مدرسه از طریق مسجد، جهت پیشرفت 

دانش آموزان و تشویق دانش آموزان دیگر برای حضور در مسجد

   مستحبات
1. تقدیر از ممتازان مدارس

2. حضور دسته جمعی مدارس در مسجد برای اقامة نماز
3. میزبانی مسجد از مدارس برای برنامه ها و مراسمات مذهبی

سابقة اجرای ایده
پایان نامة خود را با موضــوع آموزش خانــواده و ایجاد نگرش در 
فرزندان در مــدارس منطقة 8 تهــران و همزمان بــا آن در یک 

دبیرستان پسرانه انجام داده ام.

   توضیح اجمالی
تعامل مسجد با مدرسه، جهت جذب نوجوانان به مسجد و تشویق 

برای حضور آنها در مسجد.
مکان اجرای ایده: سازمان های مرتبط با مسجد.

تقویم اجرای ایده: هفتگی
نوع مناسبت:

مجری: امام جماعت
مخاطب: دانش آموز

   توضیح تفصیلی
همان طور که می دانیم، نوجوانان همواره بــه دنبال ارزش و هویت 
هستند و ما نتوانستیم آنها را به ورود به مساجد تشویق نماییم. امور 
مساجد می تواند تعامات خوبی با مدارس داشته باشد و مدارس نیز 
استقبال می کنند. مدرســه به راحتی می تواند پای دانش آموزان را 
به مساجد باز کند، به شــرطی که در ازای حضور آنان، به هر نحوی 
و با هر فعالیتی، نمرة تشویقی برای آنها منظور نماید. در آن صورت 
می  بینیم که با دادن نمره، چه مسائل دیگری را می توانیم به فرزندان 
کشور عزیزمان انتقال دهیم و مانند یک میراث گران بها، نسل به نسل 
آن را تحویل دهیم. آیا این بهتر از ولگــردی فرزندانمان در کوچه و 

خیابان نیست؟

   مسئله
مسجد بایستی کمک کند تا مشــکات و بحران اخاقی نوجوانان 
به حداقل برســد. آیا این ایده به حل مشکل مسجد باید بپردازد یا 

مسجد خود باید به حل مشکل افراد بپردازد؟

   دستاورد ایده
1. عاقمند نمودن فرزندان به مسجد

2. استفاده از ایده های فرزندان
3. حضور فرزندان در برنامه  های مختلف مسجد

 پیوند مسجد و مدرسه
ایده ماه

www.masjedidea.irایده از باشگاه ایده پردازان مسجدی
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3. خادم مسجد دوست بچه ها باشد
توجیه خادمین محترم و اهالی مساجد برای برخورد خوب و مناسب 

با کودکان، نوجوانان و جوانان

4. مسجد متعلق به دانش آموز باشد
دانش آموزی که خود را متعلق به مسجد و مسجد را متعلق به خود 
می داند، تمام تــاش خود را برای انجام وظیفه ای که به او ســپرده 
می شود، به کار می بندد. برخی از مسئولیت ها که می توان به کودکان، 
نوجوانان و جوانان سپرد، عبارتند از: مسئولیت کتابخانه، اذان، اقامه، 
قرائت قرآن، ادعیة پس از نماز، کفشــداری، پهن کردن سجاده ها، 
سیستم صوتی، برنامه ریزی و اجرای مناسبت ها، تزئینات، تبلیغات 

و زیباسازی مساجد و... .

1. امام جماعت به مدرسه سر بزند
ارتباط امام جماعت مسجد در نماز جماعت مدارس هم جوار، حداقل 
هفته ای یک بار برای برقراری ارتباط با دانش آموزان بســیار کارآمد 
است. هم چنین مدیر مدرسه می تواند از امام جماعت برای حضور در 
جلسات ستاد نماز مدرسه، انجمن اولیا و مربیان و شورای معلمین، 
دعوت به عمل آورد و مباحث الزم را مطرح نماید. برای انس گرفتن 
با بچه ها، خوب است که امام جماعت در مناسبت های ملی و مذهبی 
مدارس، در مراسم های ویژه شرکت کند و در تقدیر از دانش آموزان 

نمونه و با اخاق، همکاری نماید.

2. مسجد میزبان فعالیت های فرهنگی مدرسه باشد
اجرای مراسم جشن ها و اعیاد و جلســات انجمن اولیا و مربیان در 

مساجد و حسینیه های محل

مسجد و مدرسه 
برنامۀ مشترک داشته باشند

باور داشتن به این مهم که مسجد تنها برای اقامۀ نماز نیست، موجب خواهد شد تا به کارکردهای دیگر مسجد -که عامل پایداری و رونق آن 
خواهد بود- بیاندیشیم. در این میان، مسجد برای جذب مخاطبین خویش از سنین کودکی و نوجوانی، این ظرفیت را دارد که نقاط پیوند و 

تعامل خویش را با مدرسه بیابد و از طریق برنامه های مشترک تربیتی و فرهنگی، خانه و مدرسۀ دوم نوجوانان محل باشد.

پیونـــــد 
مسجــدو 
مدرســـه
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طوالنی نشدن 
نماز جماعت، 
از عوامل مؤثر 

جذب کودکان، 
نوجوانان و 

جوانان و حفظ 
و تداوم حضور 
آنها در مسجد 

است. چه خوب 
است که امام 

جماعت مسجد، 
به واجبات اکتفا 

کند و مستحبات 
را برای بعد از 

نماز بگذارد

13.  تبلیغات مسجد در تابلوی مدرسه
یکی از مشکات موجود، نحوة اطاع رســانی فعالیت های مساجد به 
دانش آموزان اســت. متولیان امر، به خصوص امام جماعت مسجد و 
هیئت امنا می توانند برنامه های مسجد را با همکاری مدیران و مربیان 
مدارس، به اطاع دانش آموزان برسانند و تبلیغات الزم در این خصوص 
انجام گیرد. اســتفاده از تابلوی اعانات مدرسه برای اعام برنامه های 

مسجد، یکی از روش های مؤثر تبلیغ است.

14. همکاری مسجد در برگزاری اردوهای دانش آموزی
برگزاری اردوهای علمی، تفریحی، زیارتی و... برای نوجوانان و جوانان 
توســط هیئت امنای مســاجد و با حضور امام جماعت و با همکاری 

مدارس، در جذب و تربیت دینی دانش آموزان بسیار مؤثر است.

15. تقدیر از جوان مسجدی
برنامه ریزی برای تجلیل از کودکان، نوجوانان و جوانانی که در مساجد 

حضور می یابند، بر تداوم حضور آنها می افزاید.

16. برنامه های مسجد به روز باشد
معموالً در انجام تبلیغات به اولین چیزی که فکر می کنیم، سخنرانی 
است. هر چند که سخنرانی در جای خود با رعایت اصول آن، بسیار مؤثر 
است، اما با توجه به روحیة کودکان، نوجوانان و جوانان، آنان حوصله و 
عاقه ای برای شنیدن از خود نشان نمی دهند و باید از شیوه های تبلیغی 

جدید و به روز استفاده کرد.

17. نماز جماعت طوالنی نشود
طوالنی نشــدن نماز جماعت، از عوامل مؤثر جذب کودکان، نوجوانان و 
جوانان و حفظ و تداوم حضور آنها در مسجد است. چه خوب است که امام 
جماعت مسجد، به واجبات اکتفا کند و مستحبات را برای بعد از نماز بگذارد.

18. کتابخانۀ مسجد در دسترس دانش آموزان باشد
تقویت کتابخانة مساجد، با استفاده از کتاب های مفید و ارائة فهرست 
کتاب های موجود در کتابخانة مساجد به مدراس از جمله راهکارهای 
جذب دانش آموزان است. اگر معلمین و مسئولین مدارس، از فهرست 
کتاب های موجود در کتابخانة مساجد مطلع باشند، می توانند تحقیقاتی 
که به دانش آموزان سپرده می شــود را در راستای استفاده از امکانات 

موجود مساجد، قرار دهند.

19. آموزش فلسفه نماز برای نوجوانان
تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان، علت اینکه چرا باید نماز بخوانند را 
نمی دانند. باید به روش های مناســب و قابل درک، فلسفة نماز توسط 

معلمین، دبیران، مسئولین مدرسه و امام جماعت مسجد، بیان شود.

20. خانواده در رفتن به مسجد پیش قدم باشد
نقش والدین در ترغیب فرزندان به نماز، بسیار مؤثر است. وقتی قول و 
عمل والدین در مورد نماز یکی باشد و نوجوان ببیند که والدین او به نماز 
بیش از هر چیزی اهمیت می دهد، او نیز به این امر الهی ترغیب می شود.

5. تشویق گل ترین های مدرسه در مسجد
تجلیل از دانش آموزان ممتاز درسی و اخاقی می تواند در مساجد انجام 
شود. بعضی از مدیران محترم مدارس، برای ایجاد پیوند دانش آموزان با 
مساجد، برنامه های تشویقی خود را در مساجد محل انجام می دهند که 

بسیار کار شایسته ای است.

6. مؤذن مسجد از کودکان و نوجوانان باشد
اذان شعار اســام و اعام وقت نماز است و چه خوب است که مؤذنین 
مســاجد از بین کودکان، نوجوانان و جوانانی که قبًا تمرین مؤذنی 

کرده اند و اذان را زیبا و صحیح بیان می کنند، انتخاب شوند.

7. امام جماعت دوست بچه ها باشد
ارتباط صمیمی امام جماعت مســجد با کودکان، نوجوانان و جوانان 
یکی از مهم ترین عوامل جذب و استحکام حضور آنان در مساجد است. 
اگر امام جماعت چند دقیقه ای پیش از اذان در مسجد حضور داشته 
باشد و گفت وگویی دوستانه، خیرخواهانه و پدرانه با کودکان، نوجوانان 

و جوانان داشته باشد، در جذب و تداوم حضور آنان بسیار موثر است.

8. ارتباط چهره به چهره امام با نوجوان
گاهی یک لبخند روحانی به جوان، یک گفت وگوی دوستانه، یک دست 
به شــانة نوجوان زدن، یکی دو قدم با او هم قدم شدن و صحبت های 
نوجوان را شنیدن، مسیر زندگی او را تغییر می دهد. اگر امام جماعت 
مسجد حلقه هایی از گروه های مختلف علمی، مذهبی را تشکیل دهد و 
ارتباط چهره به چهره با کودکان، نوجوانان و جوانان داشته باشد، بسیار 

در جذب آنها مؤثر است.

9. بستۀ مناسبتی مسجد برای بچه های مدرسه
مساجدی که کمک هایی از موقوفات دارند، یا به نحوی می توانند نسبت 
به تهیة پذیرایــی اقدام کنند، به منظور تبلیــغ و جذب دانش آموزان 
می توانند در مناسبت های مختلف، بسته های پذیرائی تهیه و به اسم 

مسجد و با هماهنگی مدیران مدارس، بین دانش آموزان توزیع کنند.

10. فرزندان مأمومین در کنار بچه های مدرسه
امام جماعت مسجد از فرزندان مأمومین برای شرکت در برنامه ها دعوت 

به عمل آورد.

11.  مسجد میزبان انجمن مدارس
گروه های همسال، به خصوص دانش آموزان عضو تشکل ها می توانند 
قرارهای ماقات رسمی و غیررســمی خود را با هماهنگی مسئولین 

مدرسه، در محل مساجد بگذارند.

12. مسجد بانی مسابقات مدرسه
برگزاری مســابقات مختلف از جمله احکام، قرآن، نهج الباغه، حفظ 
حدیث، خطاطی، نقاشــی، تهیة روزنامه دیواری و مسابقات ورزشی، 

از عوامل مؤثر بر جذب کودکان، نوجوانان و جوانان به مساجد است.
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مسجد با 
نمازخانه 
فرق می کند. 
مسجد یعنی 
محل سجده و 
عبادت؛ محرابی 
دارد، امام 
جماعتی دارد که 
والیت مداری را 
رشد می دهد؛ اما 
در نمازخانه فقط 
دانش آموزان 
مدرسه هستند

 

عنوان روحانی آنجا، با مدرسة راهنمایی ابرار و هنرستانی که در همان 
کوچه بود، ارتباط برقرار کردم. در جلساتی برای بچه ها صحبت می کردم؛ 
در مورد مسجد می گفتم. فضای مسجد را طوری درست کرده بودیم که 

کتابخانه داشت.
طبق وصفی که حضرت علی )ع( در رابطه با پیامبر فرموده اند: »َطِبیٌب 
اٌر بِِطِبِّه«، من هم احساس وظیفه کردم و رفتم مدرسه ابرار -که جزء  َدَوّ
مدارس خیلی خوب مشهد هم هست- و با مسئولین و دانش آموزان مرتبط 
شدم. به آنها اعام کردیم که این مسجدی که کنار مدرسه است، کتابخانه 
هم دارد. دانش آموزان گاهی می آمدند و به منظور گرفتن کتاب و سؤال 
کردن، با کارهای فرهنگی مسجد مرتبط می شدند. نکته این است که ما 
رفتیم، نه اینکه مدرسه و آموزش و پرورش بیاید سمت ما. البته اگر آنها 
بیشتر زمینه سازی می کردند، بچه ها را سوق می دادند و تشویق می کردند، 

اثرش بیشتر بود.

   دِر مسجد را باز گذاشتیم
ارتباط گیری ما با دانش آموزان خوب بود. الحمدهلل هر وقت می خواستیم، 
دِر مدرســه به روی ما باز بود. یادم می آید جلسه ای را هم در مسجد ما 
برگزار کردند. ما گفته بودیم این مسجد در اختیار شماست، اگر خواستید 
کاس و جلسه برگزار کنید. در مسجد را باز می گذاشتیم برای آنها. یعنی 
برای کار باید هم ائمه جماعات و هیئت امنا روی باز نشان بدهند و هم 
مدارس. اگر یک همکاری بین مدیر مدرسه و آموزش و پرورش انجام 

بشود، کار زیبایی خواهد بود.

   پیوند مسجد، مدرسه و منزل باید ماندگار بشود
شاید پنج سال پیش بود، زمانی که ما در مسجد فعالیت داشتیم، بعضی 
دوستان نیز در بلوار وکیل آباد جلسه ای داشتند که در آن طرح »سه میم« 
اجرا می شد. خیلی جالب بود، سه تا نهاد اصلی را شناسایی کردند: منزل، 
مسجد و مدرسه. وجه تسمیه اش نیز به خاطر حرف میمی بود که اول این 
سه نهاد قرار داشت. دغدغةشان این بود که این سه ارگان را به هم نزدیک 
کنند تا با هم مرتبط باشند، پدر خانواده با امام جماعت مرتبط باشد، امام 
جماعت با مدیر مدرسه و همین طور پدر خانواده با مدیر مدرسه؛ به همین 
صورت این ها با هم ارتباط صمیمی و نزدیک داشته باشند. اگر یک چنین 

اتفاقی صورت بگیرد، عالی می شود.

   از نوجوانی با مسجد مأنوس شدم
مسجد جایگاه رفیعی در اســام دارد. تمام حرکات مهم پیامبر در صدر 
اسام، از مسجد آغاز می شد و در مسجد بود. حدیث هم داریم که کسی 
که با مسجد در ارتباط باشد، ده تا برکت برایش دارد: دوست خوب پیدا 
می کند، حکمت می آموزد و... . به لطف خدا من از دوران نوجوانی با مسجد 
مأنوس شدم. فعالیت های جدیدم را نیز مدیون مسجد هستم. این فعالیت ها 
از مکبری آغاز شد و بعد همین طور با بچه های مسجدی آشنا شدم و در 
فعالیت هایی مثل سیاه پوش کردن و تزئین مسجد برای مناسبت های 

مختلف، همراهی در اردوها و... حضور یافتم.

   قدیم طلبه ها در مســاجد درس هایشــان را 
می خواندند

با چهار صفحه نوشتن از نماز جماعت در کتب درسی، راه به جایی برده 
نمی شود. اگر آموزش و پرورش خواهان کار عمیق است، باید نسبت به 
این امر همت کند. می تواند همایش برگزار کنند و از مساجد بازدید داشته 
باشند. یعنی دانش آموزان در مساجد نزدیک مدرسه حضور پیدا کنند، 
تا حدی که در مسجد کاس درس بگذارند تا دانش آموز با آن فضا آشنا 
شود. کاس درس نیز با نماز جماعت ختم شود. قدیم طلبه ها در مسجد 

درس هایشان را می خواندند.

   مسجد با نمازخانه فرق دارد
مسجد با نمازخانه فرق می کند. مســجد یعنی محل سجده و عبادت؛ 
محرابی دارد، امام جماعتی دارد که والیت مداری را رشــد می دهد؛ اما 
در نمازخانه فقط دانش آموزان مدرسه هستند. وارد مسجد که می شویم 
فضا، فضایی اســت که طیف های گوناگون مردم از کــودک تا پیر را 
می بینیم، با قیافه های مختلف، از سطوح اجتماعی مختلف، همه در یک 
صف می ایستند و دانش آموز اتحاد را می بیند. مسجد خیلی پیام دارد. 

نمازخانة مدرسه با مسجد قابل مقایسه نیست.

   ما رفتیم؛ نه اینکه مدرسه بیاید سمت ما
مدتی امام جماعت مسجد علی بن الحسین )ع( بودم؛ مسجدی کوچک 
در کوچة مســجد رانندگان. چند مدرســه در آن نزدیکی وجود دارد؛ 
راهنمایی نمونه دولتی ابرار، هنرستان باهنر و دبستان شهید فارسی. به 

ما رفتیم، نه اینکه 
مدرسه بیــــاید سمت ما

پیوند مسجد و مدرسه، امری است که تحقق آن نیازمند همتی مضاعف از جانب مسئولین هر دو نهاد است. هم مسجد و هم مدرسه از 
آنجا که تالش می کنند تا آدمی را به سوی تکامل و تعالی راهنمایی کنند، مقدس و در کانون توجه هستند. در این میان، نقش روحانی 
مسجد، به دلیل مسئولیت ویژه و اصیل در مسجد، بسیار مهم و برجسته است و الزم است تا اولین گام ها برای ایجاد ارتباطی مؤثر و 

ودوستانه با مدرسه، از جانب او صورت بگیرد.
سر زدن به مدرسه، مشارکت جدی در فعالیت های علمی و فرهنگی مدارس و پشتیبانی از امکانات مدارس، می تواند ساده ترین اقدامات 
در ایجاد این ارتباط مهم باشد. یکی از افرادی که توانسته در این عرصه به موفقیت ملموس برسد، حجت االسالم عظیمی است که با 

ایده های عملی خود، در این زمینه گام های مهمی برداشته است.

پیونـــــد 
مسجــدو 
مدرســـه
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منبــــر
دهه های آسمانی 

توحید و والیت 
دهه های متعددی در فرهنگ اعتقادی شیعه وجود دارد؛ اما دهه 
اول ماه ذی الحجه به جرئت مهم ترین آنها است. قرآن و روایات 

با عبارات فوق العاده ای از این دهه تجلیل کرده اند.
آیات »والفجر و لیال عشر«1 در زبان روایات به شب های دهه اول 
این ماه شریف تفسیر شده اند و این سوگند به خاطر عظمت آن 
است. همچنین از نظر معصومین، »ایام معدودات« در آیه شریفه 
»و اذکروا اهلل فی ایام معدودات«2 دهه اول ماه ذی الحجه است.  
در روایتی از وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت آمده است: »َما 
ِ َعزَّ َو َجلَّ ِمْن أَیَّاِم الَْعْشر؛3  الُِح ِفیَها أََحبُّ إِلَی اهللَّ ِمْن أَیَّاٍم الَْعَمُل الصَّ
هیچ روزی نیست که به جا آوردن عمل صالح در آن نزد خداوند 

محبوب تر از روزهای ده گانه ]نخست ماه ذی الحجه[ باشد«. 
طبق سخنان مرحوم آیت اهلل مجتهدی تهرانی، بجا است این 
دهه را »دهه توحید« نامید. ایشــان می فرماید: »از این دعاها 
فهمیده می شود که مسئله توحید در این ایام محوریت داشته و 

باید بگوییم که این دهه، دهه توحید است«.
در سال های اخیر، دهم تا بیست و پنجم ذی الحجه، »دهه والیت« 

نامگذاری شده است. مناسبت های این دهه عبارتند از:
ـ 10 ذی الحجه، عیــد قربان، روز حدیث ثقلیــن »کتاب اهلل و 

عترتی«؛
ـ 1۴ ذی الحجه، روز بخشش فدک »و آت ذی القربی حقه«؛

ـ 1۸ ذی الحجه، عید سعید غدیر خم، عید اهلل االکبر؛
ـ 20 ذی الحجه، عذاب الهی بر منکر غدیر، حارث فهری )نزول 

آیه اول سوره معارج(؛
ـ 2۴ ذی الحجه، روز مباهله و نــزول آیه مباهله: »قل تعالوا ندع 
ابنائنا و ابنائکم و...« که امیرالمؤمنین را نْفس پیامبر )صلوات اهلل 

علیهما( خوانده است؛
ـ 2۴ ذی الحجه، بخشش انگشتر توسط موال امیرالمؤمنین )علیه 

السالم( و نزول آیه والیت: »انما ولیکم اهلل و...«؛
ـ 2۴ ذی الحجه، حدیث کساء و نزول آیه تطهیر: »انما یرید اهلل 

لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا«؛
ـ 2۵ ذی الحجه، ســه روز روزه امیرالمؤمنین، حضرت فاطمه و 
حسنین )علیهم السالم( و بخشــش افطار به مسکین و یتیم و 
اسیر و نزول سوره هل اتی: »و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا 

و یتیما و اسیرا«.
امید است که مبلّغان و ائمه جماعات محترم با مدد از دو بازوی 
توانمند »توحید« و »والیت«، دل های دلدادگان اهل بیت عصمت 
و طهارت را برای ورود به ماه عزاداری سید و ساالر شهیدان آماده 
سازند که به تعبیر حضرت امام راحل )ره(، هر چه داریم از محّرم 

و صفر است.
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غدیر با کودکان
دهه آخر ذی الحجه، »دهه والیت« نام گذاری شده است. شایسته است نوجوانان را که بر اساس فطرت پاک الهي، قلبي آماده جهت  محمدرضا 

پذیرش دستورهاي دیني دارند، با شیوههاي جذاب و کاربردي، با مسائل اساسي اسام، به خصوص قرآن و والیت آشنا نماییم. عابدی
    بر این اساس مجموعه حاضر هدیه ای است به دانش آموزان تا با تاش شما مربیان گرامی و یاري آنان، در طول این ایام با گوشه ای 

از فضائل امام علی )علیه  السام( آشنا شوند و سطح آموزه هاي دیني شان با بهره گیری از مهارت های ارائه شده، ارتقا یابد. 
بازی ها و سرگرمی های زیر جهت برگزاری کاس در رده سنی نوجوانان چهارم ابتدایی و متوسطه اول طراحی شده است. 

 
با توجه به کلمه هاي داده شده، متن زیر را کامل نمایید و به سؤال ها پاسخ دهید:

گروه زیادي از بني هاشــم روبه روی خانه ......... نشسته 
بودند. ناگهان ......... بنت اســد آمد و روبه روی آن خانه 
ایستاد. به آســمان نگاه کرد و گفت: »پروردگارا! من به 
خانة تو و به هر پیامبري که فرســتاده اي و به هر کتابي 
که نازل نموده اي ......... آوردم. گفته هــاي جّدم  ......... 
خلیل که خانه  کعبه را بنا کــرد، تصدیق نمودم. از تو به 
حق خانه ات و به حق کسي که آن را بنا نهاد، درخواست 
مي  کنم والدت فرزندم را بر من آسان نما. عباس عموي 
پیامبر )ص( گوید: من فاطمه را در حال دعا دیدم. وقتي 
دعاي او تمام شد، دیدم که دیوار عقب خانه شکافته شد 
و فاطمه از آن رخنه داخل شــد و دوباره شکاف به هم 
پیوست. فاطمه ســه روز در خانه  کعبه بود. همه تعجب 
کردند. روز چهارم، همان جاي دیوار باز شــد و فاطمه 
با نوزادي در دســت بیرون آمد و فرمــود: اي مردم! به 
درســتي که  حق تعالي مرا از میان خلق خود برگزید. 
چون خواستم بیرون آیم، ندا رسید: اي فاطمه! این فرزند 
را ......... نام بگذار. او اولین کسي است که روي خانه من 
......... خواهد گفت. او ......... را خواهد شکست و از باالي 
کعبه به زیر خواهد انداخت. او ......... و پیشــواي بعد از 
برگزیده من است. خوشــا به حال کسي که او را دوست 

بدارد و یاري اش کند.

حاال به این سؤال ها پاسخ دهید: 
1. امام علي )ع( در چه روزي به دنیا آمد؟

2.  امام علي )ع( نام پدر گرامي شان چیست؟
3. امام علي )ع( کدام لقبشان به معناي پیشواي مؤمنان 

است؟
4. امام علي )ع( در چه واقعــه اي بت هاي خانه  کعبه را 

شکستند؟

سرگرمی هایی برای ارتباط کودکان با عید غدیر

پی نوشت
 . فجر: 1ـ  2.

2. بقره:  203.
3. وسائل الشیعۀ، ج14، ص273.

بسته شکالت
ازکودکان دبستانی دعوت کنیم که به کمک اعضاء خانواده هر 

کدام 10 بسته شکات را تزیین کنند. 
سپس بسته های شکات را در بین صفوف نماز جماعت بین 

مأمومین تعارف نمایند.
در آخر از کسانی که در این فعالیت مشارکت داشته اند تقدیر به 

عمل آید.



   شماره190  ذی الحجه1437   

   51

پند پدر
دوست عزیز! جدول را با رنگ هاي خواسته شده، با دقت رنگ آمیزي 
کن. از حروف باقي مانده، کلمه های مناســب بســاز تا از ترکیب آنها 

»پیام« را  به دست آوری و در طرح پایانی بنویسی.

امام علي )ع(  فرمود:
..................................................................................................... 

ضضحرررررر

ضنحهچنازا

ضمحتتحححر

ضیحتتحتتر

ضدححححححر

ضاحتتتتتر

ضنحتتتتتر

ضیححححححر

ضضوگننخسر
ح( سبز؛    ر( نارنجي؛    ت( زرد؛    ض( آبي.

پاسخ سؤالها را با توجه به شماره های داده شده و مراجعه به فهرست قرآن پیدا کنید و در کنار شماره سوره ها بنویسید. 
پرسش ها:

103 1. به آخر روز تا هنگام غروب آفتاب چه می گویند؟ 
92 2. شب در عربی چه نامیده می شود؟ 

3. کدام فرزند حضرت یعقوب )ع( به پیامبری رسید؟ 12
4. بزرگ ترین سوره قرآن چه نام دارد؟ 2 

5. کدام پیامبر خدا به بت شکن معروف شد؟ 14
6. نام تنها سیارهای که دور زمین می چرخد، چیست؟ 54

13 7. به غّرش ابر چه می گویند؟ 
8. به خانواده  حضرت موسی )ع( که نام پدرش عمران بود، چه می گفتند؟ 3

9. کدام پیامبر کشتی ساخت؟ 71
10. نام دیگر حادثه و پیشامد چیست؟ 56 

11. به سپیده صبح، صبحگاه، صبحدم و پدیدار شدن صبح از درون تاریکی شب چه می گویند؟ 113
24 12. به روشنایی چه می گویند؟ 

13. به سفر کردن در شب چه می گویند؟ 17
14. نام دیگر بشر و آدم چیست؟ 76

33 15. به گروهها در قرآن چه می گویند؟
16. نام دیگر پیامبران چیست؟ 21

17. نام دیگر سوره نصر را با حروف: »ع و ت ی د« به معنای: وداع، بدرود و خداحافظی، مخالف »معارفه« بسازید؟ 
18. به غنیمت به دست آمده در جنگ ها چه می گویند؟ 8

19. هنگام طلوع آفتاب چه زمانی است؟ 93
حاال اولین حرف از پاسخ ها را در خانه های شماره 1 تا 10، و آخرین حرف از پاسخ ها را در خانه های شماره 11 تا 19 جدول زیر قرار دهید.

است2345678910111213141516171819 1

اکنون پیامی را که از کنار هم قرار گرفتن حروف به دست می آید، در کادر زیر با خط زیبا بنویسید. 

عکس یادگاری                              
نمادی از غدیر در قالب اثر تجسمی و یا حتی بنری با نقاشی غدیر در کنار محراب قرار گیرد و در روز عید غدیر خانواده ها به اتفاق 

کودکانشان با این نماد عکس یادگاری بگیرند. در آخر عکس یادگاری به عنوان هدیه به کودک تقدیم شود.
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خطیب ارجمند سید مرتضی صالحی خوانساری 

   ایجاد انگیزه
قرآن کریم و معارف اهل بیت )علیهم السام( از مفهوم سعی و تاش با عناوین 
مختلفی تعبیر کرده اند. مثاً قرآن می فرماید: »َو أَْن لَْیَس لِْلِنْساِن إاِلَّ ما َسعی 
* َو أَنَّ َسْعَیُه َسْوَف یُری «.1 هیچ کس و هیچ چیز برای من باقی نمی ماند، 
مگر سعی و کوشش من، و دیری نمی گذرد که نتیجه کار و تاشم را می بینم. 
در آیه دیگری آمده است: »َفَمْن یَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْیراً یََرُه * َو َمْن یَْعَمْل 
ا یََرُه«2 من صرف نظر از بندگی برای خدا برای کار خلق شده ام.  ِمْثقاَل َذرَّةٍ َشرًّ
کار در این عالم جان زندگی بشر است؛ ازاین رو پیغمبر اکرم )ص( فرمود: 

»الدنیا مزرعة األخرة«. دنیا جای کشت و زرع و کار و تاش است. 
درباره عمل و عمل صالح، 350 آیه در قرآن کریم وجود دارد. این آیات ما را 
به سوی کار حرکت می دهد. سی مرتبه مشتقات سعی در قرآن آمده است. 
در قرآن کریم مشتقات سَبَقـ  سبقت گرفتن و مسابقه دادنـ  34 مورد 

آمده که این مسابقه در انجام وظایف و کار است. 
مشتقات َسَرعـ  ســرعت گرفتنـ  در قرآن 23 مورد آمده است. بنابراین 
می توانیم نتیجه بگیریم که جان وظایفــی که قرآن از طرف خدا برای ما 
مشخص کرده، عمل و سعی و سبقت و سرعت است که همه اینها ما را به 

سوی حرکت تحریص و تشویق می کند. 

   اقناع اندیشه به روش بیان روایت
از امام صادق )علیه السام( سؤال شد: »َعلی ماذا بُِنَیت اَمُرک؛3 امرتان را 
بر چه پایه گذارده اید؟«. امر یعنی زندگی و زیست. حضرت فرمود: »علی 
اربع« امر حیاتی ام را روی چهار ستون برقرار کردم. اول: »َعلِمُت أّن َعَملی 
الیَعَمُلُه َغیری َفاجَتَهدُت« کار مرا دیگری انجام نمی دهد. امام نفرمود نباید 
کسی عمل مرا انجام دهد. نهی نفرمود، بلکه نفی فرمود. مسلمانی که پنجاه 
سال نماز نمی خوانده است، در وصیت نامه اش می نویسد که برایم پنجاه 
سال نماز اجیر بگیرید. در حالی که ما که همین امروز نمازمان را اول وقت و 
به جماعت در مسجد می خوانیم، نمی دانیم که آیا نمازمان قبول شده است 
یا نه؟ حاال آن اجیری که بعد از مرگ مــن نماز می خواند، نمازش چقدر 
می ارزد؟ البته خدا به خاطر رحمتش این حرکات نیابی را از ما می پذیرد. 

امام در ادامه فرمود: »فاجتهدُت« به جّد و جهد و زحمت افتادم و خودم 
کارهایم را انجــام دادم. دولت و دولتمــردان، بازاریان، تمــام خانه ها و 
خانواده های ما باید به این اصل عمل کنند. امام صادق )علیه السام( اول 

مسئله کار را مطرح می کند؛ برای اینکه کار جان زندگی دنیا است. 
بعد هم فرمود: »َعلِمُت أنَّ اهللَ ُمّطلٌِع َعلَّی فاسَتحَییُت« دانستم خدا نظاره گر 
من است، پس با حیا زندگی کردم. در انجام وظیفه خیانت نمی کنم که 

خدا مچ مرا بگیرد. 
سوم هم فرمود: »َعلِمُت أنَّ رِزقی الیَأُکُلُُه َغیری َفاطَمأنَنُت«. با حفظ آن دو 
اصل به این حقیقت رسیده ام که روزی مرا غیر از من نخواهد خورد؛ پس 
در کسب روزی و انجام وظیفه و کار روزانه، نه دروغ می گویم، نه دغل بازی 
می کنم و نه خیانت. چون می دانم روزی من به دستم می رسد، پس خاطرم 

جمع هستم. 
در آخر فرمود: »َعلِمُت أّن آِخَر أمری الَموت َفاسَتعَددُت« به این حقیقت 
رسیدم که سرانجام مرگ ســراغ من می آید، لذا همیشه مستعد و آماده 
مرگ هستم. مؤمن در دنیا با مردم زندگی می کند، اما هنرش این است 
که طوری زندگی اش را تنظیم می کند که هر وقت مرگ آمد، مشــکلی 

نداشته باشد.
 ما از این روایت امام صادق )علیه السام(، جز انجام وظیفه و کار و تاش و 

سعی در کار خیر، چیز دیگری نمی آموزیم. 

   تحریک احساس
حضرت امام باقر )علیه السام( هر روز در مزرعه کار و تاش می کرد و عرق 
از تمام وجود و جبین حضرت می ریخت. یک نفر به امام باقر)ع( معترض 
شد که: شما با این ســن باالیتان چرا باز هم کار می کنید و خودتان را به 
زحمت می اندازید؟ حضرت فرمود: شیوه ما اهل بیت این است که تا زنده ایم 

باید کار کنیم تا َکّل بر دیگران نباشیم. 
شخصی به امام علی )علیه السام( عرض کرد: برادرم شب و روز عبادت 
می کند و زن و بچه اش سربار من هستند. حضرت عصبانی شد، فرمود: او 
را بیاورید. سپس به او فرمود: این چه کاری است که می کنی؟ گفت: اقتدا 
به تو کردم در کثرت عبادت و زهد و لباس نداشتن. حضرت فرمود: خیلی 
اشتباه می کنی. چرا زن و بچه ات را رها کردی که َکّل بر برادرت باشند؟ 

چرا به زن و بچه ات نمی رسی؟ 
در روایت داریم: »اَلکاُدّ َعلَی ِعیالِِه َکالُْمجاِهِد فی َسبیِل اهللِ؛ کسی که خود را 
برای روزی خانواده اش به زحمت می اندازد و کار می  کند مانند رزمنده ای 

دنیای حالل
در فضیلت طلب رزق و توسعه روزی  

  
 اگر ما طبق 
وظیفه ای که خدا 
مشخص کرده 
عمل کنیم، هم 
خدا دوست مان 
دارد و هم زندگی 
باکفایت خواهیم 
داشت. به دیگری 
نیاز نشان ندهیم 
که در نیاز نشان 
دادن، حقارت 
است و ضعف و 
ذلت
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است که در راه خدا می جنگد«.
بعد امام فرمود: من امیرالمؤمنین این مردم هســتم، بایــد زندگی ام با 
فقیرترین افراد یکسان باشد. اما شما این وظیفه را ندارید. شما کار کن و به 

زندگی ات توسعه بده و مازاد آن را در جامعه مصرف کن. 
اقتصاد کشور ما جای تأســف دارد. اینکه رهبر معّظم رشید و آینده نگر 
می گوید اقتصاد مقاومتی، معنای آن این اســت که کار کنیم، تولیدات 
داخلی مصرف کنیم و بیکاری را ریشه کن سازیم؛ مثل مدرس و مرحوم 
شیخ مرتضی انصاری. گذشتگان ما اینها را بهتر از ما می فهمیدند. کرباس 

تولید کشور خودمان را می پوشیدند و استفاده می کردند. 
امیرالمؤمنین )صلوات اهلل علیه( که 25 سال حق او را گرفتند، در این مدت 
چه می کرد؟ حفر چاه، احداث نخلستان و... با این محصوالت چه می کرد؟ 
هم خودش می خورد، هم انفاق می کرد و به فقرا و ایتام و بیوه زنان می داد؛ 

لذا ابو األرامل و االیتام لقب گرفت.
 پیغمبر اکرم )ص( فرمود: »ال أخاُف علی اُّمتی من الفقر ولکن أخاُف َعلَیِهم 
ِمن ُسوء الّتدبیر و قبح التبذیر«4 برای امتم از فقر نمی ترسم، بلکه از سوء 

مدیریت می ترسم؛ همان چیزی که االن گرفتار آن هستیم. 
کسی حضور پیغمبر آمد و گفت: »یا رسول اهلل َعلّمنی َشیئاً إن أنا َعِملُتُه 
ماء و أحبَّنی الّناُس ِمَن االَرض« یا رسول اهلل چیزی یاد  أَحبَّنی اهلل ِمَن السَّ
من بده که اگر عمل کنم، خدا از باال مرا دوست بدارد، خلق هم از زمین. 
پیامبر فرمود: »اِرَغب فی ما ِعنَد اهللِ یُحبَُّک اهلل و ازَهد ِمّما ِعنَد الّناس یُِحّبَک 
الّناس« رغبت نشان بده، ضعف و گدایی ات را به خدا نشان بده، خدا تو را 
کفایت می کند و دوست خواهد داشت. بی نیازی را نشان خلق بده، مردم تو 
را دوست دارند. نیازت را به مردم نشان دهی، از دست تو فرار خواهند کرد. 
پس اگر ما طبق وظیفه ای که خدا مشــخص کرده عمل کنیم، هم خدا 
دوست مان دارد و هم زندگی باکفایت خواهیم داشت. به دیگری نیاز نشان 

ندهیم که در نیاز نشان دادن، حقارت است و ضعف و ذلت. 

راه روزی، کسب و رنج است
شخصی با هیجان و اضطراب، حضور امام  صادق )علیه السام( 
آمد و گفت: درباره من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت 

رزقی دهد که خیلی فقیر و تنگدستم.
امام فرمودند: هرگز دعا نمی کنم. آن شــخص گفت: چرا دعا 
نمی کنید؟ امام فرمودند: برای اینکه خداوند راهی برای این کار 
معّین کرده است. خداوند امر کرده که روزی را پی جویی و طلب 
کنید؛ اما تو می خواهی در خانه خود بنشینی و با دعا روزی را به 

خانه خود بکشانی.1
مولوی در همین باره در مثنوی معنوی می نویسد:

راه روزی کسب و رنج است و تعب 
هرکسی را پیشه ای  داد  و  طلب

 اطلبوا االرزاق فی اسبابها 
ادخلوا االوطان من ابوابها

1. داستان راستان، شهید مرتضی مطهری

تطهیر با ابتالئات الهی
آیت اهلل میرباقری: یکی از وسائل مهم تطهیر انسان، بایا و امتحانات 
خداوندی است. سنت الهي این اســت که به هر میزان که بر ایمان 
انســان اضافه شــود، باي او هم مضاعف  گردد و البته، نتیجة این 
با، خلوص در محبت است؛ زیرا با یا، رشتة تعلقات به غیر خدا را 
قطع می کند، ناخالصی ها را از بین می برد و انسان را از فتنة نفس و 

گرفتاری به آن، نجات می دهد.
چرا حضرت یعقوب )علیه السام( بیســت یا به نقلی، چهل سال 
به درد فراق یوسف )علیه السام( مبتا شــد؟ زیراـ  با وجود آنکه 
سفره  اش، هر شب برای فقرا گســترده بودـ  یک شب، سائلی نزد 
او رفت، اما بر اثر شلوغی خانه، به او اعتنایی نکرد. به همین جهت، 
سائل از او به درگاه خدا شــکایت کرد. خداوند نیز به یعقوب )علیه 
السام( وحی کرد: »ای یعقوب! مگر نمی دانی که ترک اولی کردی 
و مجازات خواهی شد؟ پس آمادة با باش«. آنگاه او را به درد فراق 

یوسف )علیه السام( دچار کرد.
بی  شک، خداوند نمی خواهد انســان مؤمن را اذیت کند؛ بلکه قصد 
دارد او را به وسیلة با مخلص نماید تا قلبش فقط متعلق به خدا باشد. 

لقمه هایایمان و کفر
آیت اهلل العظمی بهجت )ره( درباره نقش شگرف غذای حال و حرام 

در سعادت و شقاوت انسان می فرمایند: 
وای بر ما اگر در خصوص خوردنی ها و نوشیدنی ها، از حرام اجتناب 
نکنیم؛ زیرا همین غذاها اســت که منشــأ علم و ایمان یا کفر ما 
می شود و در یک وقت نگاه می کنیم و می بینیم که به یزید ایمان 

آورده ایم!
از آیه »َو ال تقَربا هذه الشــجره فتکونا من الظالمین«، اســتفاده 
می شــود که همین أکل و تناول بود که در سلسله علل و معالیل 
هبوط آدم )علیه الســام( قرار گرفت. انســانی که قابلیت ملک و 
فرشــته شــدن را داردـ  هر چند طرف مقابل آن در پستی اسفل 
السافلین می باشدـ  در اثر خوردن و آشامیدن است که نیروی آن 
در خون و باالخره اثر آن در اعضاء بلکه در روح و مغز و فکر انسان 

ظاهر می شود.
علمای سابق که آن  همه در علم و عمل موفق بودند و عمر بابرکت 
داشتند و از انحراف فکری سالم بودند، در اثر خوردن غذای حال و 

اجتناب از غذاهای شبهه ناک بوده است.1
1. در محضر آیت اهلل العظمی بهجت، ج1، ص337.

پی نوشت
1. نجم: 39 و 30.
2. زلزال: 7ـ  8.

3. محدث قمی، انوار البهیه. 
4. فیض کاشانی، وافی.

  
اقتصاد کشور ما 

جای تأسف دارد. 
اینکه رهبر معّظم 
رشید و آینده نگر 
می گوید اقتصاد 
مقاومتی، معنای 

آن این است 
که کار کنیم، 

تولیدات داخلی 
مصرف کنیم 
و بیکاری را 

ریشه کن سازیم
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بنده ای که به 
یقین می رسد، 
خود را مالک 
چیزهایی که خدا 
به وی عطا کرده 
نمی داند؛ بلکه 
اموالش را ماِل 
خدا می داند و در 
همان طریقی 
که خدا فرموده 
به مصرف 
می رساند

 

منبر

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

می فرماید: »َو ما َخلَْقُت الِْجنَّ َو اإْلِنَْس إاِلَّ لَِیْعُبُدون«. 
اما عبودیتی که فقط از بنده بودن انسان و مالک بودن خداوند حکایت 
دارد، پایین ترین مرتبه عبودیت می باشــد که ممکن است کسانی 
همچون »بشر بن حارث حافی« نیز آن را فراموش کنند؛ ازاین رو باید 
تمام زندگی خود را برای رسیدن به مراتب باالی عبودیت پیش ببریم. 
مثًا هنگام ازدواج باید رابطه و نسبت ازدواج را با عبودیت سنجید و 

توجه داشت که ازدواج تأمین کننده بخشی از عبودیت است.
همچنین باید ســایر امور زندگی مانند درس خواندن، کار و تاش، 
احترام به دیگــران و رعایت حقوق آنان، تولی و تبــری را با نگاه به 
عبودیت انجام داد تا به باالترین مرتبه عبودیت برســد که »یقین« 

می باشد: »َواْعُبْد َربََّک َحتَّی یَأْتَِیَک الَْیِقیُن«.  
بنده ای که به یقین می رسد، خود را مالک چیزهایی که خدا به وی 
عطا کرده نمی داند؛ بلکه اموالش را ماِل خدا می داند و در همان طریقی 
که خدا فرموده به مصرف می رساند. عاوه بر آن، خود را در تدبیر امور 
ناتوان دانسته و همواره خود را به انجام اوامر و ترک نواهی خدا مشغول 
می دارد و اینجاست که سعادت واقعی نصیب چنین بنده ای می گردد.

راه رسیدن به مراتب باالی عبودیت )رفتارسازی(
یکی از مهم ترین راه ها برای رسیدن به مراتب باالی عبودیت، صبر و 

استقامت در برابر آزمایش و ابتائات الهی است.
حضرت ابراهیم )ع( از جمله کســانی اســت که خداوند حکیم او 

را به ابتائــات و امتحانات زیادی از جملــه: »قیام در مقابل 
بت پرستان«، »به آتش افتادن«، »گذاشتن 

زن و فرزند در ســرزمین خشــک و 
بی آب و گیاه مکه« و »قربانی نمودن 
فرزنــدش اســماعیل )ع(« مبتا 

جواد    ایجاد انگیزه )داستانی(
ســلطان طغرل، وزیری داشــت به نام خواجه توحیدی منش

ابومنصور، که مردی خداپرست، دانا و درستکار 
بود. 

وزیر معموالً همه روزه پس از اقامه نماز صبح، مدتی روی ســجاده 
می نشســت و به دعا و راز و نیاز می پرداخت. او پس از طلوع آفتاب، 

لباس وزارت می پوشید و به دربار سلطان طغرل می رفت.
روزی ســلطان، وزیر را قبل از طلوع آفتاب احضار کرد. مأمورین به 
منزل او رفتند و او را در حال خواندن دعا دیدند. امر پادشاه را اباغ 
نمودند، ولی وزیر، به گفته آنان توجهی نکرد و همچنان به عبادت 

خود ادامه داد.
مأمورین سلطان، بی اعتنایی وزیر را بهانه کرده و به پادشاه خبر دادند 
که وزیر به دستور شما احترام نمی گذارد. سلطان طغرل از شنیدن 
این مطلب به شدت خشمگین شد. تا اینکه وزیر پس از اتمام عبادت، 
به دربار آمد و نزد سلطان رفت. شــاه نگاه تندی به وزیر کرد و از او 

پرسید: چرا دیر آمدی؟ 
وزیر با آرامش و اطمینان خاطر عرض کرد: 

ای پادشاه! من بنده خداوندم و چاکر سلطان طغرل! تا از بندگی خدا 
فارغ نشوم، نمی توانم به وظایف چاکری پادشاه قیام کنم.

گفتار محکم و پر از حقیقت وزیر، شاه را سخت تحت تأثیر قرار داد، به 
گونه ای که اشک در چشمانش حلقه زد. آنگاه سلطان به وزیر آفرین 
گفت و سفارش کرد که همواره به این روش ادامه بده و بندگی خدا را 
بر چاکری ما مقدم بدار، تا از برکت آن امور، کشور همواره به درستی 

اداره شود. 

   متن و محتوا )اقناع اندیشه(
مهم ترین و اولین وصف هر انسانی عبودیت او است. عبودیت تاجی 
است که حقارت انســان را در برابر خالق هستی نشان می دهد. این 

وصف در همه انســان ها وجود دارد و کد شناسایی است که هر 
فردی با توجه به رابطه ابتدایی اش با موال و صاحب حقیقی عالم 

هستی دریافت کرده است. در قرآن کریم می خوانیم: 
ــماواِت َو األْْرِض إاِلَّ آتِي  »إِْن ُکلُّ َمْن فِي السَّ

ْحمــِن َعْبداً؛  هیــچ موجودی  ر الرَّ د
آسمان ها و زمین نیست؛ مگر 
اینکه با عبودیت و بنده وار به 

است«.محضر خــدای مهربــان آمده 
خداوند متعال، عبودیت را غایت و هدف خلقت انسان معرفی کرده و 

سربلندی در آزمایش الهی
راز رسیدن به عبودیت حقیقی

به مناسبت عید قربان
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بنا بر آیات 

پیشین، سنت 
آزمایش الهی 
از نظر زمان و 

مکان، مخصوص 
دوره و زمان 

خاصی نیست 
یا به منطقه و 

کشوری محدود 
نمی شود؛ بلکه 
ساکنان نقاط 
دیگر نیز مورد 

آزمایش و 
امتحان الهی 
قرار می گیرند
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بریزد و مادرم آن را ببیند.
اگر مانعی ندیدی پیراهن مرا برای مادرم ببر، شــاید برای تســلی 

خاطرش، وسیله مؤثری باشد و آالم درونی اش کم تر گردد.
پس از این سخن ها بود که ابراهیم )ع( به او گفت: به راستی ای فرزندم! 

تو برای انجام فرمان خدا نیکو یاور و مددکار هستی.
ابراهیم )ع( فرزند را به محل قربانگاه آورد و کارد را تیز کرده و دست و 
پای اسماعیل را بست و روی او را بر خاک نهاد و نگاه خود را به سوی 
آسمان دوخت، آنگاه کارد را بر گلویش نهاد و به حرکت درآورد؛ اما لبه 
کارد برگشت و کند شد. تا چند مرتبه این مسئله تکرار گشت که ندای 
آسمانی آمد: »ای ابراهیم! )ع( حقاً که رؤیای خویش را انجام دادی و 

مأموریتت را جامه عمل پوشاندی«. 
سپس جبرئیل امین، گوسفندی را به عنوان فدای اسماعیل آورد و 
ابراهیم آن را قربانی کرد و این سنت برای حاجیان به جای ماند که هر 

ساله در منی قربانی انجام دهند. 
از آنجا که شیوه برخورد ابراهیم )ع( و صبر و استقامت ایشان در برابر 
این آزمایش ها درس آموز اســت، خداوند در ادامه نقل جریان ذبح 
اسماعیل )ع( می فرماید: »َو تََرْکنا َعلَْیِه فِي اآْلِخرین؛  و نام نیک ابراهیم 

را در امت های بعد باقی نهادیم«.
آری، خداوند حکیم، همة انســان ها، حتــی پیامبرانش را با نیکی و 
نعمت ها و ناخوشی ها مبتا می سازد تا به سوی او بازگردند و گوهر 
عبودیت را در خود کشف کنند و مورد بهره برداری قرار دهند و خطاب 
به همة انسان ها می فرماید: »أََحِسَب النَّاُس أَْن یُْتَرُکوا أَْن یَُقولُوا آَمنَّا 
َو ُهْم ال یُْفَتُنون؛  آیا مردم گمان کردند به حال خود رها مي گردند و 

آزمایش نمي شوند؟«.
یِّئاِت لََعلَُّهْم  و در آیه دیگری می فرماید: »َو بَلَْوناُهْم بِالَْحَسناِت َو السَّ
یَْرِجُعون؛  آنان را با نیکی ها و تلخی ها مبتا می کنیم تا به ســوی ما 

باز گردند«.
بنا بر آیات پیشین، سنت آزمایش الهی از نظر زمان و مکان، مخصوص 
دوره و زمان خاصی نیست یا به منطقه و کشوری محدود نمی شود؛ 
بلکه ساکنان نقاط دیگر نیز مورد آزمایش و امتحان الهی قرار می گیرند 
و تا روزی که دنیا وجود دارد و در آن نوع بشــر زندگی 
مي کند، آزمایش الهی هم برقرار اســت. البته نوع 
امتحان ها مختلف می باشد و ممکن است فردی در 

جهتی آزمایش شود و دیگری در جهتی غیر از آن.
بنابراین رمز رســیدن به درجات باالی عبودیت، 
پیروزی و موفقیت در آزمایش و ابتائات الهی است.

صای عشق جانان بی با نیست  
زمانی بی با بودن روا نیست  

اگر صد تیر بر جان تو آید    
چو تیر از شست او باشد خطا نیست

از آنجا هر چه آید راست آید
تو کژ منگر که کژ دیدن روا نیست

سر مویی نمی دانی از این سر 
تو را گر در سر مویی رضا نیست

با کش تا لقای دوست بینی  
که مرد بی با مرد لقا نیست 

ساخت. 
قرآن در آیه زیر به این آزمایش ها و پاداش آنها اشاره کرده است: »َوإِِذ 
ِّي جاِعُلَک لِلنَّاِس إِماماً؛  )به  ُهنَّ قاَل إِن ُُّه بَِکلِماٍت َفَأتَمَّ ابَْتلی  إِبْراهیَم َرب
خاطر آورید( هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود. 
و او به خوبی از عهده این آزمایش ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو 

را امام و پیشوای مردم قرار دادم«.
حضرت ابراهیم )ع( با ســربلندی از این آزمایش ها بیرون آمد و به 
َّا َوَجْدناُه  مراتب باالی عبودیت رسید، خداوند درباره او می فرماید: »إِن
َُّه أَوَّاٌب؛  ما او را شــکیبا یافتیم. چه بنده خوبی که  صابِراً نِْعَم الَْعْبُد إِن

بسیار بازگشت کننده )به سوی خدا( بود«.
در یکی از این ابتاها، خداوند ابراهیم )ع( را مأمور کرد تا به دســت 
خود، اســماعیل سیزده ســاله اش را قربانی نماید. این، امتحان و 
آزمایشــی بود برای او، تا مقدار صبر و تحملش در برابر فرمان الهی 
معلوم گردد و عطای پروردگار به او، از روی اســتحقاق و شایستگی 

باشد.

   تحریک احساس
حضرت ابراهیم )ع( به اسماعیل )ع( گفت: پسر جان! من در خواب 

دیده ام که تو را قربانی می کنم، نظر تو در این باره چیست؟ 
گفت: پدرجان! به هر چه مأمور شده ای، عمل کن که ان شاء اهلل مرا از 
صابران خواهی یافت. سپس اسماعیل )ع( پدر را به این کار ترغیب 

کرد و  گفت:
اکنون که تصمیم به کشتن من داری، دســت و پایم را محکم ببند 
تا آن هنگام که کارد بر گلویم می رســد، دســت و پا نزنم، و از اجر و 
ثوابم کاسته نشود؛ زیرا مرگ سخت است و ترس آن دارم که هنگام 
احساس آن مضطرب شوم. دیگر آنکه کاردت را تیز کن و به سرعت 

که مرا بر زمین بر گلویم بکش تا زودتر آســوده شــوم. هنگامی 
خوابانیدی، صورتم را به رو، بر زمین بگذار و به 

یک طرف صورت مــرا بر زمین مخوابان؛ 
زیرا می ترسم چون نگاهت به صورت 
من بیفتد، حالت دگرگون شده و مانع 

انجام فرمان الهی گردد.
پیراهنت را هنگام کشیدن کارد بیرون 

ن آر، مبادا که از خون من چیزی بر  آ
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منبر

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 
  
گام نخست در 
زندگی مهدوی 
جاری ساختن 
اهداف ظهور 
است. باید ببینیم 
امام زمان بعد 
از حکومت چه 
می کنند، ما هم 
همان کار را 
انجام دهیم

 

توحید است: »یَْعُبُدونَني الیُشِرُکون بي شْیئاً«.  هدف ظهور این است 
که همه، خدا را ببینند: »اللَُّهَمّ إِنَّا نَْرَغُب إِلَْیَک فِي َدْولٍَة َکِریَمٍة«  ظهور، 
رغبت به سوی خدا است. هر چه انسان توحیدی تر شود، پیوندش با خلق 
بیشتر می شود؛ چون وجود حق، رحمت واسعه است، و همین وصف را 
حضرت حجت نیز دارند؛ چه اینکه در زیارت آل یاسین می خوانیم: »و 
رحمة الواسعة«. هر چه انسان به امام نزدیک تر باشد، می تواند دیگران 
را بهتر ببیند. برای همین بهترین افــراد، در خانواده مهدوی پرورش 
می یابند و عمًا فرد منتظر پیوند خانوادگی اش بسیار باال است. پسری 
که عاشق امام زمان است، در کنار خانواده و جمع بودن، برای او رشد 
است. آسیب جدی مهدویت این است که ما مهدویت را در عزلت دیدیم. 
یکی از اولیا چله گرفت تا امام را ببیند، ولی موفق نشد. به آیت اهلل سید 
علی قاضی نامه  نوشت و علت را جویا  شد. ایشان در جواب نامه او نوشتند: 
با این اخاقت می خواهی امام زمان را ببینی؟ آن شخص می گوید: یک 
موقعی هوا گرم بود و من خسته بودم. خوابیدم، بچه ها سر و صدا کردند. 
از خواب پریدم و سر بچه ها داد زدم. فهمیدم تندی من همة چله هایم را 
خراب کرد. از این قضیه نتیجه می گیریم که امام زمان در مسئله اخاق 
در خانواده دقیق و حساس هستند. فردگرایی دورکننده انسان از امام 
است. شاخص اول زندگی مهدوی خودگرا نبودن در ارتباط با همه است. 

   مودت و رحمت در خانواده
در نظام زندگی باید مودت داشت. مودت محبتی است که همراه با عمل 
باشــد. خدا در مورد خودش می گوید: »من رحمت هستم«، در مورد 
ارتباط با اهل بیت می گوید: »مودت داشته باشید«؛ اما در نظام زندگی 
بین زن و شــوهر، هم مودت برقرار است و هم رحمت. جالب است که 
خدا بحث رحمت را در وصف خودش می آورد و مودت را در ارتباط ما با 
اهل بیت؛ ولی در نظام خانواده هر دو را مطرح می سازد: »َوِمْن آیَاتِِه أَْن 
ًة َوَرْحَمًة«.  َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواًجا لَِتْسُکُنوا إِلَْیَها َوَجَعَل بَْیَنُکْم َمَوَدّ

   رحمت
رحمت یعنی توجه یک طرفه و بدون توقــع. مودت نیز محبت همراه 
با عمل است. رحمت یعنی کســی به دیگری لطف کند و هیچ توقعی 
نداشته باشد. جالب است که این وصف در مورد خدا، امام زمان، و زن 
و شوهر آمده است؛ یعنی محبت در خانواده باید بدون توقع باشد. خدا 
می گوید من بدون هیچ توقعی به شما توجه می کنم، اگر هم می گویم 
عبادت کنید، برای خودتان می گویم. امام هم نور ساطعی است که هیچ 
توقعی ندارد. در نظام زندگی باید رحمت جاری باشد. زندگی مهدوی 
که صفات امام در آن حاکم است، یک زندگی پر از رحمت است؛ زیرا 
امام زمان تجلی رحمت خدا است. قرآن می گوید: »َوَرْحَمِتي َوِسَعْت 
ُکَلّ َشْيءٍ«.  امام زمان نیز می فرماید: »أنا تلک الرحمة«.  انسان مهدوی 
چون به امام زمان نزدیک است، وجودش ماالمال از رحمت است و از 

محمدصادق کفیل    زندگی مهدوی
معاون آموزش و پژوهش 

بنیاد فرهنگی 
مهدی موعود )عج(

ســبک زندگی مهــدوی یــک روش پایــدار در 
ســاحت های نفســانی و تعامات اجتماعی برای 
رســیدن به اهداف امام عصر است. یعنی فرد یک 
روش پایدار نسبت به خود و دیگران در پیش بگیرد برای اینکه بداند دغدغه 
امامش چیست. تفاوت زندگی مهدوی با بقیه زندگی ها در این است که در 

زندگی مهدوی دغدغه و هدف فرد، دغدغه و هدف امام می شود. 

   دغدغه و هدف امام چیست؟ 
دغدغه امام ایجاد جامعه توحیدی و تبدیل تمدن فردگرا و خودگرا به 
تمدن خداگرایی است. غرض از زندگی سعادت است. دغدغه امام هم 
این است که این سعادت و پیشرفت و رشد برای عالم بشری رخ دهد. اگر 
کسی دغدغه اش دغدغه امام شد، به سعادت رسیده است. برای اینکه 

این اتفاق رخ دهد، باید چه کنیم؟ 
دغدغه امام دغدغه ظهور است، دغدغه ما هم باید دغدغه ظهور شود. 
مهم ترین خواسته امام در زندگی شــان حرکت به سمت ظهور است. 
انسان منتظر هم چون با منَتظر ســنخیت پیدا می کند، دغدغه اش 

دغدغه ظهور می شود. 

   حذف خود
اولین گام انتظار، حذف خود است؛ یعنی کسی می تواند براساس یک 
دغدغه  توحیدی حرکت کند که خودگرا نباشــد. مشــکل  ما در نظام 
خانواده، در تعامل بین زن و شوهر، پدر و مادر و فرزند این است که همه 
خودگرا هستند و دنبال نفع شخصی می گردند و این همان الگو گرفتن از 
تمدن غرب است. شاخصه  اول فرد منتظر، دگربینی و جامعه بینی است. 
مسجد جایگاه دگربینی است؛ چراکه انسان از ورود به مسجد تا خروج 
از آن، جمع را می بیند؛ لذا بهتریــن جایگاه برای ایجاد زندگی مهدوی 
مساجد است. زندگی مهدوی زندگی دسته جمعی است و مسجد بهترین 
مکان برای تمرین با هم بودن است. شاید بتوانیم بگوییم مهم ترین عامل 
تأخیر در فرج امام زمان، ناتوانی ما در تشــکیل زندگی دســته جمعی 
مطلوب است. پویا نبودن در این موضوع موجب تأخیر در فرج است؛ چون 
امام می گویند: »بِنا یَُؤلُّف اهللُ بَیَن ُقلوِب الِعباد؛  به واســطه ما،  خدا بین 
دل های بندگان الفت ایجاد می کند«. همچنین در دعای ندبه می گوییم: 
َاِح َو الرَِّضا«؛ امام کسی است که همة پراکندی ها را  ُِّف َشْمِل الصَّ »أَیَْن ُمَؤل
جمع می کند. اصاً زیبایی ظهور، به اجتماع مؤمنان است. در وصف ظهور 
آمده که در آن روز کینه از دل ها می رود؛ زیرا انسان ها دگربین می شوند و 

همه را می بینند، و نمی توانند با دیگری اختاف داشته باشند. 

   خانواده مهدوی
شاخص اول خانواده مهدوی توحید است؛ زیرا هدف ظهور، فراگیر شدن 

خانه ای سرمست از رایحه مهدوی
مالک ها و معیارهای ایجاد خانواده مهدی یاور
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اگر بخواهیم 

زندگی مان 
زندگی مطلوبی 
باشد، باید امید 
داشته باشیم. 
دغدغه مهم  ما 

در زندگی تغییر 
است؛ یعنی هم 

خودمان و هم 
دیگران را عوض 

کنیم

کسی توقع ندارد. وقتی افراد جامعه از یکدیگر توقع نداشته باشند، با هم 
نزاع نمی کنند. توقعات ریشه تمام نزاع های خانوادگی است. وقتی این 

توقعات حذف شود، نزاع ها حل می شود. 

   نقش امید در خانواده
اگر بخواهیم زندگی مان زندگی مطلوبی باشد، باید امید داشته باشیم. 
دغدغه مهم  ما در زندگی تغییر است؛ یعنی هم خودمان و هم دیگران را 
عوض کنیم. در زندگی مهدوی هر کسی که با دیگری برخورد می کند، 
دغدغه اش تغییر است و اصًا نظام زندگی بر اساس تغییر است. انسان 
از رکود نگران می شود. برای حل رکود، باید پویا بود و امید رمز پویایی 
است؛  چنان که وجود نورانی امیرالمؤمنین )علیه السام( می فرماید: 
»ُکُلّ َمن رجا ُعِرَف رجاؤُه في َعَملِِه؛  هر کس که امید داشته باشد، امید او 
در عملش نمایان است«. بهترین راهکار برای تغییر دیگران، ایجاد انرژی 
مثبت در وجود آنان است. اگر اعضای خانواده بخواهند همدیگر را عوض 
کنند و به هم امید دهند، ابتدا ویژگی های مثبت را بیان کنند، سپس 
نقد خود را بیان دارند. دیدن خوبی ها مقدمه رشد است. امام زمان این 
روحیه را به همه ما داده اند. در دعاها، عاوه بر فرج ایشان، برای خودمان 
َعاِة إِلَی َطاَعِتَک َو  هم دعا می کنیم و می گوییم: »َو تَْجَعُلَنا فِیَها ِمَن الُدّ
الَْقاَدةِ إِلَی َسِبیلَِک«. نقش ما در دوران ظهور، رهبری است. پس هر صبح 

به خودمان می گوییم: من می توانم رهبر حکومت امام زمان شوم، من 
می توانم در حکومت زمان رهبری کنم. 

   جاری کردن اهداف حکومت مهدوی
گام نخست در زندگی مهدوی جاری ساختن اهداف ظهور است. باید 
ببینیم امام زمان بعد از حکومت چه می کنند، ما هم همان کار را انجام 
دهیم. در روایت داریم: »المهدی جواٌد بالمال؛  حضرت مهدی بخشنده 
اســت«. وجود امام زمان بخشنده اســت و همة اهل بیت همین گونه 
بوده اند. انسان منتظر، بخشنده است و سیره مهدوی را در زندگی اش 
جاری می ســازد. امام در مــدل مدیریتی عدالت محــور، دین مدار و 
امنیت گرا است. »شدیٌد علی العمال و رحیٌم بالمساکین« است. کسی 
که می خواهد زندگی اش مهدوی باشد، باید سیره امام را در حکومتش 
بداند و همان صفات را در زندگی اش عملی سازد. انسانی که رزقش را به 
واسطه زن و فرزند جلب می کند، نسبت به آنها بخشنده می شود؛ پس 

انساِن سخت گیر مهدوی نیست.
بر اساس آیه 41 سوره حج، حکومت حضرت چهار شاخصه دارد: »الَّذیَن 
کاَة َوأََمروا بِالَمعروِف َونََهوا  اَة َوآتَُوا الَزّ ّناُهم فِي األَرِض أَقاُموا الَصّ إِن َمَکّ
َعِن الُمنَکِر«. این چهار وصف در وجود شخص منتظر، زنده است و محور 

آنها دین مداری است. 
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َجَزی اهللُ َخیراً َوالَجزاُء بَِکفِِّه
أبا َحَسٍن َعنا َو َمن َکأبي َحَسٍن

خدا جزای خیر دهد و جزا دادن در دست او است
از ما ابا حسن را و چه کسی مانند اباحسن است؟

َسَبْقَت ُقَریشاً بِالّذي أنَت أهُلُه
َفَصدُرَک َمشُروٌح َو َقلُبَک ُممَتَحٌن 

از قریش پیشی گرفتی در آن چیزی که تو اهل آن هستی
پس سینه ات فراخ و قلب تو امتحان شده است

توضیح
جمله »فصدرک مشروح« اشاره است به آیه مبارکه: »أََفَمن َشَرَح ٱهلَلُّ 
بِِّه؛ آیا کسی که خدا سینه او را برای  َصْدَرُه لِلِْسَاِم َفُهَو َعلَی نُوٍر ِمّن َرّ
اسام گشاده و بر او نوری از پروردگار خویش است«. )زمر: 22( در منابع 
اهل سنت نیز وارد شده که این آیه در حق امیرالمؤمنین )علیه السام( 
و حضرت حمزه سید الشهداء نازل شده؛ چنان که محب الدین طبری 

در کتاب الریاض النضرة، ج2، ص270، نقل کرده است.
جمله »َقلُبَک ُممَتَحٌن« اشــاره اســت به روایت نبــوي که در حق 
امیرالمؤمنین )علیه السام( وارد شده: »اِنُّه امَتَحَن اهللُ َقلَبُه بِاالیمان؛ 
همانا خداوند قلب او را به ایمان امتحــان کرد«. عده زیادی از علمای 

عامه این حدیث را نقل کرده اند. 

حّسان بن ثابت سید عباس 
خاندان حّسان، خاندان شــعر بودند؛ چنان که مرتضوی

مرزبانی در معجم الشــعراء از دعبل و مبرد نقل 
می کند که گفته اند: ریشــه دارترین مردم در شعر خاندان حّسان 
بودند.  حّسان بن ثابت هشت سال قبل از والدت پیامبر اکرم )ص( 

در چنین خاندانی دیده به جهان گشود. 
در زمان پیامبر اکرم )ص( حّسان شاعر اسام و زبان گویای مسلمین 
بود. حضرت برای او در مســجد منبری قرار می داد و حّسان بر آن 
ایســتاده و مدح پیامبر می کرد. حضرت رسول )ص( می فرمودند: 
»همانا خداوند حّسان را با روح القدس تأیید می کند تا  هنگامی که 

از رسول خدا دفاع کند«. 
حّسان بن ثابت عمر زیادی کرد و در سال 55 هجری در 120 سالگی 

چشم از جهان فرو بست. 

حّسان بن ثابت که اولین شــاعر غدیر است، اشعار بسیاری در بیان 
فضائل و مدح امیرالمؤمنین )علیه السام( سروده؛ چنان که مرحوم 
عامه امینی در کتاب الغدیر گفته است: دست تحریف دیوان ها و 
کتاب های شعر حّســان را مورد هجوم قرار داده و بسیاری از اشعار 

حذف یا تحریف شده است.
با این حال با نگاهی به کتاب های معتبر اهل ســنت، اشــعاری که 
بیان گر فضائل امیرالمؤمنین )علیه الســام( است و بر زبان حّسان 
جاری شده، به دست می آید. عامه امینی در جلد سوم الغدیر بعضی 

از آن اشعار را ذکر کرده است که یک مورد آن را بررسی می کنیم.

َمن كاَن باَت َعىل 
ِفراِش ُمحّمٍد؟ 
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ألَسَت أخاُه فِي الُهدی َوَوِصیُُّه
َنِن  و أعلَُم فِهٍر بِالِکتاِب و بِالسٌّ

آیا تو نیستی برادر رسول خدا در هدایتگری و وصی او
داناترین از خاندان فهر به کتاب و ســنت ها )فهر نام یکی از اجداد 

پیامبر و بنی هاشم است(.
توضیح

در مصرع اول شاعر به حدیث مواخات و برادری پیامبر و حضرت علی 
)علیهما السام( اشاره می کند و در مصرع دوم به علم ایشان و اینکه 
اعلم از بقیه به کتاب و سنن هستند که در کتاب های حدیثی به طور 

وافر این مضمون یافت می شود؛ مانند:
گنجی در کتاب کفایة الطالــب، ص332، باب 94، نقل می کند که 
نَِّة َو الَقضاِء بَعدي َعلُي  پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »أعلَُم أّمتي بِالسُّ
بُن اَبي طالب؛ داناترین امت من به سنت و قضاء بعد از من، علی بن 

ابی طالب است«.

ابن جوزی حنفی در کتاب تذکرة الخواص این شعر حّسان بن ثابت را 
در شأن امیرالمؤمنین )علیه السام( ذکر می کند:

َق راِکعاً َمْن ذا بِخاتَِمِه تََصدَّ
ً َو أَسرَّها في نَْفِسِه اِْسرارا

چه کسی در حال رکوع انگشترش را صدقه داد و آن را نزد خود به عنوان 
راز نگاه داشت.

َمن کاَن باَت َعلی فِراِش ُمحّمٍد؟ 
َو محّمٌد أسری یَْوَم الغارا

چه کسی بود که در بستر رسول خدا قرار گرفت
و پیامبر سْیر کرد به سوی غار؟

َي ُمؤِمناً  َمن کاَن في الُقرآِن ِسمِّ
في تسع آیات تلین غزارا

چه کسی در نُه آیه از قرآن مؤمن نامیده شد؟
توضیح

در بیت اول شاعر به بخشیدن انگشتر توسط امیرالمؤمنین 
)علیه السام( در حال رکوع اشاره می کند. پس از این کار آیه 

55 سوره مائده در شأن ایشان نازل شد. 
 در بیت دوم حّسان بن ثابت به لیله المبیت اشاره می کند که در مورد این 
جانفشانِی امیرالمؤمنین )علیه السام( آیه 207 سوره بقره نازل شد. در 
بیت سوم شاعر به آیاتی اشاره دارد که طبق تفسیر عامه نیز امیرالمؤمنین 
)علیه السام( در آن آیات مؤمن نامیده شده است. ما آن آیات را آورده و به 

طور مختصر منابع عامه را نیز ذکر می کنیم:

1. »أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا الیستوون«. سجده: 18.
ـ طبرسی، تفسیر جامع البیان، ج11 و ج21، ص107.

ـ األغاني، ج5، ص153.
2. »هو الذي أیدک بنصره وبالمؤمنین«. أنفال: 62.
ـ ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج12، ص307.

ـ سیوطی، در الدر المنثور، ج4، ص100.
3. »یا ایها النبی حسبک اهلل و من اتبعک من المؤمنین«. أنفال: 64.

ـ عامه امینی در کتاب الغدیر، ج3، ص90، از کتاب فضائل الصحابه نوشته حافظ ابونعیم نقل 
کرده که این آیه در حق علی )علیه السام( نازل شده است.

4.  »من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر 
وما بدلوا تبدیا«. أحزاب: 23.

ـ خوارزمی، المناقب، ص279، ح270.
ـ ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص134.

5. »انما ولیکم اهلل و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصاة و یؤتون الزکوة و هم راکعون«. 
مائده: 55.

ـ جامع البیان، ج6، ص288.
ـ التفسیر الکبیر، ج12، ص26.

6. »أجعلتم سقایة الحاج وعنارة المسجد الحرام کمن آمن باهلل و الیوم اآلخر وجاهد فی سبیل 
اهلل الیستوون عند اهلل«. توبه: 19.

ـ جامع البیان، ج10، ص95.
ـ التفسیر الکبیر، ج16، ص11.

7. »ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا«. مریم: 96.
ـ الکشف والبیان، ص19.

ـ فرائد السمطین، ج1، ص79، ح 50ـ  51.
8. »أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات«. جاثیه: 21.

ـ تذکرة الخواص، ص17.
ـ کفایة الطالب، ص247، باب 62.

9. »ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریة«. بّینه: 7.
ـ جامع البیان، ج30، ص264.

ـ مناقب الخوارزمي، ص11، ح120 و ص265، ح247.
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یکي از حاالت 
بسیار مغتنم 
و ارزشمند در 
مقام دعا، گریه و 
زاري، و بي قراري 
به خاطر دوري 
از درگاه انس 
حضرت باري 
)عّز اسمه( و 
محروم  بودن از 
عنایات خاصه او 
است

 

کتاب »نیایش در عرفات« تألیف مرجع عالي قدر حضرت آیــت اهلل العظمي صافي گلپایگاني   )دام ظله( دارای نکات  تنظیم: 
کلیدی در شرح دعای عرفه امام حسین )علیه السالم( است که برای اجرای مراسم دعای عرفه بسیار سودمند است.حسین دهاقان

محور اصلي کتاب، پیرامون ده بخش از بخش هاي مشحون به معارف توحیدِي نیایش سید الشهداء )علیه السالم( در 
روز عرفه است که با آن حال سراسر خلوص، توجه و چشم گریان انشاء و قرائت فرمود.

»لَْیَس لَِقضائِِه داِفٌع«.
به قضا و قدر الهي باید ایمان داشت؛ چنان که به تأثیر دعا، صدقه، صله 
رحم و امور دیگر نیز ایمان داریم؛ اگرچه تفاصیل و ارتباطات کامل 
این امور و مخصوصاً قضا و قدر بر ما مخفي است. بشر در عین  حالي 
 که مختار است و اسباب و وســایل ماّدي را استخدام کرده و به کار 
مي گیرد، باید به خدا اعتماد داشته باشد و همیشه از او کمک بخواهد 
و منصرف از او نباشد و به فراهم  بودن اسباب مغرور نگردد و غافل از 
خدا نشود که در بسیاري از موارد با اینکه انسان اسباب امري را فراهم 
مي نماید و در نظرش حصول نتیجه قطعي است، ناگهان وضع به هم 
مي خورد و نتیجه حاصل نمي شود و همة زحمت ها بي ثمر مي گردد. 

»یا من عفا عن عظیم الذنوب بحلمه یا من اسبغ النعمآء بفضله...«. 
در این بخش مطالب و معارف بســیار بیان شده که معرفت آنها در 
کمال روح و آرامش جان و تربیت انسان و رشد قواي فکري و ایماني، 
بسیار مؤثر و آموزنده و در عین  حال لذت بخش و روح پرور است. خدا 

را به اوصافي توصیف مي نماید که به برخي از آنها اشاره مي شود:
ـ با حلمش، از گناهان بزرگ عفو مي فرماید.
ـ با فضلش، نعمت ها را تمام و کامل مي کند.

ـ کهف و پناهگاه است؛ هرگاه که راه ها با همة وسعت بر انسان بسته 
شود و از سلوک آنها عاجز گردد و زمین با آن گستردگي بر او تنگ 

شود که اگر رحمتش نباشد، شخص از اهل هاک خواهد بود.

َِّذي أَنَْعْمَت ... َوإِْن تَْعُف َعّني  َِّذي َمَنْنَت أَنَْت ال »یَا َمْواَلَي أَنَْت ال
َفِبِحْلِمَک َوُجوِدَک َوَکَرِمَک«.

به این بخش از این لحاظ توجه مي کنیم که متضمن بیان بعضی شئون 
الوهیت و ربوبیت خداوند متعال و بعضی حاالت فقر و احتیاج بنده به او و 
عرض ذلت، حقارت و ضراعت به درگاه خداوند قادرِ قاهِر بي نیاز، و تذکار 
نعمت هاي خداي رب العالمیِن بي نیاز، به این بنده محتاج است؛ تا حدي 
 که هرچه الزم بوده و الزم داشته، به او عطا کرده و تا درجه اي به او لیاقت 
داده که بتواند در عالم تکوین، تصرف نماید و عامل مشیة اهلل گردد و 

به شنوایي الهي بشنود، به بینایي حق ببیند و به گویایي خدا بگوید.
زبانش زبان حق، دستش دست حق، و چشمش چشم حق شود و 

مصداق آیه هفده سوره انفال گردد:
َ َرَمی «. »َو َما َرَمْیتَ  إِْذ َرَمْیَت َو لَِکنَّ اهللَّ

َِّذي أََسْأُت ...  »ثُمَّ أَنَا یَا إِلَِهي الُْمْعَتِرُف بُِذنُوبِي َفاْغِفْرَها لِي أَنَا ال
َفَلَک الَْحْمُد إِلَِهي َوَسیِِّدي«.

از این جمله ها، پس از آنکه خدا را به اوصاف و اســمای حسنایش به 
 وسیله جمله هاي مربوط به معرفة اهلل شناختیم، خود را مي شناسیم و 
موضع و موقعیت خود را در برابر خدا و این همه نعمت ها زیر نظر قرار 
مي دهیم. این خودشناســي اگر براي انسان خداشناس حاصل شود، 
اساس کمال، سیر و ترقي به  سوي ملکوت اعلي و قرب باري  تعالي است.

در این سیر آگاهانه انسان متوجه اســت که همه توفیقات و خیرات، 
همه نعمت ها و هرچه دارد، همه از او اســت و باید از او مدد بخواهد و 
او را بپرستد. غیر از او همه به او محتاج و نیازمندند و او سّتارالعیوب و 

غّفارالّذنوب است.
ای مرهم سینه ها به صد غم خواری

از ما همه زلّت و ز تو غفاری
رسوای دو عالم به یقین خواهم بود

گر پرده لطفت نکند سّتاری

اِمِعیَن، یا أَبَْصَر النَّاِظِریَن َویَا أَْسَرَع الَْحاِسِبیَن َویَا  »یَا أَْسَمَع السَّ
اَدِۀ الَْمَیاِمیَن ...  ٍد السَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ اِحِمیَن َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ أَْرَحَم الرَّ

.» یَا َربِّ یَا َربِّ
این چند جمله را در حال تضّرع با صداي بلند به درگاه خداوند سبحان 
عرض مي کرد و سر و چشم مبارکش را به  سوي آسمان بلند کرده بود 

و مانند دو ُمشک از دیدگان مبارکش اشک جاري بود.
یکي از حاالت بسیار مغتنم و ارزشــمند در مقام دعا، گریه و زاري، 
و بي قراري به خاطر دوري از درگاه انس حضرت باري )عّز اســمه( و 
محروم  بودن از عنایات خاصه او اســت که هرچه بنده بیشتر نزدیک 
شود و قربش زیادتر باشد، بي قراري اش بیشتر و آتش شوق و اشتیاقش 
به حضور زیادتر و به تقرب افزون تر و روشن تر مي شود. در عین وصال، 
باز هم خود را در فراق مي بیند و در آتش آن مي سوزد و از این احساس 

لذت مي برد و وصال و اتصالش را بیشتر مي سازد.
آن که به  واسطه نداشتن معرفت از لذت سوختن در آتش فراق و گریه و 
زاري و اظهار شوق به وصال بیشتر محروم است، این معاني را نمي فهمد 
و بسا که به آن حالت رذیله بُعد و دوريـ  که اَْرَذل حاالت استـ  دل 
 خوش کند و به این جهل بزرگ و بنیادي، خشنود باشد و نمي داند که:

اسیر لذت تن مانده ای وگرنه تو را
چه عیش ها است که در ملک جهان مهیا نیست

کهف  حصین
برداشت هایی از دعای عرفه

برگرفته از کتاب نیایش در عرفات 
اثر حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی
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منابع
1. احمد بن علی طبرسی، 

اإلحتجاج علی أهِل 
اللجاج، تحقیق محمدباقر 

ِخرسان، مشهد: نشر 
مرتضی، 1۴03 ق.

2. علی بن موسی ابن 
طاووس، إقبال األعمال، 

تهران: دارالکتب 
اإلسالمیه، 1۴09 ق.

3. محمدباقر مجلسی، 
بحار األنوار، بیروت: دار 

إحیاء التراث العربی، 
1۴03 ق.

۴. تاج الدین محمد بن 
محمد شعیری، جامع 
األخبار، نجف: مطبعة 

الحیدریة، بی تا.
۵. محدث نوری، 

مستدرک الوسائل و 
مستنبط المسائل، قم: 

مؤسسة آل البیت )علیهم 
السالم(، 1۴0۸ ق.

6. شیخ عباس قمی،  
مفاتیح الجنان، ترجمه 

الهی قمشه ای، قم: آیین 
دانش، 13۸7.

ایده های تبلیغی  در دهه والیت
انسان، در پی هر فضیلتی که باشد، بهتریِن آن را در غدیر می یابد؛ ازاین رو تمام انسان های فضیلت جو، باید مبّلغ غدیر  مجید

باشند. مبّلغ غدیر بودن، تکلیفی است که پیامبر خاتم بر دوش همۀ مسلمانان گذاشته است. آن حضرت در روز غدیر  جعفرپور
فرمودند: »َفْلُیَبلِّغِ  الَْحاِضُر الَْغائَِب، َو الَْوالُِد الَْولََد إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمِۀ؛  ]این سخن را[ حاضران به غایبان، و پدران به فرزندان 
تا برپایی رستاخیز برسانند«.   در احادیث اهل بیت: دستورهای اجتماعی و فردِی ویژه ای برای عید غدیر وارد شده است که می توان در 

آن فهرستی از ایده های تبلیغی را ارائه داد. 

آداب اجتماعی بر اساس روایات
1.  جشن گرفتن؛ 2. اظهار ُســرور؛ 3. تبریک گفتن به 
مؤمنان؛ 4. هدیه دادن؛ 5. دیدار با مؤمنان؛ 6. صله رحم 
و مالقات بستگان؛ 7. توسعه بر خانواده؛ 8. انفاق در راه 
خدا؛ 9. لباس نو پوشــیدن؛ 10. زینت کردن؛ 11. اطعام 
دادن؛ 12. افطار دادن؛ 13. برآوردن حاجات مؤمنین؛ 

14. عقد اخّوت.

آداب فردی بر اساس روایات
1.  بسیار صلوات فرستادن؛ 2. لعن بر دشمنان اهل بیت و برائت از 
آنها؛ 3. خواندن دعای ندبه؛ 4. زیارت امیرالمؤمنین )علیه السام( 
از دور و نزدیک )مخصوصاً زیارت غدیریه(؛ 5. ُشــکر خداوند بر 
نعمت بزرگ والیــت؛ 6. خواندن نماز مخصــوص روز غدیر؛ 7. 
خواندن دعاهای مخصوص روز غدیر کــه در مفاتیح الجنان و 

کتاب های دیگر ذکر شده است؛ 8. ُغسل؛ 9. روزه گرفتن.

1. تشویق و اقامه نماز روز غدیر
نماز روز غدیر از جمله نمازهایی اســت که 
ثواِب زیادی برای آن نقل شده است. جا دارد 
امامان جماعت، هر یک در مسجد خود این 

نماز را برپا کنند.

4. برپایی کاروان شادی غدیریان
همچنان که در ایام حــزن و اندوِه اهل بیت: 
دستة عزا برپا می شود، شایسته است در روز 
عید غدیر با در دست داشتِن گل و خواندن 

سرود و مولودی، کاروان شادی بر پا شود. 

8. قرائِت خطبه غدیر
خطبه غدیر، سند گویای والیت امیرالمؤمنین )علیه السام(، به صورت 
حدیثی متواتر نقل شده اســت. خواندن متن و ترجمه آن، مردم را با 
معارف غدیر بیشتر آشنا می سازد. قابل ذکر است که از امیرالمؤمنین 
و امام رضا )علیهما السام(، خطبه ای در روز غدیر نقل شده که دارای 

مباحثی بسیار عمیق و آموزنده است. 

7. بزرگداشت و احترام به سادات
رسول خدا فرمود: »چهار نفر در روز قیامت مورد شفاعت من هستند اگر چه 
گناهاِن اهل دنیا را آورده باشند: 1. فرزندان )شایسته( من ؛ 2. برآورنده کننده 
حاجت هاِی ســادات؛ 3. کســانی که در وقت اضطرار به یاری سادات می 
شتابند؛ 4. دوست دارنده ســادات به دل و زبان«.   روش بزرگان و علما نیز 
احتراِم فوق العاده به سادات و فرزنداِن پیامبر6 بوده است؛ به گونه ای که این 
احترام را گامی مؤثر و پیش برنده در سیر و سلوک معنوی خویش می دانستند.

2. قرائت زیارت غدیریه
زیارت غدیریه که از امام  هادی )علیه السام( 
نقل شــده، یک دور امام علی شناسی است. در 
این زیارت 135 فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین 
آمده اســت. خواندن این زیارت و بیان فضائل 
موال عامل مؤثری در آشــنا کــردن مردم با 

فضیلت های آن حضرت خواهد بود.

 5. مسابقات فرهنگِی غدیر
  یکــی از راه هــای جــذاب کردن مراســم 
جشــن غدیر، برگزاری مســابقات فرهنگی 
اســت؛ مســابقاتی همچون: قرآن، تواشیح، 
مقاله نویسی، روزنامه دیواری، خطاطی، نقاشی، 
شعر و سرود. ناگفته نماند که موضوعات باید بر 

اساس مقاطع سنی افراد فرق کند.

3. برپایی سفرۀ افطاِر غدیر
بر اساس ســخنان امامان معصوم: که برای 
افطــاری دادن روز غدیر ثــواب زیادی نقل 
کرده اند، مناسب اســت والیت مداران این 
ســفره افطاری را برای مؤمنین در مســجد 

تهیه کنند.

6. برپایی نمایشگاه غدیر
یکی دیگر از راه های زیبا بر پا کردن مراسم 
جشن غدیر، برگزارِی نمایشگاه با موضوعات 
مرتبط با این عید است؛ موضوعاتی همچون: 
آیات غدیر، غدیر در آینه روایات، پاســخ به 

شبهات غدیر، کتب غدیر و کودکان غدیر.
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منبر

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مناسبت: سالروز ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا 
)علیهما السالم(

الِحیَن ِمْن ِعباِدُکْم َو إِمائُِکْم إِْن یَُکونُوا  آیه: »َو أَنِْکُحوا اأْلیامی ِمْنُکْم َو الصَّ
ُ ِمْن َفْضلِِه«.  ُفَقراَء یُْغِنِهُم اهللَّ

روایت: 
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: »َمْن تََزوََّج أَْحَرَز نِْصَف ِدیِنِه«. 
امام صادق )علیه  السام( می فرمایند: »َمْن تََرَک التَّْزِویَج َمَخاَفَة الَْعْیلَِة 

 .» نَّ ِ الظَّ َفَقْد أََساَء بِاهللَّ
امام صادق )علیه  السام( می فرمایند: »َجاَء َرُجٌل إِلَی النَِّبيِّ )ص( َفَشَکا 

َع َعلَْیِه«.  إِلَْیِه الَْحاَجَة َفَقاَل تََزوَّْج َفَتَزوََّج َفُوسِّ
آسیب های ازدواج

مهریه سنگین
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: »َخْیُر النَِّکاِح اَیَْسُرُه«. 

شغل و ثروت

امام صادق )علیه  السام( می فرمایند: »َمْن تََزوََّج اْمَرأًَة یُِریُد َمالََها الَْجَأُه 
ُ إِلَی َذلَِک الَْماِل«.  اهللَّ

کم صبری
علت توفیقات معنوی  مرحوم حاج ســید هاشم حداد که یک عارف و 
سالک بود، تحمل سختی ها و شکنجه هایی بود که خانواده و مادرزنش 

به او می دادند. 
مرحوم آقاي انصاري همداني نیز چنین بودند. همسر ایشان سم خورد تا 
کشته شود و شوهرش را زندان بیندازند یا اعدام کنند؛ اما مرحوم آقاي 
انصاري متوجه می شود و ایشــان را مداوا می کنند. برادرزن هایش به 
ایشان گفتند: خواهرمان شما را خیلي شکنجه می دهد، اگر اجازه بدهید 
طاق بگیریم. ایشان فرمودند: من خواهرتان را تحمل می کنم، اما شما 
او را تحمل نمی کنید، اذیتش می کنید و او را می زنید. نقل کرده اند که 
ایشان حتي بعد از مرگ همسرش براي او دعا می کرد که: خدایا عذابت 

را از خانم من بردار.  

مناسبت روز خانواده 
راهکارهای تحکیم خانواده

خوش اخالقی
قرآن کریم می فرماید: »َو َعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف«. 

امام صادق )علیه الســام( مي فرمایند: »َرِحَم اهلُل َعبداً أْحَسَن 
فیما بَیَنُه َو بَْیَن َزْوَجِته«. 
رعایت احترام یکدیگر

همسر شهید مطهری )ره( می گوید: یک بار برای دیدن دخترم 
به اصفهان رفته بودم و بعد از چند روزی با یکی از دوستانم به 
تهران برگشتم. نزدیکی های سحر بود که به خانه رسیدم. وقتی 
وارد خانه شدم، دیدم همه بچه ها خواب هستند، ولی آقا بیدار 
اســت. چای حاضر کرده بودند، میوه و شیرینی چیده بودند و 
منتظر من بودند. دوســتم از دیدن این منظره بســیار تعجب 
کرد و گفت: همة روحانیون این قدر خوب هستند! بعد از سام 
و علیک، وقتی آقا دیدند بچه ها هنــوز خواب اند، با تأثر به من 
گفتند: می ترسم یک وقت من نباشم و شــما از سفر بیایید و 

کسی نباشد که به استقبالتان بیاید.
تغافل

ُموا  امام علی )علیه الســام( در ضمن حدیثی فرمودند: »َعظِّ
نِيِّ ِمَن اأْلُُمور«.  أَْقَداَرُکْم بِالتََّغاُفِل َعِن الدَّ

مناسبت: عید قربان
آثار قربانی

ابی بصیر از امام صادق )علیه السام( درباره علت قربانی کردن  پرسید. ایشان 
 ُ َُّه یُْغَفُر لَِصاِحِبَها ِعْنَد أَوَِّل َقْطَرةٍ تَْقُطُر ِمْن َدِمَها َعلَی األْرِْض وَ لَِیْعلََم اهللَّ  فرمودند: »إِن

َعزََّوَجلَّ َمْن یَتَِّقیِه بِالَْغْیب«.  
َماءِ«.  َعاِم َو إِرَاَقَة الِدّ امام باقر )علیه السام( فرمودند: »إَِنّ اهلل َعَزّ َوَجَلّ یُِحُبّ إِْطَعاَم الَطّ

قربانی در قرآن
َِّک َو انَْحْر؛  پس نماز بخوان براي پروردگارت و ذبح  دستور به قربانی: »َفَصلِّ لَِرب

کن«. مراد از نماز، نماز عید است و مراد از ذبح، قرباني.
پذیریش و عدم پذیریش قربانی: »وَ اتُْل َعلَْیِهْم نََبأَ ابَْنْي آَدَم بِالَْحقِّ إِْذ َقرَّبا ُقْرباناً َفُتُقبَِّل 

ُ ِمَن الُْمتَّقین«.   َّما یََتَقبَُّل اهللَّ ِمْن أََحِدِهما َو لَْم یَُتَقبَّْل ِمَن اآْلَخِر قاَل أَلَْقُتلَنََّک قاَل إِن
سیره علما در قربانی کردن

آیت اهلل مسعودی می گوید: »دو سه مرتبه در بحبوحه نهضت 41 یا 42، آقای 
بهجت )رحمه اهلل علیه( به من فرمودند که: شما به آقای خمینی )رحمه اهلل علیه( 
بگویید فردا صبح ساعت فان دو رأس گوسفند قربانی کند. من می آمدم به امام 
)رحمه اهلل علیه( اطاع می دادم، ایشــان هم با فاصله به من می گفت: شما به 
قصاب بگویید دو رأس گوسفند از طرف ما قربانی کند، بعد پولشان را می دهیم. بار 
دیگر نیز آقای بهجت )رحمه اهلل علیه( به من پیغام داد که به امام بگویم: سه رأس 
گوسفند قربانی کند، آقا هم بافاصله دستور داد سه رأس قربانی کنند. این ها همه 
مسائلی بود که بین امام و آیت اهلل بهجت )رحمه اهلل علیه( بود و ما فقط ظواهرش 

را می دیدیم و از باطنش اطاع نداشتیم«. 

سوژه های سخنرانی ماه ذی الحجه حسن هرمز
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سود های بانکی 
در قانون عملیات بانکداری بدون ربا

نظام بسیاری از بانک ها در دنیای امروز بر اساس بانکداری ربوی بنا شده است. بانک ها  حجت االسالم 
و المسلمین حیدر بهرمن
استاد سطح عالی حوزه 

علمیه قم
از یک سو از صاحبان سرمایه وام می گیرند و سودی به آنها می پردازند و از سویی دیگر 
همین سپرده ها را به دیگران وام داده و سود بیشتری دریافت می کنند. این عملکرد 
در شریعت اسام تحت عنوان »رباخواری« شدیداً مورد مخالفت قرار گرفته است. 
پس از انقاب تاش هایی به منظور تطهیر سیستم بانکی از ربا آغاز گردید که نتیجه آن، تصویب قانون 

عملیات بانکی بدون ربا و تأیید آن توسط شورای نگهبان در سال 1362 بود. 
مطابق این قانون، بهره های بانکی نه در قالب بهره وام، بلکه به عنوان سود حاصل از فعالیت های اقتصادی 

دریافت یا اعطا می گردد.
توضیح اینکه بانک در مواردی به مشتریان خود سود می پردازد و در مواردی از آنان سود دریافت می نماید. 
در صورت اول مشتری پول خود را به ازای گرفتن سود به بانک وام نمی دهد، بلکه به بانک وکالت می دهد 
که سرمایه او را در یکی از فعالیت های مشروع به کار گیرد و سود حاصله را پس از کسر هزینه ها و حق 

الوکاله به او بپردازد. 
در ماده 3 قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده است: »بانک ها می توانند تحت هریک از عناوین ذیل 
به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف( سپرده هاي قرض الحســنه: 1. جاري 2. پس انداز ب( سپرده هاي 
سرمایه گذاري مدت دار. تبصره: سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار که بانک در به کار گـــرفتن آنهـا 
وکیـل است، در امـور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معامات اقساطي، مزارعه، مسـاقات، 

سـرمایه گـذاري مستقیم، معامات سلف و جعاله مورد استفاد قرار مي گیرد«.
همچنین در صورت دوم، سودی که بانک از مشتریان خود دریافت می کند، به ازای وامی نیست که به 
مشتریان خود می دهد؛ زیرا اساساً در این گونه موارد وامی به مشتریان داده نمی شود، هر چند در زبان 
مردم به آن وام اطاق شود. بلکه این سود، سود حاصل از قراردادهایی همچون مضاربه یا فروش اقساطی یا 
جعاله یا اجاره به شرط تملیک است که بین بانک و مشتریان منعقد می گردد. مواد 7 تا 17 قانون عملیات 
بانکی بدون ربا، متکفل بیان این گونه تسهیات بانکی است. به منظور تبیین مطلب به توضیح دو نمونه 

از این قراردادها می پردازیم:
نمونه اول: یکی از عقود رایج در بانک ها، فروش اقساطی کاالهای مورد نیاز مشتریان است. مثًا چنانچه 

مناسبت: شب عرفه

موضوع: شرح فرازهای از دعای عرفه

فراز اول
ُل َعلَیک؛ کی پنهان  »َمتی ِغبَت َحّتی تَحتــاَج اِلی َدلیٍل یَــدُّ

بوده ای، تا نیازمند دلیلی باشی که بر تو داللت کند؟«.
کی رفته ای زدل که تمنا کنم تو را                             

کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را
 غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور                        

پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را
 با صد هزار جلوه برون آمدی که من                          

با صد هزار دیده تماشا کنم تو را
قِیُب الَْحاِضُر  اِهُر أَْم َکْیَف تَِغیُب َو أَنَْت الرَّ »َکْیَف تَْخَفی َو أَنَْت الظَّ

ََّک َعلَی ُکلِّ َشيْ ءٍ َقِدیر«.   إِن
ِ الَّتي  َفَطَر النَّاَس َعلَْیها«.  یِن َحنیفاً فِْطَرَت اهللَّ »َفَأقِْم َوْجَهَک لِلدِّ

فراز سوم
ِّي أََراَک ؛ خدایا چنانم کن که از تو  »اللَُّهمَّ اْجَعلِْني أَْخَشاَک َکَأن

بترسم، گویا که تو را می بینم«.
از ســفارش های پیامبــر اکــرم )صلــي اهلل علیــه و آله( به 
ِ َعزَّ ِذْکُرُه  امیرالمؤمنین علی )علیه الســام(: »الَْخْوُف ِمَن اهللَّ

َکَأنََّک تََراُه«.  

امام صادق )علیه السام( به اسحاق بن عمار فرمودند: 
َُّه یَراَک َو إِْن  َ َکَأنََّک تََراُه َو إِْن ُکْنَت اَل تََراُه َفإِن »یا إِْسَحاُق َخِف اهللَّ
َُّه یَراَک ثُمَّ  َُّه اَل یَراَک َفَقْد َکَفْرَت َو إِْن ُکْنَت تَْعلَُم أَن ُکْنَت تََری أَن
بََرْزَت لَُه بِالَْمْعِصیة َفَقْد َجَعلَْتُه ِمْن أَْهَوِن النَّاِظِریَن َعلَیَک؛  ای 
اســحاق! از خدا چنان بترس که گویا او را می بینی که اگر تو او 
را نمی بینی، او تو را می بیند و اگــر بپنداری که تو را نمی بیند، 
کافری و اگر می دانی کــه او تو را می بیند و بــاز نافرمانی اش 
می کنــی، او را از همة بینندگان کوچک تــر و بی ارزش تر قرار 
داده ای«. تفاوت خشیت و خوف: خوف، ترس از عذاب است، در 
صورتی که خشیت ترس از عظمت خدا است. خشیت را ترس 

علمایی نیز گفته اند.
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پی نوشت
1. کافی، ج۵، ص2۴7.

2. آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی، ربا و بانکداری 
اسالمی، ص13۴ .

3. بانک دولتی در مقابل بانک 
خصوصی است که با سرمایه 
یک یا چند شخصیت حقیقی 
بر پا شده است.
۴. برای اطالع بیشتر در 
این زمینه ر.ک: آیت اهلل 
سیدکاظم حائری، »مالکیت 
شخصیت های حقوقی«، مجله 
فقه اهل البیت، شماره 21، 
ص17؛ آیت اهلل سیدمحسن 
خرازی، »پژوهشی در اقسام 
بانک ها و احکام آن«، مجله 
فقه اهل البیت، شماره ۴3، 
ص3.

۵. جهت اطالع از نظر آیت اهلل 
سیستانی به توضیح المسائل 
مراجع، ج2، ص7۴1 و 7۵0 و 
7۵6، و بخش ملحقات رساله 
آیت اهلل سیستانی مسئله 2 و 
2۴ و 30 و 31 مراجعه شود. 
6. بخش استفتاءات دفتر 
معظم له. جهت به دست 
آوردن نظر ایشان در خصوص 
راهکار قرض دادن و قرض 
نمودن از بانک ها به مسئله 
2۸۴9 و 2۸۵0 رساله توضیح 
المسائل معظم له مراجعه 
شود.
7. اجوبه االستفتائات مقام 
معظم رهبری، پرسش 1912.

فاکتورهای جعلی تسهیات پرداخت و دریافت شود، مشروعیت ندارد. 
چنان که بحث های اقتصادی مهم دیگری مانند واقعی بودن نرخ سودها 
و منطبق بودن آن با عدالت اسامی، نظر کارشناسان را به خود معطوف 
ساخته که خارج از حوصله این نوشتار است. در اینجا نگاه خوانندگان 
محترم را به پرسش و پاسخی که در همین موضوع از حضرت آیت اهلل 

مکارم شیرازی ارائه شده است می اندازیم: 
سؤال: از کجا بدانیم که بانک ها به عقود شرعیه عمل می کنند؟ در این 

صورت وظیفة ما چیست؟
پاسخ: اگر بانک ها تنها عقود شرعیه را روی کاغذ و در لفظ پیاده کنند، 
به یقین در گرداب خطرناک رباخواری و زیان های آن سقوط می کنند. 
ولی از نظر ظاهر شرع اگر شک کنیم که بانک ها به آیین نامه های عقود 
شرعیه عمل می کنند یا نه، باید حمل بر صحت کنیم و بگوییم در نظام 
جمهوری اسامی، بانک هایی که مدعی عمل به وظیفة اسامی خود 
هستند، ان شاءاهلّل عمل می کنند و در این صورت مشکلی برای مشتریان 

نخواهد بود، و اگر خافی در کار باشد، آنها مسئول اند.2
توجیه فقهی قوانین بانکداری بدون ربا بر این اساس استوار است که ما 
برای شخصیت های حقوقی همچون بانک های دولتی3 حق مالکیت 
قائل باشیم. این در حالی اســت که بعضی از فقهای معاصر این مبنا را 
خالی از اشکال نمی دانند. از نظر آنان ادله مالکیت در اسام یا مربوط به 
اشخاص حقیقی است یا نهایتاً شامل بعضی از شخصیت های حقوقی 
می شود و دلیل عامی که اثبات کننده مالکیت برای همة شخصیت های 
حقوقی مانند بانک ها باشد، در دست نیست.4 از تبعات این نظریه آن 
است که هرگونه قرارداد با بانک های دولتی فاقد شرایط یک عقد کامل 
اســت. در نتیجه اموال مختلط در بانک ها که بخشی از آن متعلق به 
مشتریان و بخشی از آن متعلق به بانک است، به اموال مجهول المالک 
مبدل می گردند. مقلدین این دسته از فقها مکلف اند با اجازه از مرجع 
یا وکای ایشان در اصل پول و سود دریافتی تصرف کنند و در بعضی 
موارد ملزم به پرداختن مقداری از سود به فقرا می باشند. مقلدین آیت اهلل 
سیستانی )مد ظله( باید این گونه عمل نمایند.5 مقلدین آیت اهلل وحید 
خراسانی )مد ظله( نیز بنا بر احتیاط واجب یک پنجم سود دریافتی را 

به سید فقیر بپردازند.6
همچنین از مقام معظم رهبری استفتاء شده: در صورتی که بانک ها 
برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا 
مکلف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شــرع یا وکیل او اذن 
بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟ 
ایشان در پاسخ فرموده اند: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع 
نیست، حتی اگر از بانک دولتی باشــد و از نظر حکم وضعی صحیح 
است؛ هر چند ربوی باشد. ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از 
نظر تکلیفی حرام است؛ چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و 
چه از دولت اسامی بگیرد یا از دولت غیر اسامی؛ مگر آنکه به حدی 
مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن 
حاکم شرع حال نمی شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد. 
ولی شخص می تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود، 
پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هر چند بداند که آن را از او خواهند 
گرفت و جواز گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشــد، اختصاص به 

حالت ضرورت و نیاز ندارد.7

شخصی به دستگاهی برای راه اندازی یا توسعه کارخانه یا کارگاه خود 
نیاز دارد یا نیازمند وسائل کشاورزی، منزل مسکونی یا اتومبیل است، 
اما سرمایه الزم برای خرید آن را در اختیار ندارد، بانک پس از تقاضای 
وی، اقدام به خرید نقدی آن کاالها برای خود نموده و به صورت اقساطی 
با قیمت گران تر به او می فروشد. این گونه خرید و فروش ها اگر واقعی 
باشد و صرفاً در حد یک قرارداد کاغذی نباشد، امری مشروع و موجب 

رونق اقتصاد و خروج از رکود است. 
نمونه دوم: خانه ای به تعمیراتی با هزینــه ده میلیون تومان نیاز دارد. 
صاحب خانه به دلیل در اختیار نداشتن این مبلغ به بانک مراجعه نموده 
و تحت عنوان وام تعمیرات، از بانــک این مبلغ را دریافت می کند و در 
مقابل متعهد می شود که مبلغ دوازده میلیون تومان به صورت اقساطی 
به بانک برگرداند. ممکن است از عنوان »وام تعمیرات« این گونه برداشت 
شود که صرفاً وامی با سود مشــخص دریافت شده که این همان ربای 
حرام اســت، اما در قانون عملیات بانکداری بدون ربا این مبلغ تحت 
عنوان جعاله به شخص پرداخت می شــود. به این صورت که دو عقد 
جعاله متقابل بین بانک و مشتری بســته می شود. در عقد جعاله، اول 
مشتری به عنوان جاعل متعهد می شود در ازای تعمیر خانه توسط بانک 
مبلغ دوازده میلیون تومان به طور اقساطی بپردازد و بانک نیز به عنوان 
عامل، متعهد به تعمیر خانه این شخص می شود. در جعاله دوم بانک به 
عنوان جاعل متعهد می شود که مبلغ ده میلیون پول نقد به صاحب خانه 
بپردازد و در مقابل صاحب خانه متعهد به تعمیر خانه خود می شود. قطعاً 
این قرارداد اگر صوری باشد و تعمیر خانه ای در کار نباشد، پرداخت و 
دریافت آن حرام و غیر مشروع است؛ اما در صورت واقعی بودن مطابق 

با یکی از عقود اسامی است.
چه بسا به ذهن افراد زیادی تداعی شود که این گونه توجیهات چیزی 
جز کاه شرعی گذاشتن نیست و این سودها همان ربا است که تغییر 
نام یافته است؛ اما باید توجه داشت که در اسام هر سودبردنی مذموم 
نیست. آنچه مذموم است سودی است که از راه های نامشروع همچون 
رباخواری تحصیل شود. راه سود بردن های مشروع همچون خرید نقدی 
به قیمت ارزان تر و سپس فروش نســیه ای به قیمت گران تر باز است. 
پرهیز از راه نامشروع و انتفاع از راه مشروع مصداق این حدیث است که 

يْ ُء الِْفَراُر ِمنَ  الَْحَرامِ  إِلَی  الَْحَالِ «.1 می فرماید: »نِْعَم الشَّ
ناگفته نماند توضیحات گذشته در مقام تبیین فقهی قانون بانکداری 
بود، اما آنچه در بانک های ما در مقام اجرای قانون رخ می دهد، همواره 
مورد انتقادات جدی بوده و هست. بدون تردید اگر این قراردادها صوری 
و کاغذی باشد یا اینکه مشتری یا بانک بر طبق قرارداد عمل ننمایند و با 
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نگـــــاه
خشت خام جوان

با کمی جســتجو در کلمات قرآن، می توان محوری ترین 
موضوع را مسئلة اخالق دانست؛ مسئله ای جدی و مهم که 
متفکران همة عالم در طول تاریخ به آن توجهی ویژه داشته 

و دارند.
 اگر کلمات قــرآن را به عنوان بن مایــه اصلی علم تربیت 
پذیرفته باشیم، نمی توانیم به نســبت بین کلمات قرآن و 
بعضی از نقاط مثبت دانش تجربی تربیتی بی توجه باشیم. 
دین مسئلة مشورت و مشاوره را پشتیبان عقالنیت و اخالق 
معرفی می کند. بر این اســاس جوامع کم تراکم گذشته با 
توجه به فرهنگ قبیلگی، جایگاهی از جمله ریش سفیدان را 

به عنوان راهْ رفتگان زندگی برای این کار تعیین می کردند.
اما در عصر حاضر پیچیدگی ها به اندازه تکثر انسان ها رو به 
افزایش اســت. بحران های اخالقی در بعضی موارد چنان 
شرایط اجتماعی را ناامن کرده که کانون زندگی خانوادگی را 

دچار فرو پاشی ساخته است.
در این میان تخصص ها تنها مأمن جدی تربیتی در گره های 
اخالقی و اجتماعی است. هر قدر فرهنگ رجوع به  متخصص 
نهادینه شــود، راهکارهای تربیتی متعالی تری را می توان 

کشف و تولید کرد.
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نخستین سؤال، درباره اقتضائات مشاوره زناشویی 
در جّو فرهنگی تهران برای یک امام جماعت است. لطفاً در مورد 

این نکاتی بفرمایید. 
قبل از اینکه بخواهم این پرسش شما را جواب دهم، باید چند مطلب در 

مقدمه بگویم. 
اولین مقدمه درباره نحوه مشــاوره اســت. معنای اصلی مشاوره یاری 
خواســتن برای اســتخراج یک رأی محکم و صحیح اســت. از لحاظ 
اصطاحی به معنای رجوع به متخصص برای حل مشــکات زندگی 
است. ما در اموری که تخصص نداریم، به متخصص رجوع می کنیم؛ ولی 
تفاوت اینجا است که سایر متخصصان، اطاعات خودش از آن علم را بیان 
 می کند، اما متخصص مشاوره آینه ای دستش می گیرد و مسئله یا مشکل 
را به خود فرد نشان می دهد و توجه و تمرکز فرد را به آن مسئله معطوف 
می سازد؛ یعنی کسی که مشکل را باید حل کند، خود فرد است. مشاور 
فقط تسهیل کننده است. به همین علت مشاوره یک امر تسهیل کننده 

است، نه تصمیم گیرنده. 
مقدمه دوم اینکه مشاوره مانند هر چیز دیگری یک محتوا دارد و یک 
روش. محتوا مثل اینکه هر متخصصی در علم خودش تخصص دارد و 
مطالبی را بیان می کند. اما اینجا بحث »روش« اهمیت بیشتری دارد. 
بر این اساس مشاوره را یک فن و مهارت می دانند. پس بر خاف معنای 
لغوی اش، نصیحت و پند و اندرز نیست؛ بلکه مسئله و مشکل را برای خود 

فرد روشن می سازد تا بتواند آن را حل کند. 
مقدمه سوم اینکه همیشه زمانی فرد به یک مشاور مراجعه می کند که 
یک مسئله یا مشکلی انطباق و سازگاری فرد را تحت الشعاع خود قرار داده 
باشد؛ یعنی آن فرد مغلوب آن مشکل شده باشد. مشاور کمک می کند 
فرد بر آن مشکل غلبه کند و بر آن سیطره یابد. زمانی که انسان مغلوب 
می شود، شرایط بر او حاکم می شود و نمی تواند تصمیم بگیرد. شاید اینجا 
بتوانیم فرق مشاوره با روان درمانی را هم توضیح دهیم که در روان  درمانی 
یک اختال روانی ایجاد می شود، ولی اینجا به صورت اختال نیست؛ 

بلکه فرد برای حل مسئله به راهنمایی و کمک نیاز دارد. 

مشاوره خوب، 
مشورت است 

نه دخالت

در گفتگو با حجت االسالم نیک صفت مطرح شد؛

چگونگی استفاده از ظرفیت  مسجد و امام مسجد در مشاوره

حتی بــا ثبات ترین افراد نیــز گاهی از  به کوشش: 
بحران های عاطفی مصون نیستند. تحوالت حسن علی آبادی

و تغییراتی که در زندگی رخ می دهد مانند 
قبولی در دانشگاه، ازدواج، دور شدن از خانواده و دوستان، 
بیماری و از دست دادن آنهایی که دوستشان داریم گاهی 
انسان را دچار اضطراب، تردید، نگرانی، تعارض و حتی بحران 

می سازد.
در این هنگام رجوع به مشاوری متخصص، دلسوز، منظم و 
مثبت می تواند راه گشا باشد. مشاوره رابطه ای بین دو فرد 
است که در آن یکی می کوشــد تا دیگری را درک و در حل 
مسائل و مشکالت کمک کند. امام جماعت مسجد در صورت 
داشتن دانش و بینش مشــاوره می تواند در این موضوع به 
عنوان مشاور، راهنما یا ناصح ورود داشته باشد. برای تشریح 
این موضوع با حجت االسالم والمسلمین نیک صفت امام 
جماعت مسجد آیت اهلل کاشــانی پامنار که خود متخصص 

مشاوره است به گفتگو نشسته ایم.
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این سه مقدمه را عرض کردم تا برای جواب به سؤال های مصاحبه بتوانیم بهتر آ نها را حل 
کنیم.  اما اقتضائات مشاوره، نخست آنکه فرد باید علم و تخصص این کار را داشته باشد 
تا توانایی شناخت مشکل و تجزیه و تحلیل آن را داشته باشد. برای اینکه شناخت پیدا 
کند، باید آن مسئله یا مشکل را ریشه یابی کند. به همین علت باید به کلمات و سخنان 

ُمراجع توجه کند. 
ویژگی دیگر اینکه نباید سوگیری و پیش فرض داشته باشد و واکنش مثبت یا منفی نشان 
دهد. اگر ُمراجع خطایی کرده، نباید واکنش نشان بدهد؛ چون االن این فرد آسیب روانی 

دیده است. واکنش نشان دادن مشاور حالت و موضع دفاعی در مراجع ایجاد می کند. 
ویژگی دیگر اینکه مشاور باید با تحلیل خود بفهمد که مراجع در چه شرایطی ترس دارد، 

در چه شرایطی امید دارد، در چه شرایط مأیوس است. 
عاوه بر این شرایط، امام جماعت برای مشاوره باید از سن قابل قبولی برخوردار باشد؛ یعنی 

تجربه زندگی و مشاوره را داشته باشد. 
نکته دیگر اینکه خود را درگیر عاطفی نکند. مثاً  در نزاع زناشویی، خود را درگیر مسائل 

عاطفی نکند؛ چراکه در امر مشاوره مشکل ساز می شود. 
ویژگی دیگر اینکه صرفاً مشورت دهد و دخالت نکند. چنانچه یک طرف مراجعه می کند 
ـ که غالباً هم خانم ها هستندـ  به گونه ای عمل نکند که همسرش تصور کند امام جماعت 

یا مشاور در امور خانوادگی او دخالت کرده است. 
نکته آخر اینکه مشاوره با حضور زوجین صورت گیرد. در روابط جنسی نیز بهتر است که 

به مشاوره خانواده ارجاع شود. 

آیا جنس مشکالت زناشویی مردم تهران از منطقه ای به منطقه دیگر 
تفاوت می کند؟ 

ریشه مشکات گاهی اقتصادی است، گاهی فرهنگی و گاهی اجتماعی. به این ترتیب نوع 
مشکات متفاوت می شود. آن گونه که خبر دارم، مراکز روان درمانی و مشاوره و مطب های 
درمانی، غالباً از خیابان انقاب به باال هستند. در مناطق پایین، وضعیت اقتصادی مردم 
اقتضا نمی کند یا مشکات  و اولویت شان این مسائل نیســت.  با این حال علل و عوامل 

مشکات در بین همه تقریباً یکسان است که چند مورد را به صورت کلی برمی شمارم. 
به نظر من امروزه علت بیشترین مشکاتی که گریبان گیر خانواده ها در مسائل زناشویی 
شده، این است که بچه ها تا قبل از ازدواج در محیط خانواده مسئولیت پذیر بار نمی آیند. 
خانواده ها در قدیم ها به فرزندان شان مسئولیت می دادند. از همان ابتدای درس نیز کار 
می کردند. به دلیل اینکه خانواده ها فرزندان زیاد و مشکات اقتصادی فراوانی داشتند، 
از فرزندشان می خواســتند که به آنها کمک کنند. اما االن که تعداد فرزندان کم شده، 
تمکن مالی خانواده ها نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و پدر و مادرها سعی می کنند 
همه کارهای بچه ها را خودشان انجام دهند؛ لذا نسل جدید مسئولیت پذیر نیست. این 
مسئله باعث می شود خانواده ها همان احساس مسئولیتی را در قبال فرزندشان بکنند که 
در دوران مجردی داشتند؛ ازاین رو بعد از ازدواج نیز در امور زناشویی فرزندشان دخالت 
می کنند. آمار نشان می دهد که دخالت خانواده ها اولین عامل مشکات زناشویی است. 
این دخالت ها به دو دلیل صورت می گیرد: یکی اینکه بچه ها مسئولیت پذیر نیستند و 
نگاهشان به خانواده های شان است. دوم اینکه پدر و مادرها این طور بار آمده اند که همه 

کارهای بچه های شان را خودشان انجام دهند. 
عامل دوم مشکات اینکه تصویر مناسبی از ازدواج ندارند. غالب بچه ها  تحت تأثیر رابطه 
جنسی هستند؛ زیرا محرک های جنسی، همانند ماهواره ها، اینترنت و شبکه های مجازی 
در جوامع زیاد است. تصویر مناسبی از اصل ازدواج ندارند و پیام آیه »جعل بینکم مودة و 
رحمة« را درک نکرده اند. بیشتر بحث های جنسی را می بینند و بعد از ازدواج می بینند 
که توقعاتی که در ذهن شان بوده، برآورده نشده که همین باعث ناکامی، سرخوردگی و 

اختاف می شود. 

قطب نمای شرعی
غالباً مبانی اعتقادی و فکری  علم مشاوره و روان شناسی که زیربنای علم مشاوره 
است، دنیاگرایی اســت. بنابراین توصیه هایی که می شود، در عین حالی که کار 
تجربی و علمی انجام شده، بیشتر ظاهرگرایانه است و حالت مسّکن  دارد. یعنی در 
پی درمان عمیق مشکل نیستند. اما امام جماعت بر اساس مبانی اعتقادی، الهی 
و دینی مشاوره می دهد. ضمن اینکه باید اصول کلی مشاوره راـ  با توضیحاتی که 

عرض کردمـ  بر مبانی اعتقادی و شرعی منطبق سازد.
امام جماعت باید سعی کند که در حل مشــکات مردم، خدامحور و دین محور 
باشد و در این زمینه می تواند از آموزه های دینی خیلی کمک بگیرد و مسائل و 
مشکات را با قطب نمای شــرعی و مباحث دینی رصد کند تا بهتر بتواند آنها را 

برطرف سازد.
توصیه بنده به عنوان یک کارشــناس این است که کســانی که با مباحث علم 
مشاوره آشنایی ندارند، بهتر است مشاوره ندهند؛ زیرا مشاوره یک علم تاکتیکی، 

آشنا نباشد، توصیه هایی که می کند، فن و مهارت است که اگر کسی با آنها 
مشکات ایجاد می کند.

اتاق شیشه ای
غالب کسانی که برای مشــاوره مراجعه می کنند، خانم ها هستند. خود همین 
حساسیت کار را باال می برد؛ به خصوص آنکه بحث ما مسائل زناشویی است. مکان 
مشاوره باید جایی باشد که این حرف ها توسط دیگران شنیده نشود. اما یک پنجره 

شیشه ای باشد تا افراد مشاهده شوند. 
امام جماعت باید عادل باشد تا مردم به او اقتدا کنند؛ پس باید از مواضع تهمت 

اجتناب ورزد. اگر بنای مشاوره هست، الزم نیست حتماً در اتاق دربسته باشد.
آسیب دوم اینکه دوستانی که جوان هستند، حتی اگر علمش را داشته باشند، 

کم تر وارد این مسائل شوند.
آسیب سوم اینکه افرادی که به مشــاور مراجعه می کنند، مطمئناً آسیب هایی 
دارند؛ بنابراین دوســتان ما از برچســب زدن پرهیز کنند. مثًا نگویند: شــما 
افسردگی دارید؛ چراکه در ذهن فرد می ماند. من بارها دیده ام افرادی که سالم 
هستند، اما وقتی به یک روان پزشک مراجعه کردند، به او گفتند: تو افسرده ای و 

همان در ذهن اش مانده است.
نکته دیگر اینکه اگر توصیه  می کنند، خیرخواهانه باشند. مشاوره خیلی توصیه 
ندارد و اگر هم توصیه دارد، بیشتر به صورت غیر مستقیم است. باید سعی کنند 

عواقب کارها را از آینه ای که در اختیار گرفتند، به خود طرف نشان دهند.
یکی دیگر از مسائل همدلی اســت. منتها گاهی همدلی، به خصوص در مسائل 

زناشویی مشکل ساز می شود. باید جانب اعتدال را نگه داشت.
اسرار مراجعه کننده است.آخریــن نکتــه رازی داری و حفظ 
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 
  
خیلی کم اتفاق 
می افتد که امام 
جماعت برای 
مشاوره به منزل 
کسی برود. لذا 
معموالً مسجد 
ظرف مشاوره 
است. یک سری 
ظرفیت هایی 
در مسجد است 
که امام جماعت 
می تواند از آنها 
برای حل مشکالت 
مردم بهره ببرد

 

عامل سوم، پایبند نبودن به قول و قرارهای ابتدای زندگی است. افراد 
بسیاری به دلیل جوی که در جامعه ایجاد شده، در محیط های خارج 
از خانواده، با همسرشان آشنا می شــوند و به یکدیگر قول و قرارهایی 
می دهند. متأسفانه این قول ها در بسیاری از موارد با عدم صداقت همراه 
بوده و آمار نشــان می دهد که پایبند نبودن به این قول و قرارها عامل 

مهمی در اختافات زناشویی است. 
اقتصاد، یکی دیگر از ریشه های مشکات است. فقر اقتصادی و تمکن 

مالی، یکی دیگر از عوامل اختافات زناشویی و بعضاً طاق است. 
اعتیاد، عدم ارتباط مناسب همسران با یکدیگر، نزاع های خانوادگی، قهر 
کردن ها، اختاف دیدگاه درباره تربیت فرزندان، سایر عوامل اختافات 

زناشویی را تشکیل می دهد. 

مسجد و امام جماعت چه ظرفیت هایی در جهت 
ایجاد مشاوره برای همسران به خصوص در محله دارد؟ 

خیلی کم اتفاق می افتد که امام جماعت برای مشاوره به منزل کسی برود. 
لذا معموالً مسجد ظرف مشاوره است. یک سری ظرفیت هایی در مسجد 
است که امام جماعت می تواند از آنها برای حل مشکات مردم بهره ببرد. 
نخست آنکه کسانی که به مسجد و امام جماعت مراجعه می کنند، به امام 

جماعت، نسبت به مشاور دیگر، اعتماد بیشتری دارند. 
دوم اینکه امام جماعت با مباحث دینی آشنا است و این ظرفیت اعتماد 

را مضاعف می کند. 
نکته سوم اینکه مراجعینی که برای مشاوره به امام جماعت در مسجد 
مراجعه می کنند، طیف خاصی هستند. مثاً بنده که در دانشگاه مشاوره 
می دهم، خیلی از مواردی که مراجعه می کنند، جهت دوست پســر یا 
دوست دخترشان است؛ ولی در مراجعان به امام جماعت از این جنس  
افراد کم تر دیده می شــوند که این خود، ظرفیتی بــرای امام جماعت 
محسوب می شــود؛ زیرا افراد و مشکات شــان محدود می شوند و هر 

مشکلی مطرح نمی شود. 
ظرفیت دیگری که مسجد و امام جماعت دارد، این است که می تواند با 
استفاده از آیات و روایات، توصیه های کلی کند. گاهی یک سری اختافات 
مثل مسائل زناشویی نیاز به ریش سفیدی دارد که در این صورت امام 
جماعت می تواند خود این وظیفه را به عهده بگیرد یا از بزرگانی که در 
مسجد حضور دارند، استفاده کند. گاهی مشکات، مسائل مالی است. در 
اینجا نیز این توانایی برای مسجد و امام جماعت، به نسبت جاهای دیگر 

وجود دارد که از نمازگزاران کمک بگیرد. 

این ها ظرفیت های مضاعفی است که برای مسجد و امام جماعت هست 
که شاید دیگران از آن بی بهره باشد. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد به عنوان متولی امور 
مساجد در مورد مشاوره همسران، چه تدابیری می تواند داشته 

باشد ؟
مسائل و مشکات در درون خانواده ها بسیار زیاد شده است. این موضوع 
برای کارگزاران از جمله مدیران تصمیم گیرنده مرکز رسیدگی به امور 
مساجد باید یک مسئله شود و اهمیت پیدا کند. طوری نشود که بگوییم 
ان شاء اهلل مشکلی نیست و چشمان مان را ببندیم. اولین گام این است که 

به این موضوع اهمیت بدهند. 
نکته دوم اینکه خوشبختانه علم و این فناوری همه کاره است؛ ولی چاقویی 
است که دست رقیب افتاده است. در امر مشــاوره احساس مسئولیت 
شــود که آن هایی که روحانیت باید در این قضایا سردمدار شوند. یعنی 
اگر بخواهد بحث دینی بشود که باید بشود، هیچ کسی غیر از روحانیت 
استحقاق این کار را ندارد. البته نه همه روحانیت، بلکه بخشی از روحانیت. 
نکته سوم اینکه مشاوره هزینه های سنگینی دارد. لذا خیلی از خانواده ها 
به مشاور مراجعه نمی کنند؛ اما در مســاجد هزینه ای ندارد. با توجه به 

ظرفیتی که وجود دارد، به این موضوع اهمیت بدهند. 
در پایان چند راهکار مطرح می کنم: یکی شناسایی افرادی است که در 
این باره تحصیات، یا عاقه و تجربه دارند. این افراد جمع آوری شوند و بر 

مبنای توانایی های شان، مورد بهره برداری قرار گیرند. 
گاهی یک امام جماعت توانایی اش را دارد، اما ظرفیت مسجدش مناسب 
نیست. مسجد دیگری ظرفیت را دارد، اما امام جماعتش این توانایی را 

ندارد. این استعدادیابی ها کار مرکز است. 
نکته دیگر اینکه کاس ها و کارگاه هایی را برای افراد داوطلب مشاوره 
تشکیل دهند. مرکز برای ارتقای این افراد هزینه کند. کاس بگذارند تا 

دور هم جمع شوند و تجربیاتشان را بیان کنند.
نکته دیگر اینکه یک گروه مشاوره را در مرکز تشکیل دهند و این گروه 
در نواحی مختلف زیرگروه هایی را تشکیل دهند، جلساتی داشته باشند 
و مهم تر از آن اینکه بر سایر مشاوره ا نظارت بکنند. اگر چنین گروهی 

نباشد، تمام کارهای خوب دیگر را هم از بین می برد. 
بحث نظارت هم یک بحث مهم است؛ البته نظارت نظارت تخصصی. یعنی 
افرادی که متخصص این قضایا هستند، نظارت داشته باشند؛ نه اینکه یک 

کارمند را متصدی امر نظارت بکنند. 

مشاوره و روان درمانی به لحاظ تخصصی بودن، با هم تفاوت هایی دارند:
1. مشاوره برای حل مشــکات اولیه مردم است، یعنی مشکل 
روحی و روانی وجود ندارد؛ ولــی روان درمانی، برای درمان افراد 

روان رنجور و روان پریش به کار گرفته می شود.
2. مشــاوره معموالً در فضاهای آموزشــی و تربیتی است؛ ولی 
روان درمانــی عمدتــاً در کلینیک ها، مطب هــای خصوصی و 

بیمارستان ها )تیمارستان ها( صورت می گیرد.

3. مشاوره برای تسهیل رشد مراجع است؛ ولی عنصر روان درمانی، 
برای برطرف کردن تعارض های شخصیتی است.

4. فر آیند درمانی مشاوره، مستلزم یک سلســله امکانات اولیه و 
عادی است؛ ولی روان درمانی نیازمند امکانات، تجهیزات، ابزارها 

و شرایط ویژه و تخصصی می باشد.
5. در مشــاوره، جلســات کم تر و محدودتری الزم اســت؛ ولی 

روان درمانی نیازمند جلسات بیشتر و متعدد و تخصصی است. 

دو روی یک سکه
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روابط اجتماعي 

زنان بیشتر از 
مردان است. 

شکل ارتباطي 
زنان و مردان با 
هم تفاوت دارد. 

مردان بیشتر 
مي خواهند در 

روابط اجتماعي 
مطرح باشند

1.  تفاوت در عملکرد اجتماعي
مردان بیشتر از زنان جاه طلب اند و به موفقیت شغلي کم تر اهمیت 
مي دهند، ولي عمده ترین مسائل زندگي مردان موفقیت در شغل 
است. روحیة اطاعت و فرمان برداري در زنان بیشتر از مردان است و 

روحیة اطاعت در مردان خیلي کم تر از زنان است. 
روابط اجتماعي زنان بیشتر از مردان اســت. شکل ارتباطي زنان و 
مردان با هم تفاوت دارد. مردان بیشتر مي خواهند در روابط اجتماعي 
مطرح باشند. زنان در روابط اجتماعي دوست دارند پسندیده شوند. 
مردان بیشتر به قدرت نیاز دارند، ولي زنان بیشتر به محبت و زیبایي 
نیاز دارند. مردان بیشــتر مي خواهند در محیط تغییر ایجاد کنند. 
مردان بیشتر نصیحت مي کنند، ولي کم تر نصیحت می پذیرند. زنان 
بیشــتر از مردان به نیازهاي دیگران توجه مي کنند. مردان در حل 
مشکات بیشتر دنبال توانایي و قدرت هستند و نمي خواهند دربارة 

حل مشکل شان سخن بگویند.

2.  تفاوت در شیوۀ برخورد با استرس)فشار عصبی(
زنان در برخورد با موقعیت های ناراحت کننده، سعی می کنند دربارة 
موضوع ســخن بگویند؛ تنها از این راه است که به آرامش می رسند. 
بسیاری از اوقات هدف از ســخن گفتن دربارة مشکل چاره اندیشی 
نیست، بلکه یافتن گوشی شنوا و مونس و همدمی است که با تمام 
وجود افکار و احساسات او را درک کند، در حالی که مردان تا راه حلی 
برای مشکات خود نیابند در افکار خود فرو می روند و پیرامون مشکل 
می اندیشند. در چنین حالتی برای مرد دشوار است تا توجه خود را 
به چیزی غیر از مســئله پیش آمده جلب کند. مردان در این مواقع 

توجه به جنسیت در مشاوره از دهۀ هفتاد  محمد مهدی 
آغاز شد.  زنان بیشترین کسانی اند که به عباسی آغوی

نزد مشــاوران می روند. البته منظور آن 
نیست که زنان بیشتر به مشاوره نیاز دارند، بلکه باید گفت 
سخن گفتن دربارۀ مشکالت، زنان را بیشتر آرام می کند. از 
این رو، مشاوران باید از مسائل تأثیرگذار در زنان آگاه شوند 
و به تفاوت های جنس زن با مرد آگاه باشــند. برای نمونه، 
برخی مشکالت مانند سوءاستفاده های جنسی برای زنان 

بیشتر اتفاق می افتد. 
مشاوران باید از برخی تفاوت های دختران و پسران که در 

فرآیند مشاوره اثرگذار است آگاه باشند:

رگ رگ است 
این آب شیرین 

وآب شور
تأثیر تفاوت های جنسیتی در فرآیند مشاوره
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در فرآیند 
مشاوره به زنان 
بیشتر می توان 
آنها را با دین و 
اخالقیات متقاعد 
و متأثر نمود؛ 
چون پیوندی 
قوی بین تدین 
و عواطف یعنی 
نقطة قوت زنان 
وجود دارد

 

چشم دیگران توجه مي کنند. 

6.  تفاوت در پردازش اطالعات
 پسران در پردازش اطاعات فضایي و ریاضیات، به ویژه در هندسة 
تجسمي موفق تر از دختران هستند و دختران در فراگیري زبان هاي 
خارجي و امور ظریف و هنري، توان مندتر از پسران اند.  مردان در 
دریافت و شــناخت مفاهیم انتزاعي و کلمات مجرد برتري دارند.  

بنابر این در پیشنهادهای کاری به دو جنس باید دقت کرد.
گســترة منطقه اي از مغز که در هنگام درگیــري زنان با خاطرات 
غم انگیز فعال مي شــود، هشت برابر مردان اســت و مغز مردان به 
گونه اي طراحي شده که اطاعات را منظم تر و مرتب تر دسته بندي 
مي کند. مغز پسران براي واکنش به اشیاء و اشکال و مغز دختران 

براي حساسیت در برابر انسان ها و چهره ها طراحي شده است. 

7.  هوش، توان ذهني و خالقیت
هوش مرد و زن در کل تفاوتي با هــم ندارند.  ولي توزیع هوش در 
مردان و زنان با هم تفاوت دارند. زنان اغلب در حد میانگین از نظر 
توزیع هوش قرار دارند. در مردان هم عقب ماندة ذهني بیشتري و 
هم نابغة بیشتري دیده مي شــود. اما هوش واگرا یا همان خاقیت 
در پسرها بیشتر اســت و از دختربچه ها کنجکاوي بیشتري دارند. 
پاسخ هاي پسرها تقریباً دو برابر دخترهاست و در هر جامعه از میان 
مردان بیش از زنان افراد خاق بیرون آمده اســت. البته شــرایط 
اجتماعي در اینکه شرایط اکتشاف براي زنان کم تر است، اثر دارد. 

قدرت تخیل زنان بسیار باالتر از مردان است. رؤیاي زنان هیجاني تر 
و زنده تر از مردان است. مردان تجسم فضاي قوي تري از زنان دارند. 
مردان راحت تر راه حل پیدا مي کنند و براي حل مسائل از استدالل 
منطق و استدالل ریاضي بیشتر کمک مي گیرند. شواهدي  وجود 

ندارد که نشان دهد هوش عمومي زنان بیش از مردان باشد. 

8.  گرایش به معنویات و دین
گرایش  قلبي  به  دین  در میان  زنان  بیشتر از مردان  مشاهده  مي شود. 
زن  مسائل  روحي  و معنوي  را با روان  خودسازگارتر مي یابد. براساس  
تحقیقات ، مردان  بیشتر از زنان  به  امور مادي  و اقتصادي  و مسائل  

دنیوي گرایش  دارند.
اندیشة  اخاقي  زنان  به  طور عمده  به  روابط  بین  فردي  توجه  دارد و با 
احساس  مسئولیت  به  دیگران  همراه  است  و جنبة  از خودگذشتگي  
دارد. براي  مردان  خودمختاري  و شایستگي  مبناي  قضاوت  اخاقي  
است  و اخاق  پسران  بیشتر بر مبناي  عدالت  شکل  مي گیرد. پسران  
بیشتر از دختران  از سخنان  رکیک  لذت  مي برند و بیشتر از آنها از 
قوانین  اخاقي  سر مي پیچند. زنان احساسي ترند، ولي  در مسائل  

اخاقي  سخت گیرترند. 
در فرآیند مشاوره به زنان بیشتر می توان آنها را با دین و اخاقیات 
متقاعــد و متأثر نمود؛ چــون پیوندی قوی بیــن تدین و عواطف 
یعنی نقطة قوت زنان وجود دارد. البته تأکید می شــود نباید این 
تفاوت های جنسیتی ما را دچار کلیشه های جنسیتی و پیش داوری 

کند و نباید از نقش تفاوت های فردی غافل ماند.

بیشتر گوشه گیر می شوند و در خود فرو می روند، در صورتی که زنان 
به هیجان آمده مسئله را مطرح می کنند. برای دست یابی به آرامش و 
حالت عادی، مرد برای حل مسئله می کوشد و زمانی که مسئله حل 
شد از الک خود بیرون می آید. ولی زن بیشتر نیاز به هم دردی دارد. 
زنان رابطه گرا هستند و مردان هدف گرا.  از همین رو، زنان بیشتر به 
مشاوره مراجعه می کنند و صرف سخن گفتن برای آنان مطلوب است. 
پس در مشاوره به زنان خوب باید گوش کرد، ولی در مشاوره به آقایان 

حتماً از همان جلسة اول راه حل باید ارائه داد.

3.  شکل گیري هویت
هویت دختران تنها براي استقال شخصیت شکل نمی گیرد، بلکه 
براي همکاري و صمیمیت و مراقبت از دیگران نیز هست، در حالي 
که هویت پسران از اساس براي اســتقال و رقابت و فردیت شکل 
مي گیرد. مشاور می تواند در شکل گیری صحیح هویت نوجوان به 

شرط ارتباط مداوم، مؤثر باشد.  

4.  تفاوت در آسیب شناسي  رواني  و بیماري ها
انواع  اختاالت  رواني  میان  زنان  و مردان  مشاهده  مي شود که برخي  
از آنها در هر دو جنس  مشترک  است و شیوع  دسته اي  از آنها در زن  

و مرد فرق  مي کند.
زنان بیش از مردان افسرده می شوند و ظاهر افسرده پیدا می کنند، 
اما افســردگی آنان سطحی و موقتی اســت. مردان کم تر افسرده 
می شوند ولی افســردگی آنان عمیق و پایدار اســت، ولی همین 
افسردگی را هم نشان نمی دهند. آقایان به ندرت افسردگی را نشان 
می دهند. نمایش شدید آن نیز خودکشی است. آمار خودکشی در 
مردان باالتر از زن هاست. پژوهش هایی انجام شده که نشان می دهد 
زنان سه برابر بیش از مردان به خودکشی اقدام می کنند، ولی مردان 

سه برابر بیش از زنان واقعاً خودکشی می کنند.
رنج و عزا در جنس زن، بیشتر با گریه و افسردگي ظاهر مي شود و 

براي آنان، موضوعات جزئي به اندازه موضوعات بزرگ مهم است.

5.  تفاوت انگیزه ها
فکر و انگیزه هاي مردان بیشتر شــغلي و درآمدي است. مردان به 
شغل شــان خیلي اهمیت مي دهند، اما زنان کمتر به شغلشــان و 

بیشتر به زندگي خانوادگي توجه نشان مي دهند.
زنان عاقة بیشــتري به جنبه هاي خرافي دارند و بیشــتر دنبال 
فال گیري آینه بین و... مي روند و مردان به خرافات اعتقادي ندارند 

یا آن را سرگرمي مي پندارند.
توجه به هیجانات زنان در مشــاوره خیلی مهم است. زنان بسیار 
تلقین پذیرتر از مردان هستند و راحت تر متقاعد مي شوند. بنابر این 
مشاور برای متقاعد کردن مردان بیشتر می کوشد. البته این مسئله 

در مورد همه صادق نیست؛ انسان ها بسیار متفاوتند.
بر اســاس تحقیقات مک کلند انگیزة پیشرفت در زنان در شرایط 
خنثي بیش از مردان است.  پســران به کارهایي عاقه دارند که با 
اشیاي غیرانساني و مادي سر و کار دارند، ولي دختران به کارهایي 
با تعامل با افراد. پسران به ماهیت خود کار و دختران به مقبولیت در 
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در سیره پیامبر 
گرامی اسالم 
مشاوره وجود 

دارد، اما بیشتر در 
جنگ ها و مسائل 

اجتماعی و 
زیست محیطی. 
با توجه به رشد و 
گسترش جامعه 
و الگوبرداری از 
جامعه اسالمی 

نبوی، می توان از 
بحث مشاوره در 
همه ابعاد زندگی 

استفاده کرد

   مالحظات مشاوره

1. آشنایی با برخی مشکات مشاوره؛ از جمله فاصله نسل ها.
2. رفتار شناسی مخاطب؛ ممکن است مخاطب افسرده یا پرخاشگر 

باشد.
3. در نظر گرفتن فضای خانوادگی؛ بدیهی اســت که رفتار فردی 
که در خانواده کم جمعیت تربیت شــده، با کســی که در خانواده 

پرجمعیت بوده، متفاوت است.
4. در نظر گرفتن تحصیات؛ چنین موردی نیازمند مباحث ذهنی 

و عقانی است. 
5. رفتار و مشــی صادقانه؛ صداقت و اعتماد طرفینی در مشــاوره 

   جایگاه مشاوره

حجت االسالم
 امیر عباس عبداللهی
 امام جماعت مسجد 

سیدالشهدا )السجردی ها(

بحث مشاوره یک مبحث جدید در مباحث اجتماعی و مطالعات اجتماعی است. با توجه به سابقه کوتاه مدت مشاوره 
در کشور ما، متأسفانه روش مشاوره، از جمله در حل مشکالت خانوادگی، بیشتر بر مبنای آموزه های غربی است؛ حال 

آنکه متفکران جامعه اسالمی می توانند روش های دقیق تر و عمیق تری را از آیات و روایات استخراج کنند. 
در سیره پیامبر گرامی اسالم مشاوره وجود دارد، اما بیشتر در جنگ ها و مسائل اجتماعی و زیست محیطی. با توجه به 
رشد و گسترش جامعه و الگوبرداری از جامعه اسالمی نبوی، می توان از بحث مشاوره در همه ابعاد زندگی استفاده کرد.

همه چیز درباره یک جلسه مشاوره 

راهگشا است. ممکن است مشــاور پیامی را به شخص بدهد، اما به 
دلیل عدم صداقت و اعتماد الزم، شخص آن را دریافت نکند. 

6. حفظ اسرار؛ مشاوره در امور خانواده به شدت رازگونه است. مشاور 
باید از بیان اسراری که ممکن است آتش اختاف را شعله ور سازد، 

بپرهیزد.
7. اقناع درست، از ماحظات مهم یک مشــاوره خوب است. اقناع 

منطقی و درست باعث تسلیم مشاورشونده می شود.
8. توجه به آشنایی کافی زوجین از ازدواج و آمادگی پیش از آن؛ با 
قرار گرفتن زوجین در کنار یکدیگر، کوچک ترین سلول اجتماعی 
تشــکیل می گردد که باعث بقاء، تربیت و رشــد اخاقی یک نسل 
می شود. اگر این خانواده دچار اشکال باشد یا از هم گسسته باشد، 

خانه دوست همین جاست
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مشاور خوب باید 
مشکالت ناشی 
از تفاوت های 
قومی و عقیدتی 
را در نظر داشته 
باشد. در این 
چند سال 
مشکالت ناشی 
از تفاوت های 
قومی و عقیدتی 
را به کرات 
دیده ام. زوجینی 
که از دو فرهنگ 
متفاوت هستند، 
نمی توانند 
به راحتی با 
یکدیگر ارتباط 
برقرار کنند

 

چون خیلی از خانواده ها ازدواج را تلذذ جنســی می دانند و ســایر 
مسائل را در نظر نمی گیرند. این وظیفه مشاور است که این موارد را 

به آنها آموزش دهد. 
مشاور باید بیماری های روانی و جسمی مخفی و ناراحتی های روحی 

را تشخیص دهد و درصدد رفع آنها برآید. 
نکته دیگر،  بررسی سوابق طرفین بدون جهت گیری است. 

در مشــاوره خانوادگی، بحث خانواده از منظر تربیت کودک، نکته 
مهمی است که باید مد نظر قرار داد. 

مشاوره خانواده سخت گیر، خانواده ســهیل گیر و سالم با یکدیگر 
تفاوت دارد. 

عزیزان مشاور باید به تجاربی که نشان دهنده یک رابطه موفق آمیز و 
مهم است، دقت کنند؛ چراکه خیلی مهم است. 

   مشاوره آنالین »نوعروس«
عزیزان مشاور باید بتوانند تفاوت عشق و هوس را در رابطه دختر و 

پسر تشخیص دهند. 
نکته بعدی، سؤاالتی اســت که در جلسه خواســتگاری پرسیده 
می شــود. عزیزان مشــاور باید به این منظور یک ســری سؤاالت 
را طراحی کنند و بانک ســؤالی داشته باشــند که بر اساس شأن 
خانوادگی، وضعیت مالی، شــخصیتی و اعتقادی طرفین طراحی 

شده باشد. 
گاهی برخی جوانان از روحانیون می پرســند: در خواستگاری چه 
سؤاالتی باید پرسید؟ اینجا روحانی عزیز ما باید سؤال کند: وضعیت 
مالی برای شما مهم است یا وضعیت عاطفی یا فرهنگی؟ بعد سؤاالت 
را از بانک ســؤال انتخاب کند و در اختیار عزیزان قرار دهد. سپس 
معنای ازدواج و رابطه عشــق و ازدواج را برای ُمراجع کامًا تنقیح 
کنند. من خودم برای این موضوع حدود هزار سؤال طراحی کرده ام!

مشــاور عاوه براین موارد، باید روان شناسی عشق را خوب بداند و 
درباره اثر نیاز جنسی بر رفتار مطالعه داشته باشد. 

ویژگی سایت نوعروس، پاسخگویی به همین مسائل مشاوره ای است. 
عزیزانی که به این سایت می آیند، می توانند با قسمت مشاوره اش 
ارتباط بگیرند و سؤاالت خود را بپرســند. ما، جواب ها را از طریق 
ایمیل برای این عزیزان می فرستیم. این ابتکاری است که چند نفر 
از دوستان نوجوان و نخبه ما دور هم جمع شدند و سایتی را طراحی 
کردند که مسائل مربوط به بحث ازدواج را بررسی و سبک اسامی را 
برای بازدیدکنندگان تبیین می کند، و اینکه هنگام خواندن صیغه 
عقد چه دعاهایی را بایــد خواند و چه مــواردی را رعایت کرد. اگر 
عزیزان به این سایت مراجعه کنند، با مسائل متنوعی روبر می شوند 

که می توانند از آنها بهره ببرند. 

    مسجد و مشاوره
مسجد ملجأ و پناه مؤمنین است و مسجد طراز اسامی باید بتواند 
مشکات جامعه مسلمانان را حل کند. اما متأسفانه به بحث مشاوره 
در مساجد ما بی توجهی می شــود که می توان با تبلیغ و آموزش به 

افراد، مشاوره را در مساجد تقویت کرد. 

مشکاتی را برای اجتماع ایجاد می کند؛ مشکاتی از قبیل کودکان 
طاق، طاق عاطفی و طاق سفید. 

9. لحاظ کردن ارزش ها و باورهای اعتقــادی و دینی خانواده؛ هر 
خانواده یک دســته عوامل ارزشــی دارد که بنا به آنها، باید تحت 

مشاوره قرار گیرند.
10. آمادگی ذهنی و روانی مشاوره شوندگان؛ گاهی زوجین از باب 
اجبار به مشاور مراجعه می کنند؛ با این ذهنیت که به یک روان شناس 
مراجعه کرده اند. در حالی که بحث روان شناســی با بحث مشاوره 
تفاوت دارد. با توجه به دید نادرستی که در جامعه نسبت به مسئله 
روانکاوی و روان شناسی وجود دارد، گاهی مراجعه کنندگان در برابر 

این مسئله مقاومت دارند.
11. برگزاری جلسات متعدد و با شــرایط مختلف؛ توصیه می شود 
حداقل تعداد جلسات سه یا چهار جلســه و هر جلسه حدود یک و 

نیم ساعت باشد.
12. نوشتن مسائل زوجین و تشکیل یک پرونده خاص. 

13. در نظر گرفتن ماحظات مکانی از جمله آرامش و عدم تردد. 
14. بررسی تناسب ویژگی های شخصی، روانی، فرهنگی، عقیدتی 
خانواده ها، باورهــا، و ارزش های طرفین و نیــز هماهنگی زوجین 
در مسائل عاطفی و جنسی؛ بیشــتر زوجین، در دو مسئله عاطفی 
و جنســی دچار مشکل هســتند. لذا آموزش مهارت های تعامل با 
همسر، به ویژه نوع برخورد حضرت رسول با همسران شان، اهمیت 

فوق العاده ای دارد. 

   ویژگی های یک مشاور 
یک مشاور باید گوش خوبی باشــد؛ یعنی حرف طرفین را بشنود، 
حرف ها را قطع نکند و از قضاوت بپرهیزد. یکی از مشکات مشاورین 
و ائمه جماعات ما، این اســت که پس از  شــنیدن حرف یک نفر، 
بافاصله قضاوت می کنند؛ در صورتی که مشاور به هیچ وجه قضاوت 

نمی کند، فقط راه حل نشان می دهد. 
نکته دیگر غنی سازی لذت های زندگی و ارتباط با خانواده و همسر 

است. 
مشاور باید برای یک مشکل، چندین راه حل داشته باشد تا اگر یکی 

به نتیجه نرسید، از دیگری استفاده کند. 
مشاور خوب باید مشکات ناشی از تفاوت های قومی و عقیدتی را 
در نظر داشته باشد. در این چند سال مشکات ناشی از تفاوت های 
قومی و عقیدتی را به کرات دیده ام. زوجینی که از دو فرهنگ متفاوت 
هستند، نمی توانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. هنگامی 
که دختر و پسری با دو فرهنگ متفاوت در کنار هم قرار می گیرند، 
تا بخواهند فرهنگ  همدیگر را بشناســد، با مشــکات و معضات 
زیادی مواجه می شوند. اگر به این ها اطاع رسانی نشود، کانون گرم 

خانواده شان فرو می پاشد. 
مشاور فرد ثالثی است که هیچ نفعی جز حق مشــاوره ندارد. نظر 
خانواده طرفین نباید روی مشاور اثر بگذارد. ضمناً او باید تمام مراحل 
و متغیرها را ثبت کند، بتواند احتمال دروغ گفتن پســر یا دختر را 
تشخیص دهد و عشق دروغین را از حقیقی باز شناسد. در این صورت 
است که می تواند مراحل درست ازدواج را به جوانان آموزش دهد؛ 
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الزم است 

یک مشاور، 
از زمینه های 

فرهنگی و 
رسوم حاکم بر 

مراجعه کنندگان 
خود، آگاهی 

کافی داشته و 
قواعد حاکم بر 
رفتار انسان و 

منطق تعامالت 
بشری را به 
خوبی بداند

تخصص در امر مشاوره ضرورت دارد؟
در بُعد علمی می توان علوم آکادمیک در فضای روان شناســی و 
دانش شــناختی رفتار انســان را مورد نظر قرار داد. در عین حال 
الزم اســت یک مشــاور، از زمینه های فرهنگی و رسوم حاکم بر 
مراجعه کنندگان خود، آگاهی کافی داشته و قواعد حاکم بر رفتار 
انسان و منطق تعامات بشــری را به خوبی بداند. اصلی ترین ابزار 
یک مشاور، دانش روان شناســی یاورانه، توانایی برقراری ارتباط، 
توانایی ابراز همدلی و توان پذیرش بی قید و شــرط انســان ها و 

صداقت با دیگران است.

آیا مشاوره یک تخصص است؟
مشاوره به معنای یک حرفه یاورانه اســت که طبیعتاً به تخصص 
احتیاج دارد. یک مشاور الزم اســت از جنبه علمی با طی نمودن 
تحصیات و مــدارج دانشــگاهی و از جنبه عملی با شــرکت در 
کارگاه ها و کارورزی ها و انجام مشاوره و تمرین زیر نظر یک استاد 
و پیشکسوت روان شناسی و مشاوره، دست به دانش افزایی و کسب 

تجربه بزند. 

وجود چه علوم و ابزارهایی در مســیر کسب 

استفاده حداکثری از ظرفیت های مسجد، همواره دغدغه روحانیون و ائمه جماعات مساجد بوده و هست؛ چه اینکه  به کوشش: 
ضرورت مشاوره های دینی و راهگشا در تمام طبقات جامعه احساس می شود. در این گفتگو برآنیم که بایدهای مشاوره مهدی اکبری علویجه

در فضای مسجد را از زبان عضو هیئت علمی، استادیار گروه روانشناسی و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه قرآن و 
حدیث، جناب آقای دکتر فرید براتی بدانیم.

در گفتگو با دکتر فرید براتی:

مشاوره ارشادی نیز نیازمند تخصص است
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یکی از اقتضائات 
مشاوره 
حرفه ای، مکان 
است. مکان 
باید احساس 
آرامش و خلوت 
را به مراجع 
القا کند؛ یعنی 
مراجع از قرار 
گرفتن در فضا 
دریابد که اینجا 
جایی است که 
می تواند حرف و 
مسئله اش را به 
راحتی و بدون 
عوامل مخل و 
مزاحم بیان کند

 

در فضا دریابد که اینجا جایی است که می تواند حرف و مسئله اش 
را به راحتی و بدون عوامل مخل و مزاحم بیان کند. در صورتی که 
در جمع مردم باشد و در خال مشــاوره تردد اهالی مسجد وجود 
داشته و صدای آنان به گوش برسد، با دو اصل اساسی در مشاوره، 
یعنی القاء آرامــش به مراجع و حفظ و صیانــت حریم خصوصی 
او در تزاحم اســت. اما اگر امام جماعِت دارای صاحیت مشاوره، 
مکانی مخصوص دارد که افــراد می توانند به صورت خصوصی به 
او مراجعه کرده و فضایش مانند یک مرکز یا کلینیک مشــاوره با 
تمام ویژگی های آن باشد، می توان گفت که وضعیت برای مشاوره 

آماده است. 
توصیه جدی من این اســت که دوســتان روحانی که تحصیات 
تخصصی دارند، تاش کنند مشــاوره و خدمات تخصصی خود را 
در بافت های تخصصی ارائه دهند. من با این دیدگاه خیلی موافق 
نیســتم که هر چیزی را در موضعی غیر از مــکان خاص خودش 
عرضه کنیم با این توجیه که مسجد محل حل و فصل تمام مسائل 
مؤمنان است. موعظه و راهنمایی در مسجد موضوعیت دارد؛ ولی 
مگر روحانی ای که پزشــکی هم خواندهـ  مثًا تخصص جراحی 
داردـ  امور پزشکی را در مسجد انجام می دهد که بگوییم روحانی 
متخصص در حیطه روان شناسی و مشاوره، در مسجد کار تخصصی 
انجام دهند؟ از نگاه بنده، روحانی های دارای صاحیت باید حضور 
خود را در مراکز مشــاوره و کلینیک های خدمات روان شناختی 
بیشتر کنند تا به این ترتیب هم حضورشان رسمیتی بیشتر یافته 
و هم مراجعان و مردم دریابند که از روحانیون دارای تخصص هم 
می توانند خدمات روان شناسی و کمک دریافت کنند. این شرایط 
موجب شــود روحانی متخصص نیز در تیم مشــاوره و خدمات 
روان شناختی دیده شــود. این نوع جداسازی ها به بافت فرهنگی 
و فرهنگی شدن مشاوره و روان شناســی در کشور ما ضربه زده و 

خواهد زد.

در صورت انجام مشــاوره در فضای نامناسب و 
محقق نشدن شرایط اساسی مشــاوره، چه آسیب ها و 

مشکالتی به وجود خواهد آمد؟
اولین نکته احتماالً مخدوش شدن محرمانگی است. چنانچه حفظ 
حریم خصوصی مراجع جدی گرفته نشــود و دیگران خواسته یا 
ناخواسته در جریان مشکل او قرار گیرند، فرد ممکن است نتواند 
مشــکات واقعی اش را بازگوید. به این ترتیب مشــاوره از مسیر 
واقعی خود خارج می شود. ممکن است حالت تجسس پیدا شود و 
مداخات نابجا و مضر دیگران بر سر راه مراجع، به ایجاد مشکات 

دیگر منتهی شود. 
عاوه بر آن، در مشاوره حیا وجود ندارد و باید مراجع تمام آنچه را 
که برای پیش برد مسیر مشاوره الزم است، در اختیار مشاور قرار 
دهد و به اصطاح، خودفاش سازی کند. حضور دیگران مانع از ابراز 
مکنونات قلبی مراجع شده و به نتیجه بخش بودن عملیات مشاوره، 

آسیب جدی وارد می کند.

در فرض نبــود تخصص در امر مشــاوره، چه 
آسیب هایی در انتظار مشــاور، مراجع و فرآیند مشاوره 

خواهد بود؟
در روان شناسی بحثی تحت عنوان روان درمان گری وحشیانه وجود 
دارد که ناظر به زمانی است که شخص درمان گر، صاحیت و کفایت 
الزم را به دست نیاورده و مراتب علمی و کارورزی های تخصصی را 
طی ننموده باشد و در این حالت به ارائه خدمات مشاوره ای بپردازد. 
ناگفته پیدا اســت که این چرخه معیوب، جز افزودن مشــکات 
مراجعه کننده و ناتمام گزاردن فرآیند درمان، راه به جایی نخواهد 
برد. می توان این موضوع را درباره مشــاوره هم صادق دانست. به 
عبارتی درمان و مشاوره وحشیانه به مثابه باز شدن پنجره هایی بر 
روی ذهن و روان مراجع است که بستن آنها کار دشواری خواهد 
بود؛ چراکه روان شناس یا مشاور صاحیت و کفایت الزم برای عمل 
مناســب را در این زمینه پیدا نکرده، اما به ارائه خدمات مبادرت 
ورزیده است. در واقع هدف از انجام مشاوره، حل مشکل و از بین 
بردن تنش های مراجع اســت که در صورت نبود تخصص کافی، 
منجر به تنش افزایی خواهد شد. در ســاحت اجتماع نیز می توان 
به نارسایی شیوه درمانی، بروز مشکات متعدد در کانون خانواده، 
خدشه دار شدن نظام راهگشای مشــاوره و از دست دادن اعتماد 

عمومی اشاره کرد. 

آیا نوع مراجعاتی که به ائمه مساجد می شود، 
ذیل عنوان مشاوره قرار می گیرد؟

مشــاوره  انواع مختلفی دارد. یک نوع مشــاوره که عنوان مشاوره 
ارشادی )pastoral( دارد و در ایران مســامحتاً معنوی نامگذاری 
می شود، می تواند فصل مشترک هایی با کار بعضی روحانیون داشته 
باشد. البته مشاوره ارشادی نیز نیازمند تخصص است و حتماً باید 
فردی که مدعی ارائه آن است، تخصص علمی و صاحیت عملی 
الزم را داشته باشــد. این نوع مشــاوره در خارج از کشور توسط 
کشیش های مذهبی که از اصول و فنون مشاوره اطاع کافی دارند، 
انجام می شود. اما آنچه از ناحیه ائمه مساجد ارائه می گردد، مشاوره 
ارشادی نیست؛ بلکه نوعی هدایت گری و راهنمایی است که تفاوت 

زیادی با مشاوره ارشادی دارد. 
بنده با اطاق عنوان مشاوره بر خدمات روحانیون در برخی اماکن 
عمومی مانند مترو، مخالفت جدی دارم. این قبیل خدمات بیشتر 
جنبه توصیه و موعظه دارد و به راهنمایی شبیه تر است تا مشاوره. 
البته این سخن به معنای آن نیست که توصیه یا موعظه ای در کار 
نباشــد. توصیه و موعظه هم جایگاه رفیعی دارد و ضرورت آن در 
جامعه امروزی قابل انکار نیســت؛ اما عنوان باید با محتوا تناسب 

داشته باشد.

تا چه میزان معماری مســجد، با فرآیند اجرای 
صحیح مشاوره تناسب دارد؟

یکی از اقتضائات مشاوره حرفه ای، مکان است. مکان باید احساس 
آرامش و خلوت را به مراجع القاء کند؛ یعنی مراجع از قرار گرفتن 
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مهم ترین کار یک روحانی، مهارت جذب است و یکی از راه های جذب مردم به دین، مشاوره است که قواعد خاص خود  به کوشش: 
را دارد. امروزه یک روحانی، به ویژه امام جماعت، باید همان طور که در مسائل شرعی توانمند است، توانایی برقراری مهدی اکبری علویجه

ارتباط با مردم را داشته باشد. برای این منظور باید دو ویژگی مهم داشته باشد: 1. ظرفیت؛ 2. ظرافت. ظرفیت یعنی 
سنگ صبور باشد و شرح صدر داشته باشد. ظرافت، مهارت و جذابیت است؛ اینکه بدانی با چه کسی طرف هستی، افراد  چه مشکلی 
دارند و چطور می شود مشکالتشان را حل کرد. تا بتواند در مواجهه با افراد، شرایط آنان را درک، و متناسب با آنها به تبلیغ و وظیفه اش 

عمل کند. 
البته موضوع مشاوره یک موضوع بسیار تخصصی است و معنای حرف من این نیست که همه در مشاوره به صورت تخصصی ورود کنند. 
منظور این است که حداقل اگر خودشان نمی توانند ورود کنند، افراد را به اهل فن ارجاع دهند. امروز حتی بیان مسائل شرعی باید با 

نگاه مشاوره ای صورت گیرد. 
امروزه معضالت فراوانی مثل نا امیدی، بدرفتاری، بد اخالقی و... گریبان جامعه را گرفته است. این وضعیت می طلبد که یک روحانی 
و امام جماعت، در امر مشاوره توانا و به روز  باشد. کسانی که به روحانیون مراجعه می کنند، آنان را به عنوان نماد دین قبول دارند و اگر 

مشکالت شان حل نشود، به اعتقاداتشان آسیب وارد می شود و به روحانیون بدبین می شوند. 

در گفتگو با حجت االسالم حسین حقیری، امام جماعت سابق مسجدامام حسن مجتبی )ع( شهر ری 

برای مردم، دلسوز باش...
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نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 
  
مهارت

مشاور، این 
تشخیص را به 
او می دهد که چه 
میزان ورود پیدا 
کند و
با چه اشخاصی، 
تا کجا همراهی 
کند

 

نکتــه دوم اینکه پس از خوب گوش کردن، شــروع کنــد به ارائه 
راهکارهای الزم. این دو بخش در مشــاوره خیلی نمود دارد و واقعاً 
قابل توجه است و به هم ربط دارد. اگر در قسمت اول موفق نباشد، در 

قسمت دوم نمی تواند راهکارهای الزم را ارائه دهد. 
غیر از مواردی که اشاره کردم، یک روحانی و مشاور باید سه ویژگی 

مهم دیگر هم داشته باشد: 
1. صبور باشد. مهم ترین ویژگی مشاور صبر است. 

2. دلسوز باشد؛ یعنی با تمام وجود مراجع را درک کند. 
3. مهارت داشته باشــد؛ چون در حل موضوعات خیلی مهم است. 
هر کدام از سه ضلع این مثلث، ابعاد شخصیت یک مشاور را تشکیل 
می دهد و اگر یکــی از آنها کم باشــد، مراجعه کننــده به هدفش 

نمی رسد. 

   مهارت در مشاوره
با مهارت، یعنی تدبیر و مدیریت، می توان مرز مشــخصی را ایجاد 
کرد و از ورود حاشیه ساز به مباحث و موضوعات مصون ماند. مهارت 
مشاور، این تشخیص را به او می دهد که چه میزان ورود پیدا کند و 
با چه اشخاصی، تا کجا همراهی کند. مثًا دو نفر از مأمومین که هر 
دو متشرع هم هستند و در جماعت شرکت می کنند، به سمت امام 
جماعت می آیند تا مشکاتشان را مطرح کنند. اینجا امام جماعت 
باید به گونه ای عمل کند که هر دو فکــر کنند امام جماعت به آنها 
توجه دارد. این نکته خیلی دقیقی است که یک روحانی و مشاور باید 
رعایت کند. چنانچه در بحث جذابیت نتواند مدیریت کند، ممکن 
است به زعم خودش دارد تبلیغ می کند، ولی نه تنها مشکل کسی را 
حل نمی کند، بلکه دو طایفه یا گروهی را که در همان محل هستند، 
به جان هم می ا ندازد. مثًا فرض کنیــد فرزندی مراجعه کرده و از 
پدرش بدگویی می کند. ظرافت یک روحانی و امام جماعت و مشاور 
این است که اصًا به او اجازه ندهد چنین سخنانی را مطرح کند یا 
مسیر بحث را عوض کند یا پدر را به صرف اینکه به وظایفش عمل 
نکرده، پیش بچه خراب نکند. این دقت ها به ویژه در مسائل مشاوره 

باید بیشتر رعایت شود. 

   فراموش نشود:
1. مشاوره، کار بسیار سخت و ظریف و دقیقی است. علی رغم همه 
سختی هایش، نعمتی است که خدا در اختیار ما قرار داده، لذا باید 

قدردان آن باشیم. 
2. لزومی ندارد هر کســی در هر موضوعی به امام جماعت مراجعه 
 کرد، امام جماعت جوابش را بدهد. اگر نمی داند، به اهل فن ارجاع 

 دهد. 
3. موضوعات دسته بندی شود؛ یعنی کسی که می تواند در مسائل 
تربیتی کار کند، به مسائل خانواده نپردازد. البته امام جماعت جنبه 
عمومی دارد و باید به علوم فراوانی در حد خودش احاطه داشــته 
باشد؛ ولی اگر مسئله تخصصی پیش آمد، به مشاور تخصصی خود 

ارجاع دهد. 

   آسیب شناسی مشاوره
برخی آســیب های اعتقادی، بُعد اجتماعی نیز پیدا می کند. به این 
صورت که وقتی شخص ُمراجع  ناامید می شود، سراغ خرافات، جادو، 
عرفان های کاذب و مواردی می رود که به اسم دین، از او سوء استفاده 
مالی  و غیر مالی می شود. این آسیب اجتماعی بزرگی است و وقتی 
این مسئله حل نشود، برای خود فرد، خانواده و اجتماع، مشکات 

متعددی به وجود می آورد. 
من گاهی در مراجعاتم مشکات افرادی را حل و فصل می کنم که 
نزد مشــاوران محترمی رفته اند، اما آن طور که باید و شاید، جواب 
مناسب نگرفته اند. ابتدا ذهن آنها را از آن مشاوره پاک می کنیم. مثًا 
در مشاوره ازدواج می گوییم برای رسیدن به یک انتخاب درست باید 
این فرآیند را طی کرد: اول، دیدن و شنیدن، دوم تحقیق و بررسی 
و سوم مشاوره با اهل فن. وقتی یک روحانی این مسئله را نمی داند 
یا به آن توجه ندارد، ابتدا سراغ اســتخاره می رود. خیلی از امور را 
می خواهیم با استخاره حل کنیم، اما به ویژه در امر ازدواج، اصًا این 
کار معقول نیســت. چنانچه این فرآیند طی شود، با شرایط خاص 
خود، نوبت به استخاره می رسد. یکی از آسیب های مشاوره نادرست 
همین است که ما اول باید شبهاتی را که در ذهن طرف ایجاد شده، 

برطرف سازیم، بعد روی موضوعات دیگر کار کنیم. 
آسیب بزرگ دیگر، احساسی عمل کردن و به اصطاح جّوگرا شدن 
است که دقیقاً خاف مبانی دینی و عقلی است. رابطه بین احساس و 
منطق، مثل صفر و عدد است که منطق، عدد است و احساس، صفر. 
بی نهایت صفر قبل از عدد هیچ ارزشی ندارد. اما پس از عدد، هر چه 

صفر بیشتر باشد، به آن عدد ارزش می دهد.
یکی از آسیب های اجتماعی این است که روحانی یا امام جماعت 
به احساسات مردم دامن بزند. دیِن ما دین قوانین و ضوابط است. 
در بخش عمده دین دعا و توکل هست، اما هر کدام جایگاه خاص 
خود را دارد. روحانی یا امام جماعت، نباید به هیچ وجه تحت تأثیر 
این جّو و احســاس قرار بگیرد. گاهی در مشاوره، مراجع، تحت 
تأثیر جّو، از والدین یا همســرش بدگویی می کند. ما نباید تحت 
تأثیر جّو قــرار بگیریم و باید حرف او را فقط به نیت ریشــه یابی 

گوش کنیم. 
مشاوره کار فنی ای است و مشاور شبیه یک جراح مغز و قلب است 
که با کم ترین خطایی ممکن است آسیبی به طرف بزند که غیرقابل 
جبران باشد یا خیلی سخت جبران شــود. برای غلبه بر احساسی 
عمل کردن و در جّو قرار گرفتن، دو ویژگی مهم ظرفیت و ظرافت 

به کار می آید. 

   ویژگی های مشاور
یک منظر مشاور باید دو کار اساسی انجام دهد: یکی اینکه طرف را 
تخلیه کند؛ یعنی سنگ صبورش باشد و تمام حرف هایش را گوش 
کند. یک روحانی، امام جماعت یا مشاور، باید شنونده خوبی باشد و 
شنوندگی خودش مهارت است؛ یعنی زود تحت تأثیر جّو قرار نگیرد، 

احساسی نشود و سریع قضاوت نکند. 
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مشاور همواره 

نیازمند 
بهره برداری از 

ابزاری است که 
در امر تشخیص 
نابهنجاری و نوع 

آن به وی کمک 
می کند. برخی 
از این ابزار را 
مشاور به طور 

نظام مند به کار 
می بندد تا اساساً 

مشاوره شکل 
بپذیرد

مفرط از نقصان و کاســتی، بدون اینکه واقعاً توجیه و دلیلی داشته 
باشد یا ترس مفرط از شکست، بدون اینکه عامل یا زمینة شکستی را 
بتوان شناسایی کرد از نمونه آفات و اختاالت روانی است که اسباب 
نگرانی، آشفتگی، اضطراب و بی قراری مراجع است. ترس افراط آمیز 
و در نتیجه اضطراب، علت بسیاری از نابهنجاری ها از جمله رفتارهای 
وسواسی مراجع می باشد. چرا که مراجع، برای جبران حالت ترس 
و تردید از کاستی یا شکست و در نتیجه به منظور حصول اطمینان 
از صحت و درستی کار خود یا اتقان و کمال آن، عملی را بارها انجام 
می دهد. در نتیجه، به تدریج به بیماری وسواس گرفتار می شود. این 
نوع حالت وسواسی را که در علت یابی به عوامل روان شناختی نظیر 
اضطراب نسبت می دهند، وسواس روانی و نابهنجاری های ناشی از 

آن را نابهنجاری های روان شناختی می نامند.

   نابهنجاری های آموزشیـ  تربیتی
نابهنجاری های آموزشیـ  تربیتی شامل طبقة خاصی از مشکات 
می شــود که افراد بر اثر آموزش ها و تربیت های ناکافی و ناســالم 
یا بازآموزی و بازســازی رفتارهای نابهنجار بزرگ ترها گرفتار آن 

   ساختارها و متغیرهای اساسی تشخیص
به منظور بررسی و تبیین ساختار تشخیص، سه متغیر اساسی را باید 
در نظر گرفت: اوالً، باید بررسی کرد که مشکل مورد نظر از کدام یک 
از انواع مشکات اســت و جایگاه و رمز تشخیص آن در طبقه بندی 
اختاالت رفتاری یا روانی چیست؟ ثانیاً، باید به بررسی و شناسایی 
عواملی پرداخت که به نوعی در ظهور و بروز مشکل نقش داشته اند. 
ثالثاً الزم است به دنبال بررسی طبقه بندی و شناخت عوامل مشکل، 
راه  حل مناسب را تشخیص داد و به راه کارهای حل مشکل پرداخت.

در باب مشــاوره، نابهنجاری ها معموالً در سه رده به شرح زیر قابل 
دسته بندی است:

1. نابهنجاری های ناشی از عوامل روان شناختی؛
2. نابهنجاری های ناشی از عوامل آموزشیـ  تربیتی؛

3. نابهنجاری های ناشی از اختال روانـ  تنی.

   نابهنجاری های روان شناختی
آن دسته از مشکاتی که روان و جنبه های روان شناختی ُمراجع را 
تحت تأثیر قرار داده، در طبقة اختاالت روانی جای می گیرد. ترس 

تشخیص، مستقیم ترین و اساسی ترین کارکرد مصاحبه است. در یک جلسه مشاوره، مصاحبه صورت می گیرد تا   حجت االسالم والمسلمین 
دکتر سید احمد رهنمایی 

عضو هیأت علمی
 مؤسسه آموزشی پژوهشی

 امام خمینی 

امکان تشخیص دقیق، الزم و کافی دربارۀ نوع و طبقه بندی، عوامل و راه کارهای رفع مشکل برای مشاور فراهم شود. 
چه بسا ورود به مصاحبه حرفه ای، مشاور را از پرداختن به امر تشخیص به طور مستقل و ویژه بی نیاز کند. با وجود این، 
بهتر است به منظور طبقه بندی بهتر و منظم تر، اصول تشخیص را از اصول مصاحبه جدا کرد تا جایگاه تشخیص در 

مشاوره برجسته تر و اهمیت آن روشن تر گردد.

بررسی اصول، روش ها، نشانه شناسی، طبقه بندی اختالالت و مشکالت در یک مشاوره

تشخیص درست دستاورد مصاحبه
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منابع: 
1. برای مطالعه بیشتر 
مراجعه شود به: کاپالن 
و ساروک، خالصة 
روان پزشکی علوم 
رفتاری، ج2، فصل2۸، 
ص۵11ـ  ۵1۸، ترجمة 
دکتر پورافکاری. 
2. برای مطالعه بیشتر 
مراجعه شود به: دکتر 
کرمی، آشنایی با 
آزمون سازی و آزمون های 
روانی، فصل 13، 
ص2۵9ـ190.

 

سبب شناسی نابهنجاری
در سبب شناسی نابهنجاری، به سه طبقة اساسی از عوامل سبب ساز، 
زمینه ســاز و برانگیزاننده می توان اشــاره کرد. عاملی را سبب ساز 
گویند که تأثیر مستقیم و مباشر در ایجاد یک پدیده داشته باشد. 
برای مثال آتش  عامل مستقیم و مباشر سوختن اشیای سوختنی 
است و بنابراین می تواند از اسباب اساسی ســوختن به شمار رود. 
عاملی را زمینه ساز گویند که گرچه تأثیر مســتقیم در ایجاد یک 
پدیده ندارد، می تواند زمینة این تأثیر را فراهم آورد. در فرض مثال، 
چنانچه کبریت یا هر نوع ابزار آتش زدن در اختیار کودک بازی گوش 
و  ماجراجو باشد، زمینه برای ایجاد آتش فراهم است، هرچند صرف 
در اختیار داشتن ابزار آتش توسط کودک عامل مستقیم آتش زدایی 
نیست. عاملی را برانگیزاننده گویند که به نوعی اسباب جلب توجه 
فرد را فراهم می آورد و او را در راستای انجام یک عمل برمی انگیزاند. 
برای مثال، تعریف هایی که در مورد آتش بازی یا ابزار و وسایل اشتعال 
و آتش افروزی بر سر زبان ها جاری می شود ممکن است به گونه ای 

نوجوانان ماجراجو را برانگیزاند و آنان را به آتش بازی تشویق کند.
صرف نظر از نقش عوامل سه گانة باال، اکثر نابهنجاری ها و اختاالتی 
که مراجعان برای رفع و درمان آنها جویای مشاوره هستند می تواند 

جنبة روانـ  تنی1 داشته باشد.

ابزار تشخیص
مشاور همواره نیازمند بهره برداری از ابزاری است که در امر تشخیص 
نابهنجاری و نوع آن به وی کمک می کند. برخی از این ابزار را مشاور 
به طور نظام مند به کار می بندد تا اساســاً مشــاوره شکل بپذیرد. 
مصاحبة مشاوره ای و آزمون های تشخیصی از جمله این ابزار است. 2

مشاهدة رفتار، حاالت، حرکات و اشارات مراجع نیز می تواند برای 
تشخیص نابهنجاری از ابعاد گوناگون مفید و مؤثر باشد. هم چنین 
نوشته ها، توصیف ها، رسم ها و نقاشی های مراجعان ابزار کارآمد و 

مناسبی برای تشخیص به شمار می روند. 

می شــوند. این موضوع، به خصوص در شــرایطی که افراد دارای 
وابستگی خاصی به دیگر بزرگ  ترها باشند، نمایان تر است. معموالً 
والدین پرخاش گر، کــودکان پرخاش گر و ماجراجــو و فتنه انگیز 
پرورش می دهند یا پدر و مادر مبتا به وسواس، فرزندان وسواسی 
تربیت می کنند. برعکس، معموالً والدین صالح و شایسته، فرزندان 
نیکوکار و شایســته پرورش می دهند یا والدین برخوردار از اعتماد 
به نفس قوی، فرزندانی دارای اعتماد به نفس قوی تربیت می کنند. 
در هر صورت، مشــکات آموزشیـ  تربیتی ناشــی از جریان های 
آموزشیـ  تربیتی خاصی است که درگذر زمان نسبتاً طوالنی و تحت 
شرایط ویژه، از جانب بزرگ ترها در مورد فراگیران و متربیان اِعمال 
می گردد. مشکات تربیتی چنانچه به حال خود رها شوند، به تدریج 
به مشکات روانی یا حتی مرضی تبدیل خواهند شد. اما چنانچه این 
قبیل نابهنجاری در زمان مناســب اصاح گردند، از بروز مشکات 

حادتر پیش گیری به عمل خواهد آمد.

نابهنجاری های روانـ  تنی
آن دسته از مشــکات روانی و رفتاری که ناشــی از نارسایی ها و 
بیماری های جسمانی اســت در گروه نابهنجاری های روانـ  تنی 
قابل ارزیابی و تشخیص است. برای مثال، کسی که به هنگام شستن 
صورت برای وضو به طور مرتب و بیش از اندازه به صورت و محاسن 
خود دست می کشــد، چنانچه عامل اصلی این عمل وسواسی اش، 
خارش یا احساس خارش در پوســت صورت باشد، به تدریج بر اثر 
خاراندن زیاد صورت و احیاناً لذت بردن از این عمل عادت می کند به 
هنگام شستن صورت بیش از  حد معمول و متعارف به صورت خود 
دست بکشد. چه بسا ابتدا بر اثر خاراندن نوعی احساس آرامش به 
وی دست می داده که به تدریج این احساس آرامش انگیزه و مشوق 
خوبی برای شستن غیرمتعارف به حساب آمده است. در این قبیل 
موارد، الزم است برای درمان و رفع مشــکل ابتدا اقدامات ایمنی و 
سالم سازی در ناحیة اعضا و جوارح صورت پذیرد تا به تدریج مشکل 

روانی و رفتاری برطرف شود.

الف( رویکردهای روان بهداشتی
مشاوران می توانند به کمک کارشناسان روانی اقدامات پیش گیرانه 
را تنظیم کنند و آنها را متناسب با شرایط و احوال مراجعان به کار 
بندند. در بهداشت یا روان شناسی سامتی، تاش ها و فعالیت های 

پیش گیرانه در سه ردة زیر طبقه بندی می شود:
1. پیش گیری های اولیه)primary prevention( که مشتمل بر 

تغییر یا نابودی عوامل نابهنجاری قبل از بروز آن است.
2. پیش گیری ثانویه)secondary prevention( که بر اقداماتی 

جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری اطاق می گردد.
3. پیش گیری های نوع سوم)tertiary prevention( که اقداماتی 
نظیر توان بخشــی و درمان نابهنجاری را بــرای متوقف کردن 

پیشرفت یک بیماری در برمی گیرد.)3(
ب( رویکردهای تربیتی درمانی

مداخات تربیتی شــامل فعالیت هایی نظیر توصیه های تربیتی 
و اخاقی، راه نمایاندن، رهبری کردن، اعطای بینش، آگاهاندن، 
تشویق، تمجید، توبیخ، مامت و... است. در رویکرد تربیتی، انتظار 
می رود مربی پای بندی خود را در گرفتار و عمل نســبت به آنچه 
از مراجع انتظار دارد نشان دهد، حتی اگر گفتار و رفتار او از نگاه 

مراجع و دیگران احیاناً مخفی مانده باشد.
به همان انــدازه که بی توجهــی به ماحظات تربیتــی آفت زا و 
آسیب رسان است، مراعات  اصول تعلیم و تربیت و توجه به زیر و 
بم ها و ظرافت های تربیتی، سرنوشت ساز و تعیین کننده است. در 
استفاده از رویکرد تربیتی، حضور و غیبت مربی، کام و سکوت 
مربی، ویژگی های ظاهری و روانی مربی، اخــاق و آداب مربی 
و حرکات و اشــارات او مفهوم می یابد و بــه تربیت جهت و معنا 

می بخشد.

درمان شناسی
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مشاوره در دنیای 

امروز ماهیتی 
عینی تر یافته و به 
عنوان تخصص و 
حرفه ای مستقل 
شناخته می شود؛ 

بنابراین برای 
ایفای نقش 
مشاوره یک 
سری حقوق 

و هنجارها 
نمودار می شود 
که به سالمت 
و ثمره  بخشی 

رابطه با 
مشاوره گیرنده 

کمک خواهد 
نمود

و هفتم فروردین سال هشــتاد و دو، قانونی تحت عنوان »قانون 
تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره«، مشتمل بر بیست و 
چهار ماده و نوزده تبصره تصویب نمود که در تاریخ نهم اردیبهشت 
همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون به مسائل کان 
در این زمینه می پردازد و بیشتر مربوط به ساختار سازمانی جهت 

اداره امور این حرفه است.
البته ایــن قانــون در ماده 2، حمایت از حقوق مراجعان و حقوق 
صنفي روان شناسان و مشاوران را از جملـه اهداف سازمان دانسته 
است و در ماده 12 یکي از وظایف شوراي مرکزي را تشکیل هیئت 
رسـیدگي بـه تخلفـات صـنفي و حرفه ای در این زمینه برشمرده و 
در تبصره یک ماده 19 نیز یکي از تخلفاتي را که موجب محکومیت 
اعضاي سازمان مي شود، تخلف از شئون حرفهاي و صنفي؛ به 
معناي عدول از اصول نظام نامــه اخاق حرفه اي روانشناسي و 

بحث مشاوره و استفاده از آن در زندگی اجتماعی با وجود قدمتی 
به اندازه عمر آدمی، چند زمانی است که صورتی جدید پیدا کرده و 
به نوعی تعامل خاص تبدیل شده است؛ رابطه ای که در آن فردی به 
عنوان درخواست کننده مشاوره نزد شخصی دیگر به عنوان مشاور 
می رود و با رفت و آمدها و گفت وشــنودها به سمت حل مشکل یا 

برطرف شدن نیازی پیش می رود. 
مشاوره در دنیای امروز ماهیتی عینی تر یافته و به عنوان تخصص 
و حرفه ای مستقل شناخته می شــود؛ بنابراین برای ایفای نقش 
مشاوره یک سری حقوق و هنجارها نمودار می شود که به سامت 
و ثمره  بخشــی رابطه با مشــاوره گیرنده کمک خواهد نمود. این 
هنجارها در قالب اخاق و مسئولیت های حرفه ای تعریف می شود 

و بر قانون گذار است که نوع و حدود آن را معّین کند. 
در  این زمینه و در ایران مجلس شــورای اسامی در تاریخ بیست 

با گسترش جوامع انسانی و تغییر سبک زندگی مردم، روابط و تعامالت جدیدی شکل می گیرند که به مرور زمان تبدیل  دانیال 
به جزئی از ضرورت های زندگی برخی انسان ها می شوند. به مقتضای مدنیت جوامع، با شکل گیری هر رابطه  دو طرفه، نعیمی

مباحث مربوط به حقوق و تکالیف هریک از طرفین به میان می آید؛ اینکه هر فرد در رابطه جدید چه حقوقی دارد و باید 
به چه تکالیفی عمل کند تا این تعامل به نحوی استاندارد و بدون هرگونه ریسک و آسیب، به سمت رسیدن به اهداف مطلوب پیش رود.

مسائل حقوقی که یک مشاور باید بداند

هشدار! با احتیاط مشاوره دهید
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مشاوره و 
راهنمایی باید 
در فضا و مکان 
رسمی صورت 
گیرد؛ بنابراین 
باید از صحبت  در 
مکان هایی مانند 
کافی شاپ، پارک 
یا مکان های 
خصوصی متعلق 
به مشاور و 
مراجعه کننده به 
شدت پرهیز کرد

 

به مراجع یا سوءاستفاده از نتایج آزمونها می شود، می تواند از آن 
خودداری نماید.

تمامی این مــوارد در »نظام نامــه اخاق حرفهاي روانشناسان 
و مشاوران« سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ذکــر شــده و 
رعایت آن بنا بر تبصره یک ماده 19 قانون »تشکیل سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره جمهوری اسامی ایران«، بر همة مشاوران 

الزم است.

برخی افرادی حرفه شان مشــاوره نیست، بلکه به عنوان 
شــخصی امین برای مشــاوره به آنان مراجعه می شود. 
مشاهده شده است که بعضی نکات و اصول مهم در این گونه 
روابط توسط این افراد نادیده گرفته می شود، که این امر 
باعث بروز مشکالتی برای آنان می گردد. تأکید موارد ذیل 

بر آنها الزم است:
1. مشــاوره و راهنمایی باید در فضا و مکان رسمی صورت گیرد؛ 
بنابراین باید از صحبت  در مکان هایی مانند کافی شــاپ، پارک یا 
مکان های خصوصی متعلق به مشــاور و مراجعه کننده به شدت 
پرهیز کرد تا هرگونه شــائبه و اتهام برطرف گردد. بهتر اســت در 
فضای مجازی از مشاوره امتناع شود. ولی در صورت اقدام به این 
کار ابتدا باید هویت طرفین مشــاوره کامًا و به هر شکل ممکن 
احراز شود. معموالً مشــاوره های اینترنتی در سایت های رسمی 

صورت می گیرد.
2. محتوای صحبت های مشــاور و مراجع باید هماهنگ با فرآیند 
مشاوره باشد و مشــاور نباید بدون توجیه علمی و منطقی و صرفاً 
جهت کنجکاوی وارد حریم شــخصی و خصوصی افراد شــود. به 
عنوان نمونه وقتی در خصوص راهنمایی شغلی صحبت می شود، 
نیازی به ورود به تجارب شخصی، عاطفی یا جنسی نیست. البته در 
بررسی مشکات زناشویی و خانوادگی و در برخی مشکات دیگر 
شاید نیاز باشد که مشاور برای بررســی دقیق تر وارد این حوزه ها 

شود که این کار با کسب رضایت مشاوره گیرنده مانعی ندارد.
3. در صورت نیاز به تماس و پیگیری کار مراجعه کننده، مشــاور 
نباید شخصاً و با استفاده از تلفن شــخصی خود اقدام به برقراری 
تماس با مراجع نماید. این کار ممکن است تبعات نامطلوبی برای 

هر یک از طرفین مشاوره داشته باشد.
4. تأکید دوباره بر عدم برقراری ارتباط عاطفی یا جسمی و جنسی 

بین مشاور و مراجعه کننده ضروری به نظر می رسد.
5. مشاور نباید به مراجع کننده هدیه دهد )عطر، گل و مانند آن(. 

مراجعه کننده نیز باید از انجام این کار بپرهیزد.
6. اگر قرار است در برابر مشــاوره وجهی دریافت شود، بهتر است 
در انتقال پول ماحظات حقوقی رعایت شود تا در آینده مشکلی 

بروز ننماید.
در پایان الزم است تأکید شود اگر فردی به امر خطیر مشاوره در 
هر زمینه ای مشغول است، باید تمامی امور فوق را عاوه بر دیگر 
اصول حاکم بر این پیشه مطالعه کند تا برای خود و دیگران آسیب 

ایجاد ننماید. 

مشاوره قلمداد نموده است.
شئون حرفهاي و صنفي، همــان هنجارهایــی اســت که رعایت 
آن بر هر مشاوری واجب است و مشــاور و مراجعه کننده اش را از 
آســیب های مخاطره آمیز و رفتارهای خارج از اســتاندارد ایمن 

می سازد.
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ایران، منشــوری بــا عنوان 
نظام نامــه اخاق حرفهاي روانشناسان و مشاوران تدوین نموده 

است که به این موارد اشاره دارد. 
برخی از مواد این نظام نامه شامل محتوای حقوقی هستند که عدم 
رعایت آنها موجب بروز مســئولیت کیفری می شــود چه شخص 
مشاور حرفه اش مشاوره باشد یا در مقام فردی امین قرار دارد که 

طرف مشورت قرار گرفته است.

اهم این مواد عبارتند از:
* ارائه خدمات حرفه ای، پژوهشي و آموزشي توسط مشاور فقط در 

زمینه هایی که صاحیت الزم براي انجام دادن آنها را دارد.
* استفاده از روش هاي درماني و مشاوره اي که مشاور براي انجام 

آنها آموزش دیده و در آنها تجربه پید ا کرده است.
* توجه به نقش و تأثیر عوامل فرهنگي، قومي، نژادي، جنسیتي، 

دیني و مذهبي در چارچوبي که با کار مشاور ارتباط پیدا ميکند.
* تاش براي رعایت استانداردها و قبول مسئولیت در قبال رفتار 

و گفتار.
* اجتناب مشاور از ایجاد هرگونه مزاحمت های اخاقي و رفتاري 

برای مراجعه کننده.
* اجتناب اکیــد مشــاور از ایجاد هرگونه ارتباط غیر حرفهاي با 
مراجعان و دوری از درگیر شدن در هرگونه رابطه جنسي با آنها و 

عدم اقدام به پیوند زناشویی تا دو سال پس از قطع رابطه مشاوره.
* کسب موافقت آگاهانه مشــاوره گیرنده برای اجراي پژوهش، 
سنجش، درمان، راهنمایي و مشاوره، و توضیــح روند امور برای 
مراجعه کننده با استفاده از زباني که براي وی قابل درک باشد. در 
مواردي که کسب چنین رضایتی از خود شخص  به علت وضعیت 
حاد رواني یا صغر سن ممکن نیست، باید رضایت قیم قانوني یا ولّي 

وي با حفظ شأن و منزلت وی اخذ شود.
* حفاظــت مشــاور از اطاعات محرمانه به دست آمده در حوزه 

فعالیت هاي حرفهاي.
* اجتناب از جستجو، کنجکاوی و پرسش از مسائل غیر مرتبط با 

مشکلی که مراجعه کننده برای آن نزد مشاور حاضر شده است.
* دریافت رضایتنامه کتبي از مراجعه کننده یا نمایندگان قانوني 

وی قبل از ضبط هرگونه صوت یا تصویر.
* اســتفاده از آزمون هــاي روانشناختي به صورت هدف منــد و 
متناسب با نیاز و صرفاً در چارچوب تشخیص، درمان، راهنمایي، 

مشاوره و تحقیق.
* مشاور نتایج آزمونها را فقط به درخواست کتبي مراجعه کننده، 
قیم قانونــی یا دادگاه و با رعایت منافع و مصلحت وی، در اختیار 
آنها قرار می دهد، و اگر تشخیص دهد انجام این کار باعث آسیب 


