
   1

   شماره191  صفر 1438   

نشریه مسجدـ  ماهنامه فرهنگی، آموزشی و 
ترویجی- شماره 191- صفرالمظفر 1438

صاحب امتیاز: مرکز رسیدگی به امور مساجد
 تهیه: معاونت فرهنگی اجتماعی 

مدیر مسئول: سعید کرمی
 قائم مقام مدیر مسئول و سردبیر: 

محمد صادق منتظری
 دبیر تحریریه: مهدی منتظری

دبیران سرویس
پیشخوان: مهدی رزاقی
مسجد: مهدی عبداللهی

منبر: یاسر شریعتی
نگاه: حسن علی آبادی

همکاران این شماره: 
رضا راحمی، محمد صالح حجت االسالمی

گروه هنری
طراح و گرافیست: احسان حسینی

عکاسان: حمید عابدی، سید روح اهلل کالنتری
ویراستاران:جعفر مروجی، محسن صابری، مهدی 

کریمی
بازخوانی: محسن گلپایگانی

نشانی: تهران، خیابان انقالب اسالمی، خیابان سعدی 
شمالی، پایین تر از بیمارستان امیر اعلم، کوچه شهید 
صفامنش،پالک 1، مجتمع محراب، معاونت فرهنگی 

اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد

تلفن: 66346924
farhangi@masjed.ir :پست الکترونیکی

پیشخــــوان 4-22

مسجــــــد 23 -52

منبــــــــر 53  - 66

نگــــــــاه 67 - 80

زمین وارث دیگری دارد | 4 | 
این حباب شکستنی است   | 6 | 

ظلم ستیزی پای منبر آیت اهلل | 16 | 
با پای پیاده بر  جاده ظهور قدم بزن! | 19 | 

جای خالی یک امام جماعت | 24 | 
از شبستان علم تا رواق فرهنگ   | 34 |

 پیوند مسجد و مدرسه  |40 |  
مسجد و مدرسه برنامۀ مشترک داشته باشند  | 46 | 

سیره اصالح در پیچ و تاب اجتماع | 54 | 
در سایه سار رأفت  سلطان سریر ارتضاء | 58 | 

فقه عــــــزاداری | 62 | 
کار این بانو در دنیا ماندگار است!  | 64 | 

مشاوره خوب، مشورت است نه دخالت | 68 | 
رگ رگ است این آب شیرین وآب شور  | 71 | 

برای مردم، دلسوز باش...   | 75 | 
تشخیص درست دستاورد مصاحبه  | 77 | 



   2

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

یادداشت سردبیر
چهرۀ پیامبر نور و رحمت، در سده های اخیر مورد هجمه های 
مختلفی قرار گرفته است؛ از اشــغال غیرمستقیم و کنترل 
هوشــمندانة حرم نبوی و مدینة النبی، تا تخریب مستقیم 
رسانه ای و ایجاد داعشــی که در اذهان، نماد اجرای احکام 
و پیاده سازی اصیل ترین آموزه های دین ایشان، برای مردم 
جهان می شود. به راستی کدام پیامبر دشمنانی آن چنان که 
تاریخ نوشته است و  این چنین که می بینیم، در زمان حیات 

و  تا 1400 سال پس از وفاتش داشته است؟   
اما علت مخالفت با ایشــان چه می تواند باشد و کدام آموزۀ 
دینی رسوِل رحمت، موجب شــده تا کینه ای نهفته در دل 
دشــمنان او پدید آید؟ هزاران مقاله و یادداشت در این باره 
نوشته اند و سعی در باز کردن این ســّر مقدس داشته اند و 
شاید خالصة تمام آنها »فرهنگ انسانی« جدیدی است که 
پیامبِر شرافت، برای بشر عرضه کرده است. اگر می توانستیم 
این فرهنگ را بشناسیم، اگر می توانستیم پی به آموزه های 
آن ببریم و آگاهانه مسلماِن دیِن او باشیم، قطعاً نوع شناخت 
ما نسبت به دشمنان اسالم و بطن شــیوه های مبارزۀ آنها، 

تغییر می کرد.
حقیقتاً باید این پرســش را مطرح کرد که: پیامبر کیست؟ 
کدام وجه رفتار فردی و اجتماعی ایشان، بارز و قابل تبلیغ 
و برداشت برای ما اســت؟ پیامبِر فتِح مکه، که از ابوسفیان 
درمی گذرد؟ یا پیامبری کــه در برخورد با قبیلة بنی قریظه 
قاطعیــت را در پیش می گیــرد؟ پیامبِر ابوذر؟ یــا پیامبِر 

سلمان؟
پاسخ به این پرسش، دشوار است و نباید پیامبِر این وقایع را 
از هم جدا دانست؛ بلکه باید در پی حلقة وصل میان این نوع 
برخوردها، در مواقع گوناگون بود. نگاه جزیره ای و برداشت 
سلیقه ای و شخصی از یک قسمت از زندگی و رفتار ایشان، 
می شود بلوایی، که بر سر اسالم رحمانی و... در جریان است.

پیامبر در تمــاِم لحظات زندگی عمومــی و خصوصی خود 
-در قالب شــخصیت حقیقی )محمد)ص( فرزند عبداهلل( و 
شــخصیت عمومی خود به عنوان فرستادۀ خداوند و رسوِل 
حضرت باری تعالی- در پی رشــد و تکامل انســانِی انسان 
است. حقیقتاً این امر، دشوارترین وجه رسالت تمام رسوالن 
خداوند بوده اســت؛ چرا که درک آن برای عواِم معاصر آنها 

و عواِم تمام تاریخ، بسیار سخت است. درِک چرایی برخورد 
رحمانی و اشدائی، در فاصله های زمانی کوتاه و یافتن دلیلی 
برای اثبات ضرورت آن در ایجاد فضایی برای تکامل انسان 
در جامعه، حقیقتی نیست که بتوان به سادگی بدان دست 

یافت. 
این عدم درک، دلیل تمام اشــتباهات امت پیامبر)ص( در 
طول تاریخ اسالم نیز می باشد. اما در این پازل، نقش دشمنان 
اسالم کجاست؟ دشمنان اسالم در مقاطعی، حتی مدافع یک 
وجه صوری از رفتار پیامبر می شوند؛ درترکیه مدافع یک نوع 
نگرش دینِی رحمانی و در همان حوالی و در اندیشة داعشی، 
مدافع یک نــوع نگرِش به ظاهر اســالمی و به قول معروف 
اشدائی می شود و با استفاده از این تضاد، تمام دنیای اسالم 
را مدافِع این یا آن می کننــد و در این تجاهل و تغافل، آنچه 
مهجور می ماند، حلقة وصل فرهنگ انســانی است که برای 

تکامل انسان طراحی و الگوپردازی شده است.
این اســت دلیل تمام جنگ های دنیای اســالم و طراحی 
کاریکاتورها و حمایت از آل سعودها و داعش ها و طالبان ها 

و اردوغان ها و... .
برای رهایی از چنین دامی، اندیشمندان و علما و روشنفکران 
جوامع اســالمی، باید با رهایــی از منفعت طلبی گروهی و 
حزبی، از مصادره و برجسته ســازی وجهی از وجوه رفتاری 
پیامبر و تکه برداری کردن از تاریخ زندگانی ایشــان، دوری 
کرده و تمام پتانسیِل فکری و معنوی دنیای اسالم را در پی 
این ســؤال بگذارند که پیامبر در تمام آن کوشش ها و جهد 
و جهش جانانه، در پی ساختن کدام الگوی انسانی بود؛ در 
حدیبیه، در غدیــر، در فتح مکه، در هجــرت به مدینه، در 
پذیرش اسالِم ابوسفیان، در گریه بر مزار خدیجه، در شعب 
ابی طالب، در برخورد با یهودیان مدینه، کدام فرهنِگ انسانی 
را می نویسد؟ چه الگوی انسانی را برای دنیای هزار سال بعد 
به تصویر می کشد؟ در پی کشف و بیداری کدام وجه از وجوه 

هزار توِی انسان است؟
پاسخ به این ســؤاالت، آغاز بیداری انســانی اسالمِی امت 
محمد)ص( است؛ روزی که از بطن اسالم، به جای داعش و 

طالبان و...، انسانی ترین جامعة تاریخ متولد می شود. 
اللهم عجل لولیک الفرج...

پیامبر بیداری....
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پیشخـــوان
1 مهدی رزاقی طالقانی 

دبیر سرویس پیشخوان
13 آبــان ماه امســال هــم در میان 
هیاهوی رســانه ای و تبلیغاتی نسبت 
به موفقیت های میدانی و غیرمیدانی غرب، از راه رســید؛ 
منجالب هایی که در رســانه به موفقیِت راهبردی تبدیل 
می شوند و شکست هایی که در سکوت رسانه ای به ماجرایی 
که هرگز به وقوع نپیوســته بدل می گردند. موصل مرکز 
خالفت داعــش، در محاصرۀ نیروهــای عراقی، آخرین 
نفس های خود را می کشد، یمنی ها در ایستادگی دو ساله 
در برابر جنگنده های آل سعود، آن قدر اعتماد به نفس پیدا 
کرده اند که به ناوهای آمریکایی شلیک می کنند و حلب هم 
روزهای آخِر اشغال خود توسط داعش را تجربه می کند و 
در آستانۀ آزادی است. پیکرۀ استبدادی که در یک سفارت 
و در تهران و در سال 1357 ش. شکست، حاال در معرض 
ضربات خرد کننده ای  است که امام خمینی )ره( پیش بینی 
آن را کرده بود و در نهایت، به تحقق پیوست و امروز با چشم 
غیرمسلح هم می توان هزاران ترک در این دیوارۀ پوشالی 
را مشاهده کرد؛ تنها کافی است به سخنرانی های انتخاباتی 

نامزد های ریاست  جمهوری آمریکا دقت کنید.
2

اربعین حســینی و خاک پُر تاریخ و عبرت کربال، عرصۀ 
تجلی شعائر اصیل اسالمی، در روزهای اشغال مکه توسط 
آل سعود، است. برای فردای جهان اسالم -و نه تنها جهان 
تشیع- زنده نگاه داشتن این حقیقت، یک وظیفۀ عمومی 
است. اربعین، بزرگداشت آزادگی، استکبارستیزی و هزاران 
مفهوم مورد نیاز دنیای امروز را  در خود دارد و می توان تحت 
لوای آن، به گسترش این مفاهیم پرداخت. برای دستیابی 
به چنین هدفی، حفظ یک نکتۀ اساسی، الزم است؛ مراسم 
با شکوه اربعین، هر سالی که از آن می گذرد، نیاز به مراقبت 
بیشتری دارد که آن را -خدای نکرده- خرِج مسائل کوچک 
و بی اهمیت نکنیم. اربعین، عرصۀ وحدت و عزت و آزادگی 
است و دریچه ای برای غریو فریاْد بر ضد استکبار جهانی و 
امسال هم، باشکوه تر از قبل این فریاد را در گوش جهانیان 

خواهد زد.



   4

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

اســتمرار گفتمــان 
ی  ســتیز ر ستکبا ا
اجتماع  عرصــۀ  در 
و سیاســت ایرانی- 
اسالمی، بنا به دالیل 
بسیار زیادی، ضروری 
است. استکبارستیزی، 
حریم جوامع اسالمی 
در دنیای معاصر است و 
امکان ندارد ارزش های 
یک جامعه، بدون ایجاد 
چنین حریمی در آینده، 
امکان حیات بیابد. در 
پروندۀ گفتمان انقالب 
اســالمی این شمارۀ 
به  مســجد،  نشریۀ 
مســئلۀ اســتکبار، 
نگاهــی تحلیلــی و 
تکوینی انداخته ایم و 
سیر مبارزه با استکبار 
را از مبانــی نظری آن 
در قرآن تا صدر اسالم 
و ایراِن قــرن 19، پی 

گرفته ایم.

 

یعنی »توحید« 
دارد. دقیقــاً از 

زمانی کــه پیامبر 
اسالم شعار »الاله اال اهلل« 

را به صورت عمومی مطرح 
فرمود، ستیز مستکبران دوران 

آغاز شــد.)8( توحید، هســتة اخالقی 
تمامی ادیان و خالصة آرمان های واالی انسانی 

است.)9( »پیامبران با شعار توحید، هم تمامی مقصود خود 
را مطرح می ساخته اند و هم به دنبال مبارزه ای که با طرح این شعار در 
می گرفت، آن مقصود را در عالم واقعیت پیاده می کرده اند.«)10( تحریف 
مفهوم توحید، یکی از تأسف انگیزترین فاجعه هاست.)11( »توحید برخالف 
برداشت عامیانة رایج -که آن را صرفاً یک نظریة فلسفی و ذهنی تلقی 
می کند- یک نظریة زیربنایی در مورد انسان و جهان و نیز یک دکترین 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.«)12(
وحدت و یکپارچگی جهان، هدفداری خلقت، یکسانی انسان ها در رابطه 
با خدا، یکسانی و برابری انسان ها در امکان تعالی و تکامل، آزادگی همة 
انسان ها از اســارت و عبودیت غیرخدا، تکریم و ارزش دادن به انسان، 
یکپارچگی قلمروی زندگی و هســتی انسان، همگامی انسان با جهان 
پیرامون، سلب صالحیت، کارگردانی و طراحی مستقل و خودسرانه در 
امور جهان و انسان از غیرخداوند، سلب حق والیت جامعه و زمامداری 
زندگی انسان از غیرخداوند، اختصاص دادن مالکیت مطلق همة نعمت ها 
و موجودی های جهان به خداوند، برابر دانستن انسان ها در بهره مندی از 

نعمت های جهان، همه و همه از جوانب گوناگون محتوای توحید ند.)13(
ازاین رو، دلیل آنکه نخستین ستیزه گری ها با این شعار از سوی طبقة 
مستکبر بوده است، این اســت که مســتکبرین با طرح این شعار، با 
نظام و مسلکی اجتماعی و زندگی ســاز مواجه شدند که بنیان اهداف 
طاغوتی شان را نشانه رفته است.)14( »در این شعار، بیش از هر چیزی 

جایگاه شناسی تقسیم بندی نوین جهان علی ابراهیم پور 
زمانی که نظام دو قطبی در حال تقسیم جهان مولف و پژوهشگر

میان خود، به دو دسته شرق و غرب بودند، امام 
خمینی  با دکترین استکبارستیزی، این نظام دو 
قطبی را به چالش کشید و مدل تقسیم بندی جهان را تغییر داد و الگوی 
جدید مبتنی بر معــارف الهی قرآن را عرضه کــرد.)1( پیروزی انقالب 
اسالمی ایران با شعار »نه شرقی، نه غربی« این الگوی قرآنی را به اثبات 
رساند و ناقوس مرگ نظام سلطه را به صدا درآورد. مطابق این تقسیم 
جدید، جنگ شرق و غرب، دعوای زرگری است؛ شرق و غرب - چنانچه 
در عمل نیز اثبات کردند- در مجموعه ای به نام اســتکبار قرار دارند و 
دعوای مشترک هر دو، بر سر استثمار و استضعاف ملت هاست. جنگ 

واقعی، میان مستکبرین و مستضعفین است.)2( 
هرچند به تصریح قــرآن، عاقبــت و وراثت زمین بــا »متقین«)3( و 
»مستضعفین«)4( است، اما این جنگ،  جنگی است به غایت عمیق و 
بنیادین و با تاریخچه ای به وســعت تاریخ بشریت! قابیلیان و فرعونان 
و یزیدیان در تمامی ادوار تاریخ، به دنبال تســلط و استضعاف ملت ها 
بوده اند.)5( »البته در هر زمانی و برای هر ملتی، ممکن اســت استکبار 
معنای خاصی پیدا کند. برای ما ملت ایران، در جریان انقالب و پیش 
از انقالب و بعد از آن تا این ساعت، استکبار معنای خاصی داشته است. 

استکباری که در زمان ما شکل گرفت، استکبار آمریکایی بود.«)6(
وقتی در هر جنگی، طرفین ابزارها و روش هایی برای مبارزه دارند، در 
این سخت ترین و بنیادی ترین جنگ، غایت توانایی خود را برای حفظ 

حیات خود به کار می برند.

ابزارهای مبارزه با استکبار
1. شناخت بنیان این جنگ

واقعیت جنگ مستکبرین و مستضعفین، جنگ همه یا هیچ است. »ما 
آمریکا را زیر پا می گذاریم«)7( و آمریکا هم صراحتاً اعالم می کند که از هر 
ابزاری، برای متوقف کردن ایران استفاده می کند و ژن ایرانیان را آمیختة 
دروغ و نفاق می داند. این تقابل صددرصدی از آن رو است که اهداف و 
مناط این دو، کاماًل با هم در تضاد است. جنگ میان این دو افقی نیست؛ 
جنگی عمودی است؛ جنگ قاعدۀ هرم با راس هرم. مبانی قدرت یکی، 
نرم است و دیگری، سخت. مبانی اقتصادی و اجتماعی یکی مبتنی بر 
خصومت است و دیگری خدمت و تعاون و مهرورزی. مبانی سیاسی یکی 
ریا و دروغ و تزویر است و دیگری صداقت و صراحت در عین شجاعت 
و جسارت؛ در استفاده از منابع و علم، یکی انحصارطلب است و دیگری 
عمومیت خواه. لذا معنابخش ترین مسئله در فهم ابزار مبارزه با استکبار، 
شناخت بنیان این دو نظام اســت. فهم این بنیان، ابزارها و روش های 

مبارزه با استکبار را در خود به همراه دارد.
2. اعتقاد نظری و عملی به توحید به معنای واقعی کلمه

تمام اختالف جریان مستکبر و مستضعف، ریشه در بنیان جامعة الهی، 

دیگری داردزمین وارث  بازخوانی ابزارهای مبارزه با استکبار

گفتمــان 
انقــالب
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نخواهیم شــد. »هیچکس تصّور نکند که دشــمن از دشمنی چشم 
می پوشد«.)20( »دشمنی را فراموش نکنیم؛ وقتی که شما از یاد نبردید که 
یک جبهه ای روبه روی شما است، پشت سنگر نشسته اند، سالح هایشان 

را آماده کرده اند، آن وقت به اقتضا }عمل می کنید{«)21(
5. توجه به شعارها

هرچند شــعار، به خودی خود کارایی ندارد، اما »شعار، خصوصیت اش 
این است که نمی گذارد یک ملت و یک کشور، راه را عوضی برود. شعار، 
مثل َعلَم، راهنما و نشانه اســت. عمِل بدون شعار هم، مثل شعارِ بدون 
عمل اســت«.)22( شــعار با هویت نمادی و تذکاری خود، نقش ویژه ای 
در فرهنگ سازی و عمق بخشی به معارف و فرهنگ ها و اولیت ها دارد. 
شعارسازی صحیح برای مبانی درست، در بزنگاه ها مسیر را روشن می کند. 
برای نمونه، از آنجایی که آمریکا را مصداق اتَم استکبار و شیطان می دانیم، 
»تا این شعار وجود دارد و ذهن مردم از ]شعار[ »مرگ بر آمریکا« پُر است، 

تسلّط دوبارۀ آمریکا بر این کشور و منابع آن، ممکن نیست«.)22(
6. تعلیم و تربیت نیرو

فهم عمیق توحیــد، شــناخت درونی و پایــدار بنیان هــای تضاد 
جریان شناسی قرآنی مستکبرین-مستضعفین، جز از طریق تعلیم و 
تربیت دقیق و هوشمندانه، فرهنگ سازی منسجم برای تربیت نیرو و 
کادرسازی در این جبهه، امکان پذیر است. واقعیت آن است که تک تک 
پازل ها و بسترهای جنگ نرِم این دو جریان، هر کدام به تنهایی نیازمند 
کار تربیتی دقیق است. جنبش نرم افزاری، فضای هنر و سینما، فضای 
مجازی و رسانه، به تصریح پرچمدار این انقالب که با شمشیر آخته در 

این کارزار مشغول جنگ است، اصلی ترین این بسترها است.)23(
7. توجه به مرکز عالم

خاصیت مبارزۀ نرم این است که قابل رؤیت صریح نیست. جنگ نرم در 
همین رفتارها و زندگی های روزمره است. توجه به این نکته می تواند 
زاویة دید ما را نسبت به این جنگ تغییر دهد. در این جنگ، قرار نیست 
افراد کارهای شــاق نجومِی غیرقابل تصور انجام دهند! مبارزه در این 
جنگ، در دقت در خرید روزانه است با کمک به اقتصاد ملی، در اتقان 
در کار و شغل است، در تمرکز و دغدغه است، در تربیت و ایمان صحیح 

فردی و اجتماعی است. 
لذا »در جمهوری اسالمی، هر جا که قرار گرفته اید، همانجا را مرکز دنیا 
بدانید و آگاه باشید که همة کارها به شما متوجه است«.)24( »بدانید که 
برای ملت ایران، هر روز، روز مبارزه با استکبار و همه جا سنگر مبارزه؛ 
کالس درس هم سنگر است، کارگاه هم سنگر است، مزرعه هم سنگر 
است، کار دولتی و علمی و تحقیقی هم سنگر است. هر کس هر کاری 
برای پیشرفت این کشور می کند، یک حرکت اساسی برای استقالل 
این کشور می کند، مشتی بر دهان آمریکا و همة زورگویان عالم است. 
خداوند به کسانی که در راه او حرکت می کنند، وعدۀ کمک فرموده است 
و تا به حال بحمداهلَلّ به این وعده هم عمل کرده است، که همة ما آن را 

مشاهده کرده ایم و دیده ایم. بعد از این هم خواهد بود«.)25(

بر »نفــی عبودیت 
غیر خدا« تکیه شده 
است«.)15( بنیان طبقة 
مستکبر، طلب مقام الوهیت 
جامعه است. مستکبر می خواهد 
سررشتة کار و زندگی مردم را به دست 
بگیرد و مردم را تســلیم خــود کند و این 

درست نقطة مقابل »توحید« است.)16( 
»نفی شرک در واقع، نفی همة بنیان های اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی اســت که زیربنای اصلی جامعة جاهلی را تشکیل داده و از 
مذهب شرک، پوششی و توجیهی برای وضع نامتعادل جامعه تدارک 
دیده اند و نفی آلهه و معبودان، در معنای طرد همة کســانی است که 
همت بر استضعاف خلق گماشته و از راه تحمیل یا تحمیق، بر دوش 
انسان ها سوار شده و غرایز سرکش و تمایالت حد ناشناس خود را اشباع 

کرده اند.«)17(
3. دیدبانی حرکت دشمن

استکبار، گاه از جنگ سخت اســتفاده می کند و گاه از نفوذ. دیدبانی 
حرکت و روش های مبارزۀ دشمنی که از دِر جنگ نرم، فضای مجازی 
را ابزار درجة یک خود قرار داده است و در تالش است مبانی و هژمونی 
خود را غالب بر اذهان کند، خود ابزارساز مبارزه است؛ عالوه بر آنکه نقش 

بازدارندگی دارد، خود مسیری برای حمله است. 
»غالب ملت هایی که فریب خوردند و دولت هایی که اشتباه کردند، از 
اینجا اشتباه کردند که روش های دشمن را درست نشناختند. اگر ما 
روش های دشمن را نشناختیم و مبارزه با دشمنی که می خواهد ما را 
نابود کند، به فراموشی سپردیم، بدیهی است که راهی را خواهیم رفت 

که دشمن می پسندد؛ یعنی راه نابودی، راه ویرانی و راه فساد«.)19(
4. باور به این جنگ و فراموش نکردن آن

جنگی که آن را باور نداشــته باشــیم، با جان و دل هم در آن حاضر 

پی نوشت ها:
)1( محمــدی، منوچهــر: 
»درس گفتار جریان شناسی 

نظام سلطه«.
)2( امام خمینی، ســید روح 
اهلل: »صحیفة امــام«، ج12، 

ص136 و 202.
)3( اعراف)7(:128.
)4( قصص)28(:5.
)5( قصص)28(:4.

)6( مقــام معظــم رهبری: 
بیانــات در دیــدار جمعی از 
دانشجویان و دانش آموزان، 

.1375/08/09
)7( امام خمینی، پیشــین، 

ج17، ص404.
)8( مقام معظم رهبری: »روح 
توحیــد نفــی عبودیت غیر 

خدا«، ص7.
)9( همان، ص8.

)10( همان.

)11( همان.
)12( همان، ص10.

)13( همان، صص30-11.
)14( همان، ص 42-32.

)15( همان، ص47.
)16( همان، ص51 و 52.

)17( همان، ص53.
پیشــین،  همــو،   )18(

.1375/08/09
)19( همو، بیانــات در دیدار 

مردم قم، 1393/10/17.
)20( همو، بیانــات در دیدار 
رئیس جمهور و اعضای هیأت 

دولت ، 1394/06/04.
پیشــین،  همــو،   )21(

.1375/08/09
)22( همان.

)23( ر. ک. همــو، بیانات در 
دیدار شاعران، 1395/03/31.

)24( همو، بیانــات در دیدار 
مسئوالن ســازمان تبلیغات 

اسالمی1370/12/05.
)25( همو، 1376/08/14.

دیگری داردزمین وارث 
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

 
  
قرآن هدف 
اصلی از مبارزه 
با استکبار را، 
اصالح رفتار 
مستکبران بیان 
کرده است و باید 
گفت، اصالح 
رفتار مستکبر 
برای محترم 
شمردن حقوق 
نوع انسان در 
دنیا است

 

»این، مطابق هیچ منطقي نیست که سي میلیون جمعیت، همیشه 
تحت فشار ]باشد[ و همیشه این جمعیت کار بکنند و حاصل کارشان 
را دیگران ببرند«؛ زیرا »زندگاني اي که در آن استقالل نباشد ]و یک 
ملتي[ به زحمت کار بکنند، براي استفادۀ دشمن ها، اینکه زندگاني 

نیست«.)3(
از نظر شرعي نیز در آیات و روایات متعددي، مستضعفین، یعني کساني 
که مورد ظلم و تهاجم استکبار قرار گرفته اند، موظف به دفاع و مقابله با 
مستکبرین شده اند. قرآن کساني را که در راه حمایت از مستضعفین، 

کوتاهي و سستي مي کنند، مورد مؤاخذه قرار مي دهد.)4(
از نظر قانونی هــم، اصل 154 قانون اساســی می گوید: »جمهوری 
اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامعة بشری را آرمان خود می داند 
و اســتقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همة مردم جهان 
می شناســد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در 
امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزۀ حق طلبانة مستضعفین در برابر 
مستکبرین در هر نقطه از جهان، حمایت می کند.« بر همین اساس 
است که مقام معظم رهبری بارها به این امر اشاره کرده و فرمودند هر 

جایی به مردم دنیا ظلم شود، ما در مقابل آن می ایستیم.
با همة این دالیل، شاید نتوان راه استکبار را تغییر داد، اما چیزی که 
همیشــه باید به دنبال آن بود، دفاع از منافع و حقوق خویش است و 
تا زمانی که منافع و حقوق ما را رعایت نکنند، همواره با آنها باید سر 

ستیز داشت.
آیا ما در مقابله با استکبار باید به دنبال منافع خود باید باشیم 

و مسئلۀ ما با استکبار بر سر منافع است؟
خیر! قرآن هدف اصلی از مبارزه با استکبار را، اصالح رفتار مستکبران 
بیان کرده اســت و باید گفت، اصالح رفتار مســتکبر برای محترم 

شمردن حقوق نوع انسان در دنیا است. 

اســتکبار از جملۀ ویژگی هایی است که  تهیه و تنظیم: 
سید احمد موسوی 

دامنۀ آن می تواند از بطن روحیات فردی تا کارشناس سیاسی
خصایص اجتماعی انسان را در بر بگیرد؛ 
خوی عجیب و شیطانی که اگر در یک فرد، 
جامعه و یک فرهنگ سیاسی نهادینه باشد، تقابل و ستیز، 
تنها گزینۀ روی میز برای رویارویی با آن است. البته پیش از 
این مرحله، شناخت استکبار دارای اهمیت است، که کاری 
بس دشوار می نماید. در این مســیر، رجوع به آیات قرآن 
می تواند، به این مهم در جامعه اسالمی ما کمک کند. موضوع 
»شناخت استکبار و چگونگی جهت گیری در برابر آن« را با 
چهارتن از اساتید حوزه و دانشگاه: دکتر سید محمد نورالهی 
)استاد دانشگاه(، حجت االسالم جهانبخش یوسفی )استاد 
حوزۀ علمیه(، دکتر سید محمد شــمس الدین )استادیار 
دانشگاه( و حجت االسالم رضا ساالری )استاد حوزۀ علمیه(، 
در قالب یک میزگرد مکتوب، به بحث گذاشتیم که در ادامه 

می خوانید.

شناخت مسائل کلی استکبار
دکتر سید محمد نوراللهی

ویژگی های اصلی اســتکبار در دنیای 
کنونی کدام است؟ 

منفعت طلبی، جهان خواری و به دست آوردن 
سلطة جهانی و تحقیر و عقب نگه داشتن مستضعفان از رشد واقعي، 
مهم ترین ویژگی اســتکبار اســت. البته امروز که ما با هم صحبت 
می کنیم، یک عامل دیگر را هم می توانیم به این موارد اضافه کنیم و  آن 
تزلزل و ترس درونی از ایستادگی دولت ها و ملت ها است. این ویژگی 

بعد از بیداری اسالمی، از ویژگی های استکبار جهانی شده است.
شاید ابتدایی ترین ســؤال در موضوع اســتکبار و در هجوم بی امان 
تبلیغاتی و بزرگ نمایی قدرت ها، این باشد که آیا اصوالً در برابر استکبار 
می توان ایستاد؟ و چه دالیلی برای ایســتادگی در برابر استکبار در 

اعتقادات و مکتب ما وجود دارد؟
بله! می شــود ایســتاد و این را قرآن، تاریخ و انقالب اسالمی، در سه 
وضعیت به ما نشان می دهند و می گویند که همه به آن واقف هستند و 
این حباب تبلیغاتی نیز، اصوالً برای پوشاندن ضعف ها است که وظیفة 
رسانه های داخلی و البته اقشار تأثیرگذاری چون ائمه جماعات، در 
شکستن این حباب بسیار حیاتی است. واضح است که منظور از مبارزه 
با استکبار، فقط مبارزۀ نظامي نیست؛ بلکه بیشترین تأکید بر مبارزۀ 
فرهنگي و تالش براي بیداري و رشد سیاسي ملل مظلوم جهان است. 
حضرت امام مي فرماید: »اگر ملتي بخواهد سر پاي خود بایستد، الزم 

است که اول بیدار شود.«)1(
در پاسخ به سؤال دوم شما هم باید گفت: بله!  از سه منظر عقلی، شرعی 
و قانونی، مبارزه با اســتکبار برای ما بنیاِن الزامی دارد. از نظر عقلي 
نمي توان »براي حیات زیر سلطة غیر« ارزشي قایل شد؛ زیرا »ارزش 
حیات، به آزادي و استقالل است«.)2( حضرت امام تأکید مي کند که 

این حباب 
شکستنی است

میزگردی در موضوع فرهنگ استکبارستیزی در قرآن

گفتمــان 
انقــالب
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 آنان که با 
گردآوری 

ثروت، به آقایی 
می رسند و 

قطب اقتصادی 
می شوند و بر 

تودۀ مردم 
تفاخر می کنند و 
به بغی و فساد، 
روی می آورند، 

مستکبران 
اقتصادی اند

مستکبران سیاسی، کسانی اند که حاکمیت و ادارۀ جامعه را به دست 
می گیرند و بندگان خدا را کوچک، پست، نادان و صغیر و خود را قیم 
آنان می شــمرند و بر گردن آنان سوار می شــوند و آنان را به بردگی 
می گیرند و به ناحق و بر خالف اصول فطری، عقلی و دینی، بر مردم 
حکم می رانند. استکبار فرعون، نمرود و همة حاکمان ستمگر در طول 

تاریخ، از این نوع بوده است.
3. استکبار اقتصادی )برتری جویی اقتصادی در سایة داشتن امکانات 
مالی(: »إِنَّ قاُروَن کاَن ِمْن َقْوِم ُموسی  َفَبغی  َعلَْیِهْم َو آتَْیناُه ِمَن الُْکُنوِز 
ۀِ«)9(؛ قارون از قوم موسی بود و بر  ما إِنَّ َمفاتَِحُه لََتُنوأُ بِالُْعْصَبِة أُولِي الُْقوَّ
آنان ستم کرد و از گنجینه ها آن قدر به او داده بودیم که کلید آنها بر 

گروه نیرومندی سنگینی می کرد.
در دنیای امروزی، »قارون« ها همان خصوصیات قرآنی را -که 

ذکر کردید- به همراه دارند، یا در کردار تغییر یافته اند؟
 خیر! قارون های تمام تاریخ، یک نوع مقیاِس رفتار دارند؛ آنان که با 
گردآوری ثروت، به آقایی می رســند و قطب اقتصادی می شوند و بر 
تودۀ مردم تفاخر می کنند و به بغی و فساد، روی می آورند، مستکبران 

اقتصادی اند.
اما به نظر می رسد مستکبران اقتصادی در قالب های کارتل ها 

و شرکت های بزرگ، متعلق به عصر ما هستند.
البته در گذشته هم ثروتمدان شهرها و روستاها، چنین تفاهماتی در 
چپاول خلق در میان هم داشتند، اما خب امروز این وضع سیستماتیک 
شــده و در زمان کنونی ما نیز، بسیاری از شــرکت های اقتصادی و 
غول های تجاری در سراســر جهان وجود دارند که در ســایة قدرت 
نظامی بسیاری از کشورها، به دیگر ملل محروم ظلم می کنند و اموال و 
سرمایه های آنان را به بهای ناچیز، از دستشان گرفته و به حساب های 
مالی خود سرازیر می کنند، اینان هم به قول شما، همان مستکبران 

اقتصادی اند.

راه مقابله با استکبار ورزي
حجت االسالم والمسلمین دکتر 

سید محمد شمس الدین

قرآن به مسئلۀ استکبار ستیزی چگونه 
پرداخته است؟

در صورتی که اســتکبار را یک جریان درونی و بیرونی در مورد فرد 
و جامعه فرض کنیم، کما اینکه در درون، نفس اماره و شــیطان و در 
بیرون، انسان مستکبر و شیطان صفت وجود دارد، می توانیم بگوییم 
در جای جای قرآن و با آیه های محکم و در عین حال، با ظرافت خاصی 

نفی استکبار و تثبیت توحید آمده است.
مهم ترین این آیات کدام ها هستند؟

همین کلمة »ال اله اال اهلل« که به نحوی در آیه های فراوان ذکر شده 
است، بیان رّد استکبار ســتیزی و ایجاد فلسفة توحید و استحکام 

آن است.
بنابراین عموم آیات قرآن در موضوع استکبار ستیزی در وجه 

ابزار مبارزه با آن طرح می شوند؟ 

قرآن؛ منبع اصلی شناخت 
استکبار

حجت االسالم والمسلمین رضا ساالری

قرآن به مسئلۀ استکبار ستیزی چگونه پرداخته است؟
ابتدا الزم است به این نکته توجه شود: استکبار از ماده کبر است، به 
معنی خود بزرگ بینی و مخالف و مقابل با تواضع. عالمه طباطبایی 
تصریح می کند که استکبار همیشه ناروا است و قید »به غیر حق« در 
«)5( توضیحی است، چون استکبار  آیة »َفاْسَتْکَبُروا فِی الْْرِض بَِغْیِر الَْحقِّ
در زمین دو جور نیست، یکی به حق و یکی به غیر حق؛ پس آوردن آن 

جز برای توضیح نمی تواند باشد.)6(
با این وصف، یعنی تنها یک نوع استکبار در قرآن مطرح شده 

است؟
خیر! استکبار تماماً و در هر وضعیتی ناحق است؛ اما در قرآن کریم چند 

نوع استکبار مطرح می شود:
1. استکبار عبادی )استکبار در برابر عبادت خداوند(: »َو َمْن یَْسَتْنِکْف 
َعْن ِعباَدتِِه َو یَْسَتْکِبْر َفَسَیْحُشُرُهْم إِلَْیِه َجمیعاً«)7(؛ و هرکس از پرستش 
خدا خودداری کند ] بر خدا[ بزرگی فروشد، به زودی همة آنان را به 

پیشگاه خود گردآورد.
2. استکبار سیاســی )حکمرانی به ناحق بر مردم(: »إِنَّ فِْرَعْوَن َعال 
ُِّح أَبْناَءُهْم  ْضِعُف طائَِفًة ِمْنُهْم یَُذب فِي الْْرِض َو َجَعَل أَْهلَها ِشَیعاً یَْســتَ
َُّه کاَن ِمَن الُْمْفِسدیَن«)8(؛ فرعون در سرزمین  َو یَْسَتْحیي  نِساَءُهْم إِن
]مصر[ سربرافراشت، و مردم آن را طبقه طبقه کرد؛ طبقه ای از آنان 
را زبون می داشت، پسرانشان را سر می برید و زنانشان را ]برای بهره 

کشی[ زنده بر جای می گذاشت، که وی از فسادکاران بود.
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پیشخوان

 
  
دومین ابزاری که 
قرآن در اختیار 
ما قرار می دهد، 
تذکر لزوِم وجود 
رهبری شایسته 
و جمع شدن 
یاران و افراد  
جامعه ، گرد  محور 
او در  راه مبارزه با 
استکبار است. 
رهبر صالح و 
نیروی انسانی، 
دو شرط اساسی 
برای مبارزه با 
ستمگران است

 

وحدت و انسجام، ضربه های مهمی بر آنان وارد کرد. در 
قرآن کریم ضمن تأکید بر  برادری  مؤمنان  با همدیگر به آنان 

امر  شده  است  که میان برادران خود سازش برقرار کنند.)13(
اســالم، وحدت را از جمع مســلمانان نیز فراتر برده و از اهل  کتاب  
خواسته  است تا به همراه مسلمانان، حول اصل مشترک توحید و نفی  

شرک گرد آیند.)14(
بحث  نفوذ استکبارگران در جامعه هم در چهارچوب همین 

اتحاد مطرح می شود؟
البته بحث نفوذ، بحث گسترده ای است و به شکل مستقل در قرآن 
طرح شده است؛ اما با شما موافقم که به عنوان مکمل مبحث اتحاد 
َُّها الَّذیَن  هم می تواند طرح شــود. در قرآن کریم آمده است: »یا أَی
ِۀ َو َقْد  ُکْم أَْولِیاَء تُلُْقــوَن إِلَْیِهْم بِالَْمَودَّ آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا َعُدوِّی َو َعُدوَّ
«)15(؛ ای اهل ایمان! دشــمنان من و  َکَفُروا بِما جاَءُکــْم ِمَن الَْحقِّ
دشمنان خودتان را دوستان خود مگیرید، شما با آنان اظهار دوستی 
می  کنید، در حالی که آنان به طور یقین به آنچه از حق برای شما 

آمده، کافرند.
حاال چرا این موضوع را مطرح می کند؟ برای اینکه بگوید این نفوذ در 
قالب دوستی، پوستینی ظاهری است و آنها در واقع همان دشمنان 
همیشــگی خواهند ماند. »إِْن یَْثَقُفوُکْم یَُکونُوا لَُکْم أَْعداًء َو یَْبُسُطوا 
وءِ َو َودُّوا لَْو تَْکُفُرون«)16(؛ اگر دشمنانتان  إِلَْیُکْم أَیِْدیَُهْم َو أَلِْسَنَتُهْم بِالسُّ
بر شما چیره شوند، هم چنان دشمنتان خواهند بود و تمام دشمنی 
خود را فقط بر شما اعمال می کنند، و دست هایشان را ]به اسارت، آزار 
و کشتن[ و زبان هایشــان را ]به بدگویی، تحقیر و ناسزا[ بر ضد شما 
می  گشایند، و بدانید که اینها همان ها بودند که کافر شدنتان را آرزو 

داشتند.
این آیات جنس مبارزه را مشخص نمی کند؟ اینکه این مبارزه 

چگونه باید باشد؟
چرا. قرآن در  مبارزه با استکبار، از مسلمانان می خواهد بدون غرور، 
اما با دســِت برتر به این نبرد پا بگذارند. در قرآن آمده است: »الَّذیَن 
اُغوِت  ِ َو الَّذیَن َکَفُروا یُقاتُِلوَن في  َسبیِل الطَّ آَمُنوا یُقاتُِلوَن في  َسبیِل اهللَّ
ْیطاِن کاَن َضعیفاً«)17(؛ کسانی که  ْیطاِن إِنَّ َکْیَد الشَّ َفقاتُِلوا أَْولِیاَء الشَّ
ایمان دارند، در راه خدا پیکار می کنند و آنها که کافرند، در  راه  طاغوت  
]بت و افراد طغیانگر[. پس شما با یاران شیطان پیکار کنید، زیرا نقشة 

بله دقیقاً. اما اگر بخواهیم با توجه به مجموعة آیات 
قرآن و تفاسیر مختلف از آنها، ستیز با استکبار را مورد 

مطالعه قرار دهیم، می توانیم پنج عامل را نه به عنوان ابزار، که 
به عنوان ملزومات مبارزه با استکبار مورد مطالعه قرار دهیم: 

1. شکیبایی و پایداری : اصل اساسی برای مبارزه با مستکبران، 
شــکیبایی و پایداری در برابر هجوم دائم آنها و تحمل مشکالت و 
گرفتاري ها است و هر چه دشمن زورگو، قوی تر باشد، استقامت 
بیشــتری  را طلب می کند. قرآن کریم، پیروزی بنی اســرائیل بر 
فرعونیان را محصول شکیبایی آنان در مبارزه معرفی کرده است 
و می فرمایــد: »َو أَْوَرثَنا الْقْوَم الَّذین کانُوا یُْســَتْضَعُفوَن َمشــاِرَق 
َِّک الُْحْسنی َعلی  ْت َکلَِمُت َرب الْْرِض وَ  َمغاِربََها  الَّتی باَرْکنا فیها َو تَمَّ
ْرنا ما کاَن یَْصَنُع فِْرَعْوُن َو َقْوُمُه َو ما  بنی إِســرائیَل بِما َصَبُروا َو َدمَّ
کانُوا یَْعِرُشون«)10(؛ و مشــرق ها و مغرب های پر  برکت  زمین را به 
آن قوِم به ضعف کشانده شــده ]زیر زنجیر ظلم و ستم [، واگذار 
کردیم و وعدۀ نیک پروردگارت بر بنی اســرائیل، به سبب  صبر  و 
استقامتشــان تحّقق یافت و آنچه فرعون  و فرعونیان  ]از کاخ های 
مجلّل[ می ساختند، و آنچه از باغ های داربست دار فراهم ساخته 

بودند، در هم کوبیدیم.
2. هدایت صحیح جامعه و نیروی انسانی آگاه: دومین ابزاری که 
قرآن در اختیار ما قرار می دهد، تذکر لزوِم وجود رهبری شایســته و 
جمع شدن یاران و افراد  جامعه ، گرد  محور او در  راه مبارزه با استکبار 
اســت. رهبر صالح و نیروی انسانی، دو شرط اساســی برای مبارزه 
با ستمگران اســت ؛)11( چنان که در قرآن آمده اســت: »َو ما لَُکْم 
جالِ  والِنّساءِ  والِولدِن  ِ والُمسَتضَعفیَن ِمنَ  الِرّ التُقاتُِلوَن فی  َسبیِل اهللَّ
الَّذیَن یَقولوَن َربنا أَخِرجنا ِمن هِذِه الَقریَِة الّظالِِم أَهُلها واجَعل لَنا ِمن 
ا  واجَعل لَنا ِمن لَُدنَک نَِصیرا«؛)12( شــما را چه شده است  لَُدنَک َولِیًّ
که در  راه خدا و ]در راه  نجات[ مردان و زنان و کودکان مســتضعف 
نمی جنگید، آنان کــه می گویند: پروردگارا! ما را از این شــهری که 
مردمش ستمگرند، بیرون بر و از جانب خود، رهبر و سرپرستی برای 

ما قرار ده و از سوی خودت، برای  ما یاوری تعیین فرما.
3. نظم و انسجام و اتحاد: یکی از راه های سلطة مستکبران بر مردم 
و به استضعاف کشیدن آنان، ایجاد تفرقه  میان  ایشان است. پس برای 
مبارزه با مستکبران، باید در جهت مخالف این راه، گام برداشت و با 

گفتمــان 
انقــالب
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شیطان ، ضعیف  است.
سیرۀ  پیامبران  در برخورد با استکبار، ســیره ای تهاجمی بوده است. 
پیامبر اکــرم)ص( در نامه هایی که به ســران  ایــران  و روم و برخی 
کشورهای دیگر فرستاد، با آنان از موضعی برتر سخن گفت . در  نامة آن 
حضرت به کسرا، پادشاه ایران، آمده است: »مسلمان شو تا در سالمت 
باشی و اگر  ابا  کنی ، گناه مجوس برعهدۀ تو است. جمله مسلمان شوید 
تا در سالمت باشــید.« در  نامه های  آن حضرت به قیصر روم، پادشاه 
مصر، نجاشی دوم و پادشاه یمامه نیز این وضعیت به چشم  می خورد .)18(

روحانیت مهم ترین نیروی 
استکبار ستیز

حجت االسالم والمسلمین جهانبخش 
یوسفی، استاد حوزۀ علمیه

آیا در جامعۀ اســالمی، مهم ترین وظیفه در حوزۀ استکبار 
ستیزی، بر عهدۀ روحانیان است؟

بله! روحانیت همواره در تاریخ، ســخنگوی اســالم و مرّوج فرهنگ 
ناب دینی است. باید عرض کنم که دین اسالم، ذاتاً استکبارستیز و 
ضداستعمار است، که در قرآن و در بسیاری از ادعیه -از جمله دعای 
ندبه- این روحیة استکبارستیزی، در افکار و اندیشه های شیعه مشهود 
اســت. بنابراین روحانیت در طول تاریخ، همواره وظیفة ذاتی خود 
دانسته است تا در مقابل قدرت های استعماری، بر اساس اندیشه های 

دینی بایستد.
فعالیت روحانیون در تاریخ معاصر، آیا مؤید استکبار ستیزی 

روحانیون است؟
نه تنهــا در تاریــخ معاصر، کــه در طول تاریخ اســالم ما شــاهد 
استکبارســتیزی روحانیت شــیعه بوده ایم. اما در تاریخ معاصر این 
خصوصیت، خود را بیشتر از قبل نشان داده است و گواه آن، بیش از 
پانزده قیام ضداستکباری  به رهبری ایشان در صد سالة اخیر است، 
که از آن جمله می توان به جنبش تنباکو علیه استکبار انگلیس، قیام 
مشروطه، قیام میرزا کوچک خان، قیام مسجد گوهرشاد، قیام شهید 
مدّرس و قیام شیخ محمد خیابانی اشــاره کرد. البته باید گفت که 
بارزترین نمود قیام های ضداستکباری و ضداستعماری را می توان در 
قیام امام خمینی)ره( مشاهده کرد که باعث براندازی نظام شاهنشاهی 

و تحولی عظیم در جهان شد. 
بنابراین ما تعریفی از وجود روحانیتی که روبه روی استکبار 

نباشد، نداریم.
خیر! روحانیت به دلیل اینکه مرّوج اسالم ناب و پیرو قرآن و اهل بیت 
اســت، هم در تئوری و هم در عمــل، باید یک جریــان صددرصد 
ضداستعماری و ضداستکباری باشد. این جریان نفوذ هم -که یکی 
دو قرن است در جامعة اسالمی ما توسط انگلستان و آمریکا و روسیه 
ایجاد شده است- به دنبال ایجاد روحانیتی است که استکبار را بپذیرد 
و مقابل آن نباشد، که با هوشیاری ای که در حوزه های علمیه و طالب 

می بینیم، موفق نشده و نخواهد شد. 

پی نوشت ها:
)1( امام خمینی، سید 

روح اهلل: »صحیفۀ امام«، 
ج13، ص531.

)2( همان، ج6، ص219.
)3( همان، ج4، ص90.

)4( بقره)2(:190.
)5( فصلت)41(:15.

)6( عالمه طباطبایی، 
سید محمدحسین: 

»المیزان«، ترجمۀ سید 
محمدباقر موسوی 

همدانی، ج 17، ص571.
)7( نساء)4(:172.
)8( قصص)28(:4.

)9( قصص)28(:76.
)10( اعراف)7(:137.

)11( هاشمی رفسنجانی، 
اکبر: »تفسیر راهنما«، 

ج3، ص471.
)12( نساء)4(:75

)13( ر. ک. 
حجرات)49(:10.

)14( »استکبار ستیزی 
در قرآن«، پژوهشکده 

تحقیقات اسالمی، بی جا، 
بنیاد قرآن  و   عترت ، 

چاپ دوم، 1383، ص 83.
)15( ممتحنه)60(:1.
)16( ممتحنه)60(:2.

)17( نساء)4(:76.
)18( استکبار ستیزی در 

قرآن، ص  70 .

تحلیل و پیوست ســازی فکری و فرهنگی مبتنی بر سخنان مقام معظم 
رهبری در موضوعات مختلف، می تواند به درک فهم جامعه از این بیانات 
و جهت گیری های فرهنگی، اجتماعی و البته سیاســی آنها کمک کند. 
یادداشت زیر ایده هایی پیرامون موضوع استکبار را که مبتنی بر سخنان 
مقام معظم رهبری در سال های اخیر هستند، شامل می شود که در قالب 
فرازی از سخنان معظم له، به همراه توضیح و پیوست یک بستة فکری و 

محتوایی کوچک و کاربردی، ارائه می شود.

فراز اول
مردم باید خودشان را حافظ این انقالب بدانند. انقالب هویتش، معنایش به 
شعارهای انقالب است، به جهت گیری های انقالب است، به ارزش ها و مبانی 
انقالب است. ]...[ مردم باید هوشیار باشند؛ بدانند، این انقالب با شعارهای 
خود زنده است. اصلی ترین شعارهایی که در این انقالب بر روی پرچم انقالب 
نوشته شده است، شعار اسالمی بودن اســت، پایبند بودن به مبانی دین و 
اصول و قواعد دینی است، سلطه ستیزی است، ستیزۀ با استکبار است، دفاع از 

مظلومان عالم است، آن هم دفاع صریح و صادقانه از همة مظلومان. )1(

تبیین
استکبارســتیزی به عنوان یکی از شــعارهای دینی و اسالمی انقالب 
اســالمی، این روزها بیش از هر زمان دیگری نیاز به تدقیق و تفهیم به 
جامعه دارد؛ البته نه تنها با ابزار شــعار به صورت صرف، که جامعه از آن 
اشباع شده است؛ شعارهایی مثل استکبارستیزی، آزادی و عدالت. گذر از 
شعارهای انقالب، یعنی استحاله و پایان معنایی انقالب. شعارهای انقالب، 
تمامی آن نیت ها و خواست هایی است که جامعة ایران، از دستیابی رژیم 

پهلوی به آن، نا امید شده بود.

ایدۀ اول
امام جماعت می تواند در صحبت های کوتاه یک ربعی، با تشــریح یکی 
از کاســتی ها و خألهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی رژیم پهلوی، به 
مبحث فلسفة وجود شــعائر انقالبِی متناظر آنها بپردازد. برای مثال با 

سه فراز، شش ایده
ایده پردازی و تحلیل فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در 

موضوع استکبارستیزی در مسجد

پیمان حیدری 
مؤلف و فعال فرهنگی
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

 
  
تقلید از غرب 
و از بیگانه در 
سبک زندگی، 
درست نقطۀ 
مقابل استقالل 
فرهنگی است. 
امروز نظام سلطه 
بر روی این 
مسئله دارد کار 
می کند؛ همین 
مسئلۀ مهندسی 
اطالعات

 

تشریح فضای وابستگی در دوران پهلوی، می توان به فلسفة وجود شعار 
استکبارستیزی دست یافت و از این طریق، به ضرورت وجود این موضوع 

در زمان حال هم اشاره ای داشت.
نکته: برای چنین ســخنرانی هایی، رجوع به کتب خاطرات سران رژیم 

پهلوی و ارائة تحلیل کوتاه، می تواند بسیار راه گشا باشد.
نمونه: ابوالحسن ابتهاج در خاطرات خود می نویسد که شاه در حضور وی، 
به یک شخصیت آمریکایی می گوید: »آیا می دانید چرا ابتهاج را از ریاست 
بانک ملی برداشتم؟ چون دولت شما قول داده بود که اگر او را از بانک برکنار 

کنیم، صد میلیون دالر به ایران کمک خواهد کرد.«)2(

ایدۀ دوم
 امام جماعت مسجد با دعوت از فعاالن مبارزه با رژیم پهلوی و ایجاد جلسات 
خاطره گویی انقالب، چرایی شکل گیری شعارهای اصلی انقالب را بازگو 
کند و از این طریق، به لزوم زنده نگاهداشتن این شعارها به طریق منطقی 

در جامعه کمک نماید.

فراز دوم
تقلید از غرب و از بیگانه در ســبک زندگی، درست نقطة مقابل استقالل 
فرهنگی است. امروز نظام سلطه بر روی این مسئله دارد کار می کند؛ همین 
مسئلة مهندسی اطالعات. این ابزارهای جدیدی که وارد میدان شده است، 
اینها همه ابزارهایی هستند برای تسلط بر فرهنگ یک کشور. بنده با این 
حرف نمی خواهم بگویم این ابزارها را از زندگی خودمان خارج کنیم، نه! 
اینها ابزارهایی هستند که می توانند مفید واقع بشوند؛ اما سلطة دشمن را 

از این ابزارها بایستی سلب کرد.)3(

تبیین
در وجه اجتماعی، اســتکبار در تمام شــئون زندگی یک فرد نفوذ می کند، 
همچنین خوراک فرهنگی را از ابزارهای ارتباطی جدید وارد ذهن و زندگی 
افراد می کند. مسجد به عنوان هستة مقاومت، می تواند چند وظیفه را برای 
مقابله با این هجوم انجام دهد؛ از جملة این وظایف، آگاهی بخشی است که در 
این راستا می توان از جایگاه مسجد مصادیق این نفوذ را برای جامعه شرح داد. 

دیگری ایجاد محتوای دینی در موضوع سبک زندگی است.

ایدۀ سوم
امام جماعت مســجد می تواند در موضوع ســبک زندگی به همراه یک 
کارشناس امور مشــاوره و به صورت هفتگی با دعوت از چند خانواده به 

مسجد دربارۀ چالش های فرهنگی خانواده ها به گفتگو بنشینند.
-  این جلسه در قالب نشست، با تعداد اکثر 15 نفر تشکیل می شود.

- این نشست ها با هدف تحلیل موضوعات فرهنگی مورد نیاز خانواده ها و با 
هدف در میان گذاشتن تجربیات و ارائة راه کارهای مؤثر در جهت مدیریت 

فرهنگی خانه برگزار می شود.
- در این نشست ها یک مســئلة اجتماعی که خانواده های مدعو درگیر 
آن هستند انتخاب می شود، موضوع مورد تحلیل قرار می گیرد، راه های 
برون رفت از آن در قالب تجربه توســط اعضای خانواده ها و در قالب ارائة 

بحث کارشناسی توسط کارشناسان و امامان جماعت بررسی می گردد.
- فرآیند محتوایی نشست این گونه پیشنهاد می شود:

1- آگاهی بخشی دربارۀ دریچه های ورود و حضور مصادیق فرهنگ بیگانه 
در خانه و خانواده و اینکه خانواده در معرض آسیب است.

2- شناسایی نقاط ضعف و قوت هر خانواده و تمرکز بر روی آن.
3- روشن کردن  نتایج آسیب های این چالش فرهنگی در خانواده

4- ارائة مهارت های مورد نیاز در زندگی مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسالمی 
با هدف مدیریت چالش فرهنگی مورد نظر.

نکته
الف- امام جماعت باید در مشاوره های خود این نکته را مد نظر قرار دهد که 
ایده آل نگریستن و واقع نگر نبودن می تواند مانع بزرگی در تحقق اهداف 

این نشست ها باشد.
ب- شناسایی ظرفیت های فرهنگی هر خانواده و تهیة نقشة ارائة آموزه ها 

و مهارت های سبک زندگی می تواند ابزار مهمی برای امام جماعت باشد.
ج- امام جماعت تنها زمانی می تواند به عنوان کارشناس در این نشست ها 
مشارکت کند که خود دارای اطالعات علمی و معرفتی شایسته ای باشد، 
در غیر این صورت، امام جماعت به عنوان یکی از اعضای نخبة جلســه به 

مشارکت در بحث بپردازد.

ایدۀ چهارم
ائمة جماعات مساجد می توانند با ایجاد بستر تولید محتوای مناسب دینی و 
اسالمی -تحت هدایت امام جماعت مسجد- در موضوع سبک زندگی و استفاده 
از محیط مجازی برای نشر آنها، سهمی از بستری که این روزها عرصة تاخت 
و تاز فرهنگ وارداتی است، پیدا کنند. بدین منظور، می توان با اختصاص یک 
مکان در مسجد و فراخوان از جوانان دانش آموخته و مستعد و بهره گیری از 
دغدغه، دانش و هّمت آنان، بدون صرف هزینه، یک سایت جامع برای مسجد 

طراحی و مباحث سبک زندگی اسالمی در آن  به تحریر و طراحی درآید.

نکته
مدیریت و نظارت مســتقیم امام جماعت بر محتوای تولید شده و آماده 

بارگزاری در سایت در این فعالیت، ضرورت دارد.

ایدۀ پنجم
برپایی نمایشگاهی با موضوع چالش های فرهنگی خانواده و ارائة راهکارها و 
مهارت های دینی و فکری به زبانی ساده می تواند ایدۀ مناسبی برای ائمة جماعات 
در مساجد باشد. محتوای این نمایشگاه می تواند به هّمت فرهنگیان و جوانان 
خالق منطقه در قالب های مختلف هنری همچون پوستر و کار گرافیکی و در 

صورت کمبود هزینه در قالب تایپ ساده اما با ذوق و سلیقه تهیه شود. 

نکته: 
الف - هدف این نمایشگاه ها، اطالع رسانی است و نبود امکانات، مانعی بر 

سر این فعالیت نیست.
ب - نظارت امام جماعت بر محتوای تولید شده و یا فرآوری شده، ضروری است.

گفتمــان 
انقــالب
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   شماره191  صفر 1438   

  
استکبار در 

گذشته هم بوده 
است، تا امروز 
هم وجود دارد. 

استخوان بندی 
استکبار در 

همۀ دوره ها 
یکی است؛ 

البتّه شیوه ها و 
خصوصیّات و 
روش ها در هر 
زمانی تفاوت 

می کند

نوشتاری از مرحوم استاد سید جعفر شهیدی

هر    کس  با اسالم و دین مسلمانان آشنایی داشته باشد، می داند این دین 
نخست در مکه  ظاهر  شد. پیغمبر اسالم)ص( -که خود در آن شهر به 
دنیا آمده و از خاندانی سرشناس بود-  دعوت خویش را در آنجا آشکار 
کرد و سیزده سال مردم مکه را  به یگانه پرستی خواند. دسته ای -نه 
چندان  در  شمار فراوان- به او گرویدند؛ اما بزرگان و سرشناسان شهر با 
پیغمبر و نومسلمانان جنگیدند و آنان را آسوده نگذاشتند، تا گروهی از 
پیروان پیغمبر)ص( به حبشه رفتند و سرانجام، پیغمبر)ص( هم ناچار  

از ترک مکه گردید و به یثرب رفت.
این داستان را چنان که نوشتند، همة مسلمانان و آشنایان به تاریخ 
مسلمانی می دانند. در این بحث می خواهم وضع هر دو دستة مسلمانان  
و مخالفان آنان را از دیدگاه اجتماعی بررسی کنم؛ مخصوصاً می خواهم 
بدانیم مخالفان اسالم از جهت وضعیت خود، در چه طبقه ای بودند و 
سبب یا اسباب مخالفت آنان با پیغمبر)ص( و نپذیرفتن دین  اسالم،  
چه بود. اما نخست بهتر است شهر مکه و پیشینة آن را بار دیگر بررسی 

کنیم و آن را بهتر بشناسیم.
مکه در گذشتة دور، چنین  آباد نبوده است. آن زمان که ابراهیم)ع( 
مأمور به نوسازی خانة خدا گردید، آن سرزمین، هامونی بود بی بر و 
یا  به  تعبیر  قرآن کریم، »وادی غیرذی زرع«. مکه  در زمان ابراهیم)ع( 
جایی مقدس بوده است. سندهای بســیار قدیم نیز این نظر را تأیید  
می کند. بطلمیوس  نام مکه را »مکربا« نوشته است.)1( واژه شناسان 
احتمال می دهند این کلمه، از ســباییان )مردم جنوب  شبه  جزیره( 
گرفته  شده باشد و معنای آن مقدس و یا محترم است،)2( چنان که 
پادشاهان قتبان و سبا  را ملکا مکربا )ملک مقرب( می گفتند. با این 
همه، گذشتة دور مکه -پیش از  ابراهیم)ع(- و پس از آن -تا سدۀ پنجم 

پس از میالد  مسیح- روشن  نیست.
چون مکه یکی از دو راه تجارتی )راه خشــکی( آسیا-افریقا به شمال 
عربستان و کنارۀ دریای متوسط، بوده است  و این راه از  حضرموت  به 
وادی سرحان و از  آنجا  به پترا، مرکز حکومت نبطیان، و از آنجا به کنار 
دریای متوسط  می رفته،  کاروان به ناچار در واحه ها، شهرک ها  و جاهای  
مناسب توقف داشته  است. مکه که، هم نزدیک به  دریای  سرخ است و 

هم موقع زیارتی داشته، یکی از این منزلگاه ها بوده است.
از سدۀ سوم  پس از میالد، به ســبب جنگ هایی  که  میان ایران  و روم  
درگرفت و راه دریایی  امنیت خود را از دســت داد، راه بیابانی رونق 
گرفت و اندک اندک شهرک ها  و منزلگاه های  سر  راه،  گسترش یافت و 
بیابان نشینان، بدین مرکزهای اجتماع روی آوردند. اسب سواران عرب، 
به خاطر مهارت برای مراقبت کاروان، به خدمت بازرگانان درآمدند و 

فراز سوم
استکبار، یک واژۀ قرآنی اســت که در قرآن دربارۀ امثال فرعون و 
گروه های بدخواه و معارض حّق و حقیقت به کار رفته است. استکبار 
در گذشته هم بوده اســت، تا امروز هم وجود دارد. استخوان بندی 
استکبار در همة دوره ها یکی اســت؛ البّته شیوه ها و خصوصّیات و 

روش ها در هر زمانی تفاوت می کند.)5(

تبیین
شناخت استکبار و اقسام مختلف آن، اولین و مهم ترین ابزار مبارزه 
با این خصلت و خو و منش شیطانی است، استکبار را می توان در دو 
حوزۀ فردی و اجتماعی مورد بررســی قرار داد. برای حوزۀ فردی، 
باید خصوصیات روانی و جهان بینی استکباری انسان مورد بررسی 
قرار بگیرد، اگر انسانی در درونش بتواند استکبار نَفسانی خویش را 
بشناسد و با شناخت بر روی آن شمشیر تهذیب و مراقبت بکشد، 
می تواند استکبار بیرونی خویش را نیز باز شناسد، در غیر این صورت، 

مستکبِر ضد استکباری ترکیبی خیالی بیش نیست.  

ایدۀ  ششم
مسجد می تواند توســط امام جماعت، محفل هسته های علمی و 
فرهنگی در دو سطح نوجوانان و جوانان باشد. امام جماعت می تواند 
با ارائة ریز موضوعات استکبار فردی برای تحقیق به این گروه ها در 
قالب های 1- شناخت خصائل اخالقی مرتبط چون تکبر و تواضع 
و... 2- شناخت و معرفی شخصیت های متکبر که در قرآن نام برده 
شــده اند همچون فرعون و نمرود، فضای آشنایی ذهنی جوانان و 

نوجوانان با موضوع استکبار فردی را فراهم کنند.
- هر حلقة معرفتی، یک شخصیت منفی مانند نمرود، فرعون، قارون، 
ابن ملجم و... و یا شخصیت های معاصر مانند مسعود رجوی، بوش، 

مسعود کشمیری و... را مورد تحقیق و تحلیل قرار می دهد. 

نکته
الف - امام جماعت در بحث ایجاد انگیزه های تشویقی می تواند از این 
گروه ها درخواست ارائة آثار در قالب های روزنامه دیواری و نشریه 4 
ورقی و... کند تا با دریافت این آثار بتواند نمایشگاهی در مسجد برپا 
کرده و در یک مناسبت ملی - اســالمی از نفرات برتر تقدیر کرده، 

جوایزی به آنان اعطاء کند.
ب - ارائة موضوعات با در نظر گرفتن خصوصیات و توانایی های دو 

سطح نوجوانان و جوانان ضروری است.

پی نوشت ها:
)1( مقام معظم رهبری، 1387/03/14.

)2( خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، علمی، 1371، ج اول، ص 367
)3( مقام معظم رهبری، 1395/03/14
)4( مقام معظم رهبری، 1392/08/29.

)5( بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 29/08/1392

فتح النۀ زنبور
رویارویی استکبار با اسالم و پیامبران
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پیشخوان

 
  
همۀ  آنان  که 
در سال های 
نخستین دعوت 
پیغمبر  مسلمان  
شدند،  مستمند  
نبودند  و همۀ 
آنان  که  با اسالم 
ستیزیدند، 
ثروتمند به شمار 
نمی رفتند

 

گفتمــان 
انقــالب

بدین ترتیب، زندگانی بیابان نشین دست خوش تحول  تازه ای شد و از 
چادرنشینی و دام پروری، به مزدوری روی آوردند.

باری مکه از دوره  قصی  بن کالب )احتماالً از آغاز ســدۀ  ششم  پس از 
میالد( روشن تر است. قصی )جد پنجم پیامبر(، دختر یکی از بزرگان 
خزاعه را به زنی گرفت، سپس  ریاســت  مکه را  از دست خزاعه به در 
آورد و خویشاوندان خود )قریش( را در شهر جای داد. وی اندک اندک 
مهتری  مکه را یافت. با تأســیس »دار الندوه« و بستن قراردادهای 
داخلی میان تیره های ساکن  شهر،  مکه شهری دارای قانون -البته به 

صورت ابتدایی- می شود.
با دست یافتن قریش بر مکه، شهر به پایگاهی تجارتی مبدل می شود. 
شیوخ بیابان نشین، شهرنشین می شوند و نشستن در خانه های پابرجا 
را برمی گزینند و از به ســر بردن در چادر -که هر چند  روز باید آن را 
در جایی برپاساخت- روی گردان می شــوند. برای گذراندن زندگی، 
سرمایة خود را به ربا می دهند و از این راه، سود فراوان می برند. شیخ، 
نیازی نمی بیند چادری برای مهمانان و در  راه ماندگان داشته باشد 
و برای ایــن کار مبلغی تخصیص دهد؛ بلکه آن مبلــغ را هم بر روی 
اندوخته های خود می نهد و پی درپی رقم دارایی او باال می رود. از سوی 
دیگر، بی نوایانی هم  که  از بیابان به شــهر روی آورده اند، در خدمت 
این توانگران درمی آیند و بدین ترتیب، دیری نمی گذرد که دو گروه 

اجتماعی در مکه پدید می گردد:
1. اقلیتی که می کوشــد اندوختة خود را بیشتر  کند  و جز به افزودن 

ثروت به چیزی نمی اندیشد.
2. اکثریتی که برای زنده ماندن، باید هر ســختی و ستم را که گروه 

نخستین برعهدۀ آنان می نهد، بپذیرد.
توانگران و توان منــدان برای  رعایــت  عدالت  و یا ســتم نکردن بر  
مستمندان  و ناتوانان، باید از یکی از دو قدرت بترسند: 1. قدرت قانون 

و 2. قدرت ایمان.
قانون در مکه، چنان که نوشتم، پیمان هایی بود که حقوق قبیله ها را 
برابر  تجاوز  قبیلة دیگر معین می کرد و پیدا است که در چنین پیمان ها،  
داورْ  شیخ و یا مهتر قبیله است و او جز به خود و خویشاوندان خود -تا 
آنجا که مزاحم قدرت  او  نباشند-  نمی اندیشد. تا جایی که تا پیش از 
»حلف الفضول«، مردم  بیرون از شــهر مکه، اگر به درون این شــهر 

می آمدند، بر دارایی خود ایمن نبودند!
اما آنچه  به  نام  مراســم  دینی در مکه و عربستان پیش از ظهور اسالم 
انجام  می شد،  آیینی ساده و ابتدایی بود که در کنار بتان -درون کعبه و 
یا بیرون مکه- انجام می شد. در  چنین  وضع  اجتماعی، میان این مردم، 
رحمت الهی فرود می آید  و پیغمبر)ص( مردم  شهر را به واگذاردن بتان 

و پرستش خدای یگانه می خواند.
چنان که نوشتیم،  ساکنان  شهر  را دو گروه  مشخص  تشکیل می دادند. 
گمان دارم  به کار  بردن  واژۀ  مستکبر و مستضعف -که  امروز متداول 
شــده- برای آنچه می خواهم بگویم، رســاتر از ثروتمند و مستمند 
باشد؛ چه همة  آنان  که در سال های نخستین دعوت پیغمبر  مسلمان  
شدند،  مستمند  نبودند  و همة آنان  که  با اسالم ستیزیدند، ثروتمند 
به شــمار نمی رفتند. در هر دو دسته -مســلمان و نامسلمان- از هر 
دو طبقه -ثروتمند و مستمند- وجود  داشــت.  آنان که در سال های 
نخستین دعوت پیغمبر)ص(، مسلمان شدند،  از دید اجتماعی  چنین  

مشخصاتی دارند:
1. کســانی که در سلســلة نظام قبیله ای، در ردۀ دوم و یا سوم قرار 

داشتند.
2. تجارت پیشگانی که به خاطر باال نبودن مبلغ دارایی، نمی توانستند 

با ثروتمندان رقابت کنند.
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»وای بر کم فروشان! آنان که چون از مردم پیمانه می ستانند، به تمام 
می ستانند، و چون برای آنها پیمانه یا وزن نمایند، کم می گذارند. آیا  
اینان گمان نمی برند که برانگیخته خواهند شد، در روزی بزرگ؟«)4(

»مرا واگذار با  آن که  او را تنها آفریــدم. و برای او مالی فراوان نهادم. و  
پسرانی حاضر، و امورش را سامان دادم. پس، طمع می دارد که بیفزایم. 

هرگز! او با آیه های ما عناد ورزید.«)5(
»بگیریدش، پس به زنجیر بکشیدش،  پس  به دوزخش درآرید. پس 
در زنجیری  که  در ازای  آن  هفتاد  ارش است، درکشید. که او به خدای  

بزرگ  نگروید و بر مستمند نخورانید.«)6(
»پس او گردنه و راه دشــوار را باال نرفت. و تو چه دانی که راه دشوار 
چیســت! آزاد کردن برده ای اســت، یا طعام دادن در روز قحطی و 
گرسنگی به یتیمی خویشاوند، یا فقیری خاک نشین.«)7( »پس یتیم 

را هرگز خوار و رانده مساز. و حاجت خواه را به تشر مران.«)8(
»شما را از آتشی که زبانه می کشد، بیم می دهم. کسی جز بدبخت ترین 
مردم وارد آن نمی شود. همان که ]آیات خدا را[ تکذیب کرد و به آن 
پشت نمود! و به زودی با تقواترین مردم از آن دور داشته می شود. همان 

که مال خود را ]در راه خدا[ می بخشد تا پاک شود.«)9(
مستکبران هرگز نمی توانستند این تهدیدها را آسان بگیرند؛ سخنانی 
بود که دل آنان را می لرزاند: ربا نخوردن، بنده آزاد کردن، بر مال یتیم 
دست  نیازیدن، خویشاوند مســتضعف را نواختن، بر دیگران بزرگی 
نفروختن؛ یعنی همة امتیازهای دنیوی را از دست دادن و با آنان که 
هم طبقة ایشان نیستند، در یک صف نشستن. اینها چیزی نبود  که  
بتوانند بدان گردن نهند. از شنیدن این آیه ها دل آنان فرو می ریخت؛ 

اما مستضعفان دل می یافتند و در ایمان خود، راسخ تر می شدند.
حال، نگاهی به گــروه دوم بیفکنیم. اگر رقم مســلمانان  را  بردگان، 
کارگران و مزدوران تشــکیل می داد، چندان بر گروه نخستین گران 
نمی افتاد. از کار باز کردن، راندن و آزردن، آنان را سر جایشان می نشانْد؛ 
اما  اسالم  در این سه دســته محدود  نمی گردید. مسلمانی  به درون 
خانواده های اســتکبار راه یافته بود و روزاروز بیشتر می رفت. بدین 
ترتیب گروه مستکبر، مقابل دو تهدید قرار گرفته بود: از دست رفتن 

سرمایه و درگیری  با  خویشاوند و همسایه.
سرانجام، آنان که روشن بین تر از دیگر سران مکه بودند،  دانستند  آنچه  
پیغمبر در مکه به سران قریش گفت، درست است. یکی دو  تن با شتاب 
خود را به پیغمبر رساندند و به ظاهر مسلمانی را پذیرفتند؛ چه دیدند 
که اگر بخواهند  جای  پای  خود را استوار کنند، باید در دیِن تازه باشند، 
نه در  کیش  کهن. دیری نگذشت که گذشتِ  زمان،  درون مستکبران 
را آشکار کرد. فرمانروایی قبیله ای، در کسوت مسلمانی پدید گردید؛ 

رنگ  حکومت  مسلمانی بود و سیرت جاهلی...

3. کارگران، مزدوران، بردگان  و مردم رنج دیده ای که از جور ستمکاران 
به ستوه آمده بودند.

اینان روشن بینانی بودند که سطح اندیشة آنان، از دیگران برتر بود و از 
فساد  عقیدتی  و اجتماعی مردم خود، ناخرسند  بودند. البته  مشخصات 
دیگری نیز وجود داشــت؛ لیکن ما در این نوشــته بیشتر به جنبة 

اجتماعی می نگریم.
در طبقة مخالف و یا مستکبران، بیشتر این مردم  را  می بینیم: 

1. ثروتمندانی که چرخ تجارت  مکه  را می گرداندند.
2. رباخوارانی که در گوشه ای نشسته، ســرمایة خود را به این و آن 
می دادند و بی تحمل هیچ هزینه ای، هر سال بر ثروت خود می افزودند.

3. آنان که بر حسب نظام قبیله ای، مهتری  مردم  خود را به دست آورده 
بودند و خود را برتر از دیگر مردم خویش می دانستند.

4. آنان که تیرۀ خــود را از دیگر تیره ها برتر می دانســتند و مهتری 
دیگری را بر خود  هموار  نمی داشتند.

بدیهی  است بر جمع این دسته ها، کسانی را هم باید افزود که دست 
برداشتن از آیین نیاکان خود  را برنمی تافتند و آن را اهانت به خود و 

پدران خود  می دانستند.
چنان که  همه می دانیم، نخســتین ســخن رســول اکرم در تبلیغ 
مسلمانی، این بود که پرستیدن و بزرگ شمردن بتان   را  رها کنید و به 
خدای یگانه، که آفرینندۀ شما و همة مردم جهان  و زمین  و آسمان 
است، بگروید. اینجا است که پرسش اصلی  مطرح  می شود: چرا مردم 
مکه دعوت پیغمبر را نپذیرفتند؟ ممکن است بگوییم، دست از کیش 

پدران برداشتن و دین تازه را پذیرفتن، برای آنان دشوار بود.
چنین تصوری در مورد مردم بی خبر از همه  جا،  که در محیطی محدود 
زاده اند و هم در آن محیط می میرند، شــاید درست باشد؛ اما دربارۀ 
مردمی جهان دیده و باخبر از دنیای بیرون جزیره عربستان چطور؟ آیا 
می توانیم بگوییم عمرو بن  هشام )ابو  جهل(، ابوسفیان بن حرب و ولید 
بن مغیره در دل به بت عقیده داشتند و بتان را ارزشی می نهادند و برای 

آنان حرمتی قائل بودند؟
برای کسی که وسیله را  قربانی  رسیدن  به هدف می کند و هدفی  جز  
اندوختن  مال ندارد، اگر بیم از دست رفتن دارایی خود را نداشته باشد، 
چه فرقی دارد که همشهریان او آفتاب را بپرستند  یا  ماه  را و یا خدا را و 

یا آنکه  گرداگرد  کعبه بگردند و نام الت و عزی را به بزرگی یاد کنند؟
پس، این مســتکبران از فرو ریختن بت و بت خانه،  نمی ترسیده اند؛  
چون به بت و بتکده اعتقادی نداشتند. بت پرستی برای آنان افزاری  
بود که بدان، زمام مردم نادان را در دست داشته باشند. درست است 
که آنچه آن روز پیغمبر از آنان می خواست،  اقرار  به  یگانگی آفریدگار 
بود، اما به دنبال آن پیام های دیگری هم فرود آمد و او  مردم  را به گردن 
نهادن بدانچه آن آیه ها دربرداشت، خواند. آنچه مستکبران را  به  هراس  
انداخت و بر آیندۀ خود بیمناک ســاخت، آن آیه ها بود. مطمئناً آن 
آیه ها را که  در  دو جزء بیست و نهم و سی ام قرآن کریم جای دارد و جزء  
نخستین  دسته های  آیه های مکی است، بارها خوانده اید. اجازه بدهید 

بار دیگر بعض آن آیه ها را از نظر بگذرانیم  و به محتوای آن بنگریم:
»آن که مالی را فراهم آورده و آن را  شمرده  است،  پندارد ماِل او، وی را 
جاویدان می سازد. هرگز! او در حطمه افکنده می شود. و چه می دانی 

حطمه  چیست! آتش  افروختة خدا که در دل ها راه می یابد.«)3(

منبع:
»مجلــه مشــکو ۀ«، 

شمارۀ14، بهار1366.
پی نوشت ها:

)1( دائــرۀ المعــارف 
مدخل  ذیل  بریتانیکا، 

»مکه«.
)2( حتی، فلیپ خوری: 
»تاریخ عــرب پیش از 

اسالم«، ج1، ص144.
)3( همزه)104(:7-2.

)4( مطففین)83(:5-1.
)5( مدثر)74(:16-11.
)6( حاقۀ)69(:24-20.

)7( بلد)90(:16-11.
)8( ضحی)93(:10-9.
)9( لیل)92(:18-14.
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پیشخوان

 
  
اروپای قرن نوزده 
و به ویژه غول های 
استعماری آن، 
خود را نمونۀ هرچه 
نیکی، سعادت 
و پیروزمندی 
می دانستند و غیر 
خود را نگون بخت 
و واپس گرا. 
ایجاد »دیگری« 
برای تعریف 
هویت »خود«، 
دوگانه ای با نام 
شرق و غرب را 
به مثابه نمادهایی 
از عقب ماندگی و 
پیشرفت، 
به وجود آورد

 

می نویسد: »مشکل اصلی ما بر سر صدور دستوری از طرف حکومت 
بود، که خان ها و بزرگانی که قرار بود به استقبال من بیایند، باید پیاده 
شوند و به من در حالی که سوار بر اسب هستم، خیرمقدم بگویند. آنها 
تا مدتی با این پیشنهاد مخالفت کردند و دلیلشان این بود که خان ها 
و بزرگانی که قرار است به پیشواز من بیایند، از اقوام دور شاه ایران اند. 
دلیل من بر اصرار بر این ابراز احترام، این بود که من نمایندۀ پادشاه 
بریتانیا در ایران بودم. این مسئله -که شاید بعضی ها آن را بی اهمیت 
و حتی مســخره بدانند- درواقع مسئلة بسیار مهمی بود. کار به آنجا 
کشــید که من تهدید کردم از جایم تکان نخواهم خورد تا نامه ای به 
تهران بفرستم و وضعیت را شــرح دهم و منتظر تصمیم شاه ایران و 
وزیرانش بمانم. باالخره حوالی ساعت هشت شب، یکی از منشی های 
شاهزاده نزد من آمد و خبر آورد که پس از نشست چند ساعتة مجلس 
مشاوران شاهزاده، با تقاضای من موافقت شده است؛ آنها به این نتیجه 
رسیده بودند که کسی که صالحیت نمایندگی یک پادشاه را داشته 
باشد، محترم تر از خویشاوندان پادشاه است، مخصوصاً اگر -هم چون در 
این مورد- خویشاوندی نزدیک نباشد. این تصمیم فوق العاده مهم بود 
و چون می دانستم که چه استفاده هایی می توانم از آن در تهران بکنم 
و برای در نطفه خفه کردن الف زنی ها و خودنمایی های احتمالی در 
روابطم با بزرگان آنجا، تقاضا کردم این حکم را کتباً به من اعالم کنند 

که قول دادند پس از ورودم به شهر، این کار را بکنند.«)5(

یک فرمول: تحقیر مذهب؛ قلب اســتقالل خواهی و عزت 
ایرانیان 

روحیة خود برتربین، نه فقط در فرستاده های بلندپایه، که حتی در 
افراد معمول و ســّیاحان اروپایی هم وجود داشت و آنها با بی پروایی، 
اعتقادات ایرانی ها را زیر ســؤال می بردند. اوژن فالندن، گردشگر و 
تماشاگر تعزیه در محرم سال 1228 ق. )1813 م.(، این خصلت خود 
را این گونه جلوه می دهد و می نویسد: »در بین عادات عجیب ایرانی ها، 
باید در درجة اول اعیاد مذهبی را مورد توجه قرارداد، که در اول سال 
که روز اول محرم اســت، ایرانیان این اعیاد را قتل یا تعزیه می نامند. 
]...[ در آخر این نمایْش حادثة وخیم، لیکن خنــده داری روي داد؛ 
یعنی عده ای با مشْت سخت به سینه کوبیده و در نتیجه، سایرین را 
برانگیخته، شورش در جمعیت و بازیگران برپا نمودند. در اثر این کار، 
عده ای ضعف می کردند و دیگران عجله نموده به خرابه ها می رفتند تا 
ضعف کننده ها را شفا دهند. پس از اندکی، مریضان بدون هیچ درد و 

عارضه ای شفا می یافتند.«)6(
جیمز بیلی فریزر، مأمور دیپلماتیک انگلیــس در ایران )1833 م.( 
هم این نگاه آزار دهنده را تکرار می کند و می گوید: »مالیی هر روز از 
روی منبر، قسمتی از واقعة کربال یا حوادثی را که منتهی به آن شد، 
می خواند و خود به تفســیر آنها می پردازد؛ توأم با جنبش و حرکت 

مقدمه یاسر صابری
کارشناس ارشد علوم 

از ابتدای قرن نوزدهم تا نیمة قرن بیستم، حدود سیاسی و مؤلف
شصت هزار عنوان کتاب دربارۀ مشرق زمین، به 
قلم غربی ها نوشته شده است. در دورۀ حکومت 
قاجارها -که به عصر امتیازات نیز معروف است- رفت وآمد اروپاییان 
به ایران و خاورمیانه گســترش یافت و شرق شناسی، ایران شناسی، 
سیاحت نامه و سفرنامه نویسی به اوج خود رسید. آنان که مشاهدات 
خود را از ایران می نوشتند، از ســرزمینی آمده بودند که در موقعیت 
پیشــرفت علم و فناوری، ثروت اندوزی و توسعة حکومت داری قرار 
داشــت. اروپای قرن نوزده و به ویژه غول های استعماری آن، خود را 
نمونة هرچه نیکی، سعادت و پیروزمندی می دانستند و غیر خود را 
نگون بخت و واپس گرا. ایجاد »دیگری« برای تعریف هویت »خود«، 
دوگانه ای با نام شــرق و غرب را به مثابه نمادهایی از عقب ماندگی و 

پیشرفت، به وجود آورد.)1( 
در این ســفرنامه ها با عینک کبر، غرور و تفاخر، آنچه دیده می شود 
و به تحریر می آید، از روحیه ای استکباری حکایت دارد که در دامن 
استعمار قرون 18 و 19 پرورده شد. آنچه در ادامه می آید، نمونه هایی از 
نگاه مستکبرانة غربی ها به روحیات، مناسک و اخالقیات ایراِن اسالمی، 

سرزمیِن ایمان و اخالق و علم و دانایی است.

یک نگاه کلی: ایرانی ها الیق استبداد هستند
ســر جان مالکم )1769-1833 م.(، مأمور سیاسی انگلستان در ایران 
و نویسندۀ کتاب »تاریخ ایران«، به طور کل تیشه به ریشة تاریخ ایران 
زده، آن را منحط می نامد و می گوید: ایران در حالت بربریت باقی مانده و 
هیچ نوع پیشرفتی نداشته است. آسیایی ها ارزش آزادی را نمی دانند و 
بیشتر امنیت را ترجیح می دهند؛ امنیتی که با رهبری مستبد و تندخو 
فراهم می آید، نه به وسیلة حکمرانی سست عنصر و ضعیف. بنابراین روش 
آغامحمدخان برای استقرار امنیت از راه ترور و وحشت، تنها روشی بود که 
ملت ایران را می توانست به صلح و صفا برساند.)2( ایرانیان مردمان غافل، 
متقلب، دمدمی مزاج و بدتر از همه، خودخواه هستند)3( و »دین اسالم، 
دینی است مخالف اصالحات و پیروان آن با تعصبات، خرافه پرستی و 
تمایالت بی جهت مقید شده اند. چیزی جز بربریت نمی توانست نتیجة 
این دین باشد.« زیرا »نمونه ای از ملل مسلمان وجود ندارد که به درجة 
واالیی از تمدن رسیده باشند.« »مسلمانان در خانه، مستبدی مطلق 

هستند و این استبداد آنها، در حکومت نیز منعکس می شود.«)4(

یک نشانه: باید از باالی همین اسب تحقیرشان کرد
روحیة مستکبرانة سر هارفورد جونز بریجز، اولین فرستادۀ لندن به 
دربار قاجار )1807-1811 م.( آن قدر در او حکمرانی می کرد که از 
پیاده نشدن بزرگان ایرانی پای اســب او، بسیار ناراحت شده است و 

قلم های مغــرور
نگاهی به روحیۀ استکباری مستشرقین قرن نوزدهم میالدی در ایران

گفتمــان 
انقــالب
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   شماره191  صفر 1438   

  
این عالم بزرگوار 

از جمله ی 
نخستین مبارزان 
راه دشوار انقالب 

و از چهره های 
اثرگذار و یاران 

صمیمی نظام 
جمهوری 

اسالمی و از 
وفاداران غیور 
و صادق امام 

بزرگوار بود

بســیار و آواز ]روضه[ می خواند. در واقع این نوعــی ادای کلمات با 
آهنگ موسیقی است که همین که وی به جاهای مؤثر می رسد، خود 
و شــنوندگانش را برمی انگیزد و به هیجان می آورد. ]...[ پس از آنکه 
جماعت بدین سان به هیجان آمدند، نوعی تعزیه اجرا می شود. ]...[ 
این نمایش ها، عموماً موافق با نیــروي تصور و تخیل مال ترتیب داده 
می شود که دســتة تعزیه را رهبري می کند و بیشتر از امور وهمی و 
خیالی اســت تا نمایش دقیق آنچه واقعیت امر بوده است. ]...[ شک 
نیست که این تعزیه ها، شبیه است به تقلید درآوردن ها و دسته های 
نمایشی کاتولیک های روم قدیم که به وسیلة آنها وقایع کتاب مقدس 

را به صورت ناشیانه و غالباً مضحک، نمایش می دادند.«)7(

خالصۀ کالم
در آخر چارلز فرانسیس مکنزی، اولین کنســول انگلیس در رشت 
)1858-1860 م.( مبنای نگاه کوچک انگارانة اروپاییان به ایرانیان 
را این گونه توضیح می دهد: »امپراتوری ما وسیع و قدرت نظامی ما 
بسیار است و ما هم اگر دلیل دیگری نباشد، به خاطر منافع خودمان 
باید از سلطنت ایران علیه روس ها حمایت کنیم تا هندوستان ایمن 
باشد. ]...[ مادامی که ایرانیان و افغان ها آزاد باشند و بتوانند از منافع 
خود دفاع کنند، روس ها شانسی نخواهند داشت. ]...[ ما با روش جدید 
خود در هند حکومت خواهیم کرد. برای اینکه بتوانیم حاکمیت خود را 
حفظ کنیم، نباید به بومیان اجازه بدهیم که با ما برابر شوند. اقدام »لرد 
دلهازی« که اجازه داد یکــی از بابوهای بنگال در کلکته عضو دادگاه 
بخش شــود، کار خطرناکی بود. ]...[ او با این کار به برتری نژاد خود 
لطمه زد و نژاد خود را با نژاد اهالی بنگال -که هیچ وقت با آزادمردان 

انگلیس برابر نخواهند شد- یکسان جلوه داد.«)8(
سطحی نگری، اروپامحوری، نگاه اســتکباری و از باال، ویژگی عمدۀ 
این نوشتارها به شمار می رود؛ گرچه نمی توان همة سفرنامه نویسان 
و سفرنامه ها را به یک دیده نگریســت، چراکه مستشرقان منصف و 
نوشــته های توأم با واقع بینی نیز فراوانند؛ امــا تکبر و غرب محورِی 

مستکبرانه در میان اکثر آنها نمود بارز دارد.

پی نوشت ها:
)1( سعید، ادوارد: »شرق شناسی«، ترجمة لطفعلی خنجی، تهران، امیرکبیر، 1386، ص20.

)2( مالکم، جان: »تاریخ ایران«، ترجمة میرزا اســماعیل حیرت، تهران، سعدی، 1876، 
ص566 و 565.

)3( محمدی، ذکراهلل: »ایران و ایرانی در تاریخ نگاری مدرن غربی«، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 
شمارۀ145، خرداد 1389، ص5.

)4( مالکم، پیشین، ص220.
)5( جونز، هارفورد: »خاطرات ســرهارفورد جونز؛ روزنامة ســفر خاطرات هیئت اعزامی 

انگلستان به ایران«، ترجمة مانی صالحی عالمه، تهران، ثالث، 1386، ص64 و 65.
)6( فالندن، اوژن: »سفرنامه«، ترجمة حسین نورصادقی، تهران، اشراقی، 1356، ص268.

)7( بیلی فریزر، جیمز: »سفرنامه فریزر؛ معروف به سفر زمستانی«، ترجمة منوچهر امیري، 
بی جا، توس، اول، 1364، صص243-241.

)8( فرانسیس مکنزی، چارلز: »سفرنامة شمال«، ترجمة منصوره اتحادیه، تهران، گستره، 
اول، 1359، ص62.

به مناسبت سالگرد رحلت امام جماعت 
فقید مسجد جلیلی تهران

بنده، محمدرضا مهدوي کني در 14 مرداد 1310 در کن  و در یک خانواده مذهبی و روستایی- شهری به دنیا آمدم. 1
نام پدرم خواجه اسداهلل است. ایشان در کن کشاورزی  و باغ و زمین 
داشتند ... پدرم روحانی نبودند ولی عالقه مند به روحانیت بودند. در 
منزل ما معموال علما و روحانیت آن زمان رفت و آمد می کردند و من 

هم از بچگی با روحانیت انس داشتم.
در سن 7-8 ســالگی پای منبر علمای آن زمان در کن  می رفتم و منبر آنها را یــاد می گرفتم و برای مادرم بازگو 2
می کردم. گاهی از اوقات چادر مادرم را می گرفتم و به عنوان عبا روی 
دوشم می انداختم و سرم را هم با چیزی می بستم، مادرم می گفت: 
مثل آشیخ حسین  واعظ کن شدی و از من می خواست منبر آشیخ 
حسین را برایش بخوانم و من هم شبیه او می خواندم. سخنان را که 
بازگو می کردم روضه هم می خواندم. و از همان زمان عالقه مند بودم.

پس از بازگشت به تهران در سال 1340، در مدرسه مروي  به تدریس علوم حوزوي مشغول شــدم و از سال 1342 3
امامت جماعت مسجد جدید التاسیس جلیلي در میدان فردوسي را 
پذیرفتم. این مسجد پایگاه مناسبي براي فعالیت هاي اجتماعي و 
سیاسي بود. مبارزات بر علیه حکومت طاغوت، باعث دستگیري هاي 
متعدد،  تبعید،  شکنجه و زنداني شدن بنده گردید. شاید اینجانب  
آخرین روحانی مبارزی باشم که در روزهاي نزدیک پیروزي انقالب 

اسالمي دستگیر و آزاد شدم. 
این عالم بزرگوار از جمله ی نخستین مبارزان راه دشوار  انقالب و از چهره هــای اثرگذار و یــاران صمیمی نظام 4
جمهوری اسالمی و از وفاداران غیور و صادق امام بزرگوار بود و در 
همة عرصه های مهم کشور در دوران انقالب شجاعانه و با صراحت 
تمام نقش  آفرینی کرد. این انسان بزرگ و پرهیزگار، همة وزن وزین 
خود را در همه ی حوادث این ده ها سال در کفه ی حق و حقیقت نهاد 
و در دفاع از راه و سیره ی انقالب و نظام، کوتاهی نورزید. رحمت و 

رضوان الهی بر روان پاک او باد. 
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پیشخوان

 
  
 روحیۀ ضد 
طاغوتی و 
استکباری 
آیت اهلل مهدوی 
کنی، مسجد 
جلیلی را خاری 
در گلوی حکومت 
ساخته بود و 
ایشان هم »با 
بیان مسائل 
روز و اعتراض 
به ظلم ها و 
اختناق ها، جو 
انقالبی را در 
مسجد ایجاد 
نموده بود 

 

سرخه ای که از طرف بانی تولیت مسجد را در اختیار داشت، مسجد را 
افتتاح کرد. ایشان هم پس از مدتی که امام جماعت مسجد بودند، این 
وظیفه را به داماد خود آیت اهلل مهدوی کنی سپردند. ورود این مبارز 
انقالبی به مسجد جلیلی، تاریخ سیاسی این مسجد را رقم زد و ایشان 
»از هنگام تصدی امامت آن تالش کرد آنجا را از حالت سکون و رکودی 
که برخی مساجد به آن مبتال بودند، خارج سازد و این عامل مهمی در 

جذب مردم و به ویژه جوانان مسجد بود.«

آغاز حساسیت ساواک
فعالیت سیاسی مسجد زیر پوشش کارهای فرهنگی و اجتماعی صورت 
می گرفت و از نظر تبلیغی، رســالة امام تدریس می شــد. روحیة ضد 
طاغوتی و استکباری آیت اهلل مهدوی کنی، مسجد جلیلی را خاری در 
گلوی حکومت ساخته بود و ایشان هم »با بیان مسائل روز و اعتراض به 
ظلم ها و اختناق ها، جو انقالبی را در مسجد ایجاد نموده بود و به همین 
مناسبت، ساواک نسبت به عملکرد وی و اعضای مسجد حساسیت یافته 

و مرتباً آن محل و سخنان و گفتگوهای آنها را زیر نظر خود داشت.«
یکی از ویژگی های مساجد سیاســی نسبت به سایر مساجد، گزینش 
خاص از وعاظ و روحانیون و سخنرانانی بود که منابر روشنگری و انقالبی 
داشتند. مسجد جلیلی نیز در این مورد از فعالیت های خوب و مؤثری 
برخوردار بود و عالوه بر منبرهای آیت اهلل مهــدوی کنی، از واعظین 
انقالبی جهت سخنرانی دعوت می شد که به عنوان نمونه می توان به 
موارد زیر اشاره کرد: آیت اهلل طالقانی، دکتر باهنر، محمدتقی شریعتی، 
محمدتقی فلسفی، سید محمد شبســتری، سید عبدالکریم هاشمی 

مقدمـــه
به کوشش: 

معصومه محمودزاده 
وزیری

مساجد هر چند فی نفسه در خود ارزش هایی 
بالقوه دارنــد، اما روحیــات و آرمان ها و 
تفکرات ائمۀ جماعات و بانیان، در چگونگی 
فعالیت های آن بسیار تأثیر گذار است. این موضوع به خصوص 
در مســاجدی که تنها وجه عبادی ندارند و دغدغۀ سیاسی و 

اجتماعی در آنها راه پیدا می کند، بسیار حائز اهمیت است.

مسجدی در باغ
مسجد جلیلی قدمت بســیاری ندارد و از جمله مساجد تقریباً جدید 
تهران است که در خیابان ایرانشهر جنوبی و جنب میدان فردوسی قرار 
گرفته است. در باب چگونگی ساخت آن، این گونه نوشته اند که در این 
محل، باغ بزرگی وجود داشت که متعلق به حاج مهدی جلیلی فرشچی 
بود. محل ســکونت وی و خانواده اش نیز در آن قرار داشت. ایام محرم 
و صفر مجالس عزاداری در آن برپا بــود و در زیر درختان آن صندلی 
می گذاشتند و دسته های عزاداری در آنجا تجمع می کردند و به عزاداری 
می پرداختند. بنا به پیشنهاد عزاداران و مخصوصاً مرحوم حجت االسالم 
فلسفی، مرحوم جلیلی موافقت کردند که در این باغ مسجدی ساخته 
شــود که در اواخر دهة سی با هزینة شــخصی مرحوم مهدی جلیلی 

فرشچی، این مسجد ساخته شد.

ورود آیت اهلل مهدوی کنی به مسجد
فعالیت مسجد حدود ســال چهل آغاز شــد و آیت اهلل زین العابدین 

ظلم ستیزی پای منبر آیت اهلل
نگاهی به فعالیت های مسجد جلیلی در مبارزه با طاغوت

گفتمــان 
انقــالب



  
مسجد به سبب 

آنکه خاستگاه 
توحید و نفی 

شرک و باطل 
است، جایگاه 

ندای حق و 
دادخواهی 

مظلوم نیز به 
حساب می آید
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مقدمه
دکتر سعید آرتی 
مسجد به سبب آنکه خاستگاه توحید و نفی شرک پژوهشگر و مؤلف

و باطل اســت، جایگاه ندای حــق و دادخواهی 
مظلوم نیز به حساب می آید. مساجد همواره مهد 
قیام و اعتراض بوده و مردم نیز بر حسب مقتضیات و شرایط جامعه، از 
این مکان مقدس بهره گرفته اند. از جملة این مساجد، مسجد هدایت را 
می توان نام برد. با این وجود اما، مسجد هدایت در تهران مسجد متفاوتی 
است؛ چه از حیث سابقه و کارکرد ضد اســتکباری و چه از حیث امام 
جماعت فقید و سخنراناِن -حاال شهید- آن در طول سال های منتهی به 
انقالب. نام مسجد هدایت با آیت اهلل طالقانی گره خورده است و روحیات 
او را می توان سیاِق فعالیت های مسجد هدایت برشمرد. آیت اهلل طالقانی 
به گواه مقام معظم رهبری، شخصیتی زالل و باصفا داشتند که در عین 
داشتن چنین روحیه ای، به دغدغه و اســتحکام در مبارزه با استکبار 
داخلی و خارجی معروف بودند.)1( همین وجه مبارزاتی و صفا و صداقت 
با مردم، ویژگی های اصلی مسجد هدایت، به عنوان پایگاه مبارزه مردمی 

بر ضد استکبار در دوران انقالب، محسوب می شد.

صف آرائی
»در سال های بعد از شهریور 1320 ش. و با وجود مبارزاتی که از سوی 
آیت اهلل کاشانی، علیه استمارگران صورت می گرفت، خأل پایگاه های 
مبارزاتی، از ســوی عــده ای از روحانیون از جمله آیــت اهلل طالقانی، 
احساس می شد که می بایست این پایگاه ها، جهت تقویت مبارزه علیه 

نژاد، شــیخ فضل اهلل محالتی، امامی کاشانی، شیخ ابوالقاسم خزعلی، 
شهید مرتضی مطهری، شیخ علی اکبر ناطق نوری، محسن قرائتی و ...

استکبار ستیزی در دل مسجد
سخنرانی های افراد یاد شــده که عموماً در جهت بر انگیختن اندیشة 
استکبار ستیزی و طاغوت ستیزی بود، توسط مأمورین حاضر در مسجد 
به ساواک گزارش می شد و برخی اوقات موجب گرفتاری آنها و احضار 
متولی مسجد می گردید. برگزاری جلسات برای جوانان و پاسخگویی به 
سؤاالت آنها و آشنا نمودن ایشان به اسالم راستین، از برنامه های ثابت 
مسجد جلیلی بود و همین امر موجب شده بود بسیاری از جوانان جذب 

مسجد شده و در فعالیت های آن شرکت و حضور فعال داشته باشند.
بحث های سلســله ای آیت اهلل مهدوی کنی دربارۀ اقتصاد و مســائل 
مارکسیســم از جمله فعالیت های مؤثر برای جوانان بوده اســت. این 
بحث ها چنان که از اسناد بر می آید از تاریخ 46/9/22 تا آبان سال 49 
ادامه داشت و جزواتی نیز در این دوره چاپ و در بین شرکت کنندگان 

توزیع می شده است.
آگاهی بخشی نسبت به خطر صهیونیسم و مبارزه با آن و کمک مادی 
به مبارزین فلسطین از جمله فعالیت های مسجد جلیلی بود؛ سخنرانان 
مسجد نسبت به این مسئله اقدام به افشاگری نموده و مردم را به آن آگاه 
می نمودند. در سند مورخ 49/9/14 چنین آمده است: »ابتدا توانا گفت ... 
بعد در حین گفتگو مبلغ چهارصد هزار ریال به هوشنگ دلشاد داد و گفت 

این پول را یک نفر به ایشان داده و گفته که برای یاسر عرفات بفرستید.«
در ســند مورخ 50/9/8 آمده: »رحمان جعفری بــه طور خصوصی 
می گفت کوشش دارد تا آخر ماه رمضان حدود 10 تا 12 هزار تومان از 
اشخاص خّیر اعانه جمع آوری کند تا به وسیلة آقای مهدوی پیش نماز 

از طریق سفارت سوریه برای چریک های الفتح ارسال گردد.«
در تاریخ 51/10/21، ســاواک تهران طی طرحی 18 نقطه را جهت 
بازرسی و تصفیه تعیین می نماید که مسجد جلیلی یکی از آنها است 
ولی با تمام این مراقبت ها و فشارها، مسجد جلیلی همچنان به حیات 
انقالبی خود ادامه داد به طوری که مدیر کل ادارۀ ســوم، طی گزارش 

مفصلی در تاریخ 53/12/4 می نویسد:
»گزارشات رسیده نشان می دهد که مسجد جلیلی تهران پایگاه عناصر 
متعصب مذهبی وابسته به گروه ها و دسته جات برانداز و مضر شده است 
و بعد از تعطیل مسجد هدایت تهران و حسینیة ارشاد، کانون تجمع افراد 
منحرف به مسجد مذکور منتقل شده است ... وجود مهدوی کنی در سمت 
امام جماعت این مسجد و کارگردانی آن و سوابق فعالیت او در پیروی از 

خمینی، عامل عمده ای در جذب این افراد در مسجد مورد بحث است.«

تبعید یک مبارز
با توجه به اقدامات و فعالیت های ضد رژیم در مسجد جلیلی، ساواک در 
عمل به تهدید خود در کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی تهران، آیت اهلل 
مهدوی کنی را به سه سال اقامت اجباری در شهرستان بوکان محکوم 
می نماید. با رفتن آیت اهلل مهدوی کنی از مسجد جلیلی، فعالیت های 
مسجد جلیلی متوقف نمی شود اما با حساســیت های ساواک وجهة 
فرهنگی و اجتماعی بیشتری می گیرد و در پیروزی انقالب، نقش یک 
پایگاه قابل اعتماد و دلگرم کننده را برای مبارزه با طاغوت ایفا می کند.

منبع:  مسجد جلیلی به روایت اســناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزارت اطالعات

هدایت گراِن مبارز
نگاهی به کارنامۀ مسجد هدایت، در مبارزه با استکبار داخلی و خارجی

   شماره191  صفر 1438   
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پی نوشت ها:
)1( مقام معظم رهبری، 
بیانات در دیدار اعضای 
ستاد نکوداشت آیت اهلل 
طالقانی، 1389/12/09.

)2( »مسجد هدایت به 
روایت اسناد ساواک«، 
مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزارت اطالعات، 1389، 
ج1، ص19.

)3( ماهنامة زمانه، 
شمارۀ22، تیر 1383، 
ص48.

)4( مسجد هدایت به روایت 
اسناد ساواک، پیشین، 
ص20.
)5( همان، ص21.

)6( ماهنامة زمانه، پیشین، 
ص253 و 254.
)7( همان، ص25.

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

شهید دکتر مصطفی چمران، یکی از شــرکت کنندگان در 
جلسات تفسیر قرآن مسجد هدایت، در خاطراتش از اهمیت 

آن چنین یاد می کند:
»به راســتی آن اجتماع کوچک ]جلســة تفســیر مسجد 
هدایت[ که با هدفی متعالی تشــکیل می شــد، در طوفان 
حوادث سیاســی آن روزگار، مانند کشتی نجات بود که ما 
را از خطرات فراوان انحراف به گرداب های چپ و راســت، 

حفظ کرد.«

دین در کنار سیاست، روبه روی استکبار
آیت اهلل طالقانی که مورد تأیید علمای مبارزی هم چون 
آیت اهلل کاشــانی بود، با بررسی و تحلیل مسایل جامعه 
و بینش ژرف و قوی خود و با استدالل به قرآن و عترت، 
مسجد هدایت را پایگاه روشن اندیشی و ایمان و اعتقاد و 
مجاهدت نموده بود و به دست جوانان پر شوری که از حوزه، دانشگاه، 
بازار و خیابان به جلسات تفسیر قرآنش روی می آوردند، مرز شیطانی 

جدایی دین از سیاست را از میان برداشت و سیاست را به مسجد برد.

افشاِی نفوذ
طالقانی در سخنرانی هایش غالباً استبداد شاه را با نیش و کنایه مورد 
مؤاخذه قرار می داد. در یکی از سخنرانی ها، دو مرد مستبد و الهی را با هم 

مقایسه می کند و در خصوص ویژگی مرد مستبد می گوید: 
»او همواره علیه آزادی های اجتماعی عمل می نماید. برای آنکه مردم را 
بفریبد، ظاهراً مجلِس روضه خوانی ترتیب می دهد و در آن هم شرکت 
می کند. او همیشــه در ســایة محافظین خود از مردم جدا است و در 
کاخ های مجلل خود زندگی می کند، در حالی که سنگ خدمت به مردم 

را به سینه خود می زند.«)6(
داستان سنگر مسجد هدایت در جبهة مبارزه با استکبار، به سخنرانی و 
تفسیر محدود نمی شد؛ این مبارزه با اعالمیه و اطالع رسانی هم کارکرد 
خود را پیدا می کرد. زمانی  که عده ای از سرمایه داران آمریکایی و در 
رأس آنان، »راکفلر« بزرگ ترین سرمایه دار آمریکایی به منظور عقد 
قرارداد بازرگانی و اخــذ امتیازات به ایران وارد شــده بودند، اعالمیة 
اعتراض آمیزی بر روی در مسجد هدایت نصب و نسبت به این قرارداد، 
اعتراض شــده بود. این اعالمیه برای هوشیاری و آگاهی مردم از متن 

قرارداد و دعوت از مردم برای اعتراض به آن بود.)7(

تفسیر قرآن پا برجا می ماند
آیت اهلل طالقانی زمانی که از طرف ســاواک دســتگیر و روانه زندان 
می شدند، افراد دیگری از جمله شــهید دکتر باهنر، جلسات تفسیر 
ایشــان را ادامه می دادند. در این مســجد، که تعداد جمعیت آن در 
مراســم، جشــن ها و اعیاد حتی از هزار نفر هم می گذشت، به دعوت 
آیت اهلل طالقانی شخصیت هایی چون اســتاد مطهری، شهید باهنر و 
استاد محمدتقی شریعتی، به سخنرانی می پرداختند و شمِع تفسیر و 
مبارزه، همواره در این مسجد روشن بود تا سرانجام کار، که شکستن 

بِت استکبار شرق و غرب و پیروزی انقالب اسالمی بود.

استعمارگران و 
رژیم شــاه، به وجود بیاید. بر همین اساس، پایگاهی 
پدید آمد که ریشة بسیاری از تشکل ها و گروه های ضد استعماری در 

رژیم شاه بود و این پایگاه، مسجد هدایت نام داشت.«)2(
به این ترتیب آیت اهلل طالقانی از ســال 1327 ش. در مسجد هدایت 
مستقر شد و آموزش مبارزان بر ضد استعمار را شروع کرد.)3( این مسجد 
در اندک زمانی »به یمن علم و فضیلت و تقوای آقای طالقانی، به ستاد 
مرکزی احرار تبدیل شده بود و بســیاری از یاوران انقالب، هم چون 
رجایی، باهنر، چمــران، حبیبی، شــیبانی و...، از کانون گرم علمی و 

سیاسی او بهره ها گرفتند«.)4(

تجهیِز مبارزان با استکبار، با تفسیر قرآن
جلسات تفسیر قرآِن مســجد هدایت، معروف بود. در حقیقت آیت اهلل 
طالقانی، از نخســتین  کســانی  بود که در آن دوران،  با جلسات  تفسیر 
قرآن  خود در مسجد هدایت  و دعوت  روحانیان  و روشنفکران  دینی  برای  
سخنرانی ، پای  جوانان  را به  مسجد گشود و آنان را برای مبارزه تجهیز کرد.

حزب توده، علی رغم تظاهر به استفالل فکری، وابسته ترین حزب تاریخ 
ایران بود که دانشــگاه تهران را در اختیار داشت و مشغول جذب نیرو 
و بسط اندیشة کمونیستی خود بود. در همین هنگام انجمن اسالمی 
دانشجویان اسالمی، در جهت مقابله با حزب توده در دانشگاه تشکیل 
شد. »به گواهی خاطرات و اســناد، ارتباط فکری طالقانی در مسجد 
هدایت با انجمن اسالمی دانشجویان -که جنبشی انقالبی برای مقابله 
با حزب توده بود- و جلسات هفتگی تفســیر ایشان، مهم ترین منبع 
تغذیة ایدئولوژیکی اعضا و طرفداران انجمن بود«)5( و این چنین مسجد 
هدایت در اتحاد با دانشگاه، بر ضد وابستگی، صفوف مبارزه را در حضور 
گمنامان مبارز آن روز و بزرگان فردای جامعه، مانند شــهید رجایی و 
شهید چمران تشکیل داد. آیت اهلل طالقانی در آن مقطع زمانی، به دلیل 
اینکه رژیم تمامی راه های جذب نیروهای مسلمان را کنترل می نمود، از 
طریق پایگاه مسجد هدایت، به تدریج با تفاسیر خود از قرآن، زمینه های 
مبارزه را گسترده تر نمود و با کلمات قرآن و تفاسیر آن، قیام علیه ظالم 

را به جوانان می آموخت. 

گفتمــان 
انقــالب
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پی  نوشت ها:
)1( بشــیر َدّهان می گوید: در 
پایان یک گفت وگوی طوالنی 
که با امام صادق)ع( داشــتم، 
ایشان به من فرمود: »َویَحک 
یا بَِشیُر إِنَّ الُْمْؤِمَن إَِذا أَتَاُه َعارِفاً 
بَِحقِِّه َو اْغَتَسَل فِی الُْفَراِت کِتَب 
ــةٌ َو ُعْمَرٌۀ  لَُه بِکلِّ ُخْطَوٍۀ َحجَّ
َمْبُروَراٌت ُمَتَقبَّاَلٌت َو َغْزَوٌۀ َمَع 
نَِبی أَْو إَِماٍم َعاِدٍل« )بحاراالنوار: 
ج143/97(؛ ای بشــیر! بــه 
درستی که مؤمن زمانی که به 
زیارت حسین بن علی)ع( بیاید، 
در حالی که حّقش را بشناسد و 
)پیش از زیارت( در فرات ُغسل 
نماید، به ازای هر قدمی، حج 
و عمره ای مقبول و یک جهاد 
در رکاب پیامبر یــا امام عادل 

برایش نوشته می شود.
)2( از امام حســن عســکری 
علیه السالم روایت شده است: 
»َعاَلَماُت الُْمْؤِمِن َخْمٌس َصاَلُۀ 
الَْخْمِســیَن َو زِیَاَرُۀ الْْربَِعیَن َو 
التََّختُُّم فِی الَْیِمیــنِ َو تَْعِفیُر 
 ِ الَْجِبیــِن َو الَْجْهُر بِِبْســِم اهللَّ
.« )تهذیب  ِحیــمِ ْحَمِن الرَّ الرَّ
االحکام: ج52/6(؛ نشانه های 
مؤمن پنج چیز است: پنجاه و 
یک رکعت نماز و زیارت اربعین 
و انگشتر به دست راست نمودن 
و ســر به خاک گذاشتن حین 
نمــاز و بلند گفتن بســم اهلل 

الرحمن الرحیم.
)3( حضــرت مهدی)عج( در 
زیارت ناحیه مقّدسه می فرماید: 
»لَنُدبَنََّک َصباحاً و َمســاًء و 
ُموِع  َل الدُّ لَبِکَینَّ َعلَیَک بَــدَ
َدماً«؛ هر صبح و شام بر تو گریه 
و شیون می کنم و در مصیبت تو 

به جای اشک، خون می گریم.

با پای پیاده بر 
جاده ظهور قدم بزن!

   زیارت با معرفت یعنی چه؟ یعنی در قلب زائر امام حســین)ع(، 
ارتباط میان عاشورا و ظهور برقرار شــود. شاید بپرسید این ارتباط 
چگونه برقرار می شود؟ با دانستن و من معتقدم و دعا می کنم و شعار 
می دهم؛ نه این گونه نمی شــود. هم دانایی  و شعار خوب است، هم 
اعتقادت عالی اســت و هم، باید در قلب تو -إن شاءاهلل- میان کربال 
و ظهور پیوند برقرار بشود. اربعین ذاتش همین است، نقشة بزرگی 
است برای ظهور! شــما باید در مســیر کربال بیایید و آن قدر برای 
روضه های امام حسین)ع( بســوزید که وقتی روضه ای می شنوید، 
دیگر طاقتتان طاق شود و بگویید یا بن الحســن! من طاقت ندارم 
کی میایی و انتقام مصیبت هایی که به خاندان اهل بیت وارد شد را 
می گیری؟! این پیوندی است که در قلب شما و میان کربال و ظهور 
الُِب بَِدِم الَْمْقُتوِل  رخ می دهد. بنابراین باید قلب شما معنای »أَیَْن الطَّ

بَِکْرباَلء« را دریابد.
    ما برای امام حســین گریــه می کنیم؛ ولی گریــه کردن برای 
امام حســین مرتبه دارد. یک وقتی ما گریه می کنیم، ولی انتقامی 
نمی خواهیم بگیریم و البته می گوییم که اگر انتقام هم گرفته بشود، 
خوب است؛ اما اگر بسوزید، آن وقت به دنبال انتقامید، به دنبال ظهور 
هستید. »َو لَنُدبَنََّک َصباحاً و َمساًء« یعنی خدا را برای خدا عبادت 

کنیم و مهدی )عج( را برای حسین )ع( بخواهیم.)3(
   گفتند پیاده بیا، که پیاده بیایی و این راه را بفهمی. بفهمی پیاده 
رفتن به سمت کربال یعنی چه. تا هیچ وقت زینب را یادت نرود، هیچ 
وقت رقیه را یادت نرود، تا پیوند بزنید بین کربال و عاشورا و ظهورتان.
   هر کسی در راه کربال می آید، واقعاً قلبش نشاط پیدا می کند. خود 
خداوند و اهل بیت این نشــاط را می دهند. شهدا هم هنگام شهید 
شدن، نشاط و فرح و سرور داشــتند؛ ولی یادتان نرود، ما آمدیم در 

اینجا که ساخته شویم.
   باید إن شاءاهلل اشک تان برسد به انتقام خون اباعبداهلل الحسین. 
آن وقت دیگر ثمر داده است. اآلن شما شکوفه اید و باید میوه بدهید. 
فصل میوه که بشود، آقا و باغبان می آید و میوه ها را می چیند برای 

خودش. 

پیاده روی برای زیارت حرم اباعبداهلل الحسین)ع( داشتند، 1   وقتی امام صــادق)ع( و دیگر ائمة هدی، ســفارش به 
پیش بینی می کردند که در آیندۀ نه چندان دور، میلیون ها نفر در این 
بیابان ها برای حرم اباعبداهلل الحسین)ع( دور هم جمع می شوند. نگاه 
کنید که چه جهانی و چه فضایی اهل بیت عصمت و طهارت برای ما 
ســاخته اند! نگاه کنید و ببینید که ائمه هدی با دوراندیشــی، چه 

روحیه ای را در ما ایجاد کردند.
   سفر ما در اربعین، باید با معرفت باشد. یعنی چه؟ یعنی تِو زائر، 
این را بدانی که هر کسی با معرفت  تر امام حسین را زیارت کند، بهرۀ 

بیشتری می برد.
   شما باید حج رفته باشید که معنای حرف خداوند را که می گوید: 
برای هر یک قدم پیاده روی به ســوی حرم اباعبداهلل، اجر یک حج 
و برای یک قدم دیگر، اجر یک حج عمــره دارد)1(، یعنی چه! این 
سفر، یک ســفر عادی نیست؛ بلکه یک نقشة اســتراتژیک بسیار 
با عظمت و پیچیده از اسرار عالم هستی اســت. معنایی ندارد که 
خداوند برای چنین سفری، این قدر ارزش قائل بشود و بفرماید که 
برای هر قدمی در راه زیارت اربعین، اجر یک حج می نویسم، برای 
قدم بعدی اجر یک عمره می نویسم و این گفتار عمق نداشته باشد. 

آیا چنین می شود؟
   امام حسن عسکری)ع( که می فرماید: نشان شیعه آن است که در 
هنگامة اربعین، پیاده بیاید کربال، زیارت اباعبداهلل  الحسین)2(، آیا 
ایشان می دانسته اند که روزی ما همه، اینجا جمع می شویم یا نه؟ 
قطعاً می دانسته اند. پس این یک نقشه است؛ نمی شود خداوند برای 

یک امری با ثواب و با عظمت، اثراتی کم بگذارد.

باشــید به کســی تنه نزنید. احترام همة اینهایی را که تنها 2   حرف ذوقی ام را نمی توانم نزنــم؛ در این راه فقط مواظب 
می روند، نگه دارید. اعتقادم این است محال است مهدِی فاطمه)عج( در 
این راه به راه نیفتاده باشد. نمی شود پدر ایشان، مردم را صدا زده باشند 
و پسرشان نیایند. برای این راه، آقا امام حسن عسکری ما را صدا زده اند. 

پیوند بین اربعین و ظهور حضرت حجت علیه السالم

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان
 استاد حوزه و دانشگاه  

تحلیل 
مـــاه

اربعین حسینی در شرایط سیاسی- اجتماعی منطقه، یک پدیدۀ مؤلف است و از بطن آن، می توان گفتمان های مختلفی از جمله، گفتمان ظهور و گفتمان تقریب را استخراج کرد؛ 
فرصتی تاریخی که با تدقیق در آن، می توان سیر جدیدی در تاریخ فرهنگی جوامع اســالمی منطقه ایجاد کرد. برای ایجاد چنین بسترهایی، ارائة تحلیل ها و بررسی های علمی و 

عقیدتی، ضرورتی بی بدیل است که سر فصل هایی از این تحلیل ها، در دو یادداشت پیش رو، ارائه خواهد شد. 
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اربعین از وجه 
فردی، بازخوانی 
واقعۀ عاشورا 
و بازخوانی یک 
زندگی طراز 
است؛ اما این 
فرصت و زمینۀ 
رشد و تعمق 
فردی، باید بر 
بستر تاریخ 
امتداد یابد و 
چنین امتدادی، 
نیازمند ُفرم و 
حرکت نمادینی 
مقدس است

 

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

گویا چهل روزِ پس از شهادت حضرت امام حسین)ع(، دوره ای در مدرسة 
عاشورا و برای تکامل اندیشه و احساس دینی است که هر ساله می تواند 
یاری گر اهالی ایمان و معرفت در یافتن مســیر چگونه زیستن و حتی 

چگونه مردن باشد.
َُّه َولِیَُّک َو  همان طور که در فرازی از زیارت اربعین می خوانیم: »أَْشَهُد أَن
َعاءِ َو َمَنَح النُّْصَح َو بََذَل  ابُْن َولِیَِّک َو َصِفیَُّک َو ابُْن َصِفیَِّک ]....[ َفأَْعَذَر فِي الدُّ
اللَِة َو َقْد تََواَزَر َعلَْیِه  ُمْهَجَتُه فِیَک لَِیْسَتْنِقَذ ِعَباَدَک ِمَن الَْجَهالَِة َو َحْیَرۀِ الضَّ
ُه بِالْْرَذِل الْْدنَی َو َشَری آِخَرتَُه بِالثََّمِن الْْوَکِس  نَْیا َو بَاَع َحظَّ تُْه الدُّ َمْن َغرَّ
َو تََغْطَرَس َو تََردَّی فِي َهَواُه«)3(؛ گواهی می دهم که حســین ولّی تو و 
فرزند ولّی تو، و فرزند برگزیدۀ تو اســت. حسینی که در دعوتش جای 
عذری باقی نگذاشت و از خیرخواهی دریغ نورزید، و جانش را در راه تو 
بذل کرد تا بندگانت را از جهالت و سرگردانی گمراهی برهاند. درحالی 
که بر علیه او به کمک هم برخاستند، کسانی که دنیا مغرورشان کرد و 
بهرۀ واقعی خود را به فرومایه تر و پست تر چیز فروختند، و آخرتشان را 
به کمترین بها به گردونة فروش گذاشتند، تکّبر کردند و خود را در دامن 

هوای نفس انداختند.

جابر بن عبداهلل انصاری، اولین زائر پیادۀ کربال
اربعین از وجه فردی، بازخوانی واقعة عاشورا و بازخوانی یک زندگی طراز 
است؛ اما این فرصت و زمینة رشد و تعمق فردی، باید بر بستر تاریخ امتداد 
یابد و چنین امتدادی، نیازمند ُفرم و حرکت نمادینی مقدس است که در 
دو مرحله صورت می پذیرد: اولین مرحله را جابر بن عبداهلل انصاری انجام 
داد، که چند روز پس از رسیدن خبر شهادت امام، به همراه شاگردش 
»عطیفه عوفی«، باِر سفر به سوی کربال را بســت و پیری و دوری راه و 
سبوعیت سّفاکانی چون یزید و ابن زیاد، مانع او از این سفر نشد. شیخ 

موهبت یک مناسبت مهدی رزاقی طالقانی
از خصلت های ایام مهم و مناسبت دار تاریخ اسالم مؤلف و پژوهشگر تاریخ 

در طول قرون گذشته، ایجاد ظرفیت های بالقوه ای 
است که توســط مردم هر عصر و هر جامعه و هر 
منطقة جغرافیایی، به نوعی بالفعل می شود. فاصلة میان 12 ربیع الول 
-والدت بیامبر اکرم)ص( بنابر روایات اهل سنت- تا 17 ربیع الول -تاریخ 
والدت ایشان بنابر روایات شــیعی- به عنوان »هفتة وحدت« معرفی 
می شود و این بالفعل شدِن مقدس، دقیقاً در عصری رخ می دهد که امت 
بزرگ اسالمی، نیازمند وحدت بیش از پیش است. چنین فرآیندی در 
مکتب شیعه، جوشان تر از سایر مذاهب اسالمی است و پتانسیل تحلیل 
وقایع و مناسبت های اسالمی -به نحوی خاص- توسط عامة مردم، علما 
و حکومت های شیعی، مورد استناد و استفاده های بدیع قرار گرفته است. 

چرا اربعین؟
از جمله شیعی ترین ایّام تاریخِی سال، روز اربعین شهادت امام حسین)ع( 
اســت. روزی که بنا به دالیل زیادی، همواره مورد احترام ویژۀ جوامع 
شیعی تاریخ اســالم بوده اســت. از حیث فردی، دالیل زیادی متوجه 
اهمیت و ارزش این موضوع است.)1( از جمله امام صادق)ع( در روایتی، به 
بیان گریة موجودات عالم بر ساالر شهیدان پرداخته و به زراره می فرماید: 
»یا زرارۀ! ان السماء بکت علی الحسین علیه السالم اربعین صباحا بالدم 
وان االرض بکت اربعین صباحا بالسواد و ان الشمس بکت اربعین صباحا 
بالکسوف والحمرۀ ]...[ وان المالئکة بکت اربعین صباحا علی الحسین 
علیه السالم«)2(؛ ای زراره! آسمان چهل روز بر حسین)ع( خون گریه 
کرد، و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن، 
و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست، و مالئکه الهی برای 

آن حضرت چهل روز گریستند.

اربعین حسینی در شرایط سیاسی- اجتماعی منطقه، یک پدیدۀ مؤلف است و از بطن آن، می توان گفتمان های مختلفی از جمله، گفتمان 
ظهور و گفتمان تقریب را استخراج کرد؛ فرصتی تاریخی که با تدقیق در آن، می توان سیر جدیدی در تاریخ فرهنگی جوامع اسالمی منطقه 
ایجاد کرد. برای ایجاد چنین بسترهایی، ارائۀ تحلیل ها و بررسی های علمی و عقیدتی، ضرورتی بی بدیل است که سر فصل هایی از این 

تحلیل ها، در دو یادداشت پیش رو، ارائه خواهد شد. 

از چهل تا بی نهایت 
جستاری در آثار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی پیاده روی اربعین حسینی

تحلیـل 
مـــــاه



  
حرکت 

سیدالشهداء، 
یک حرکت 
اجتماعی و 

سیاسی بود که 
یکی از اهداف 

آن، باز نشر 
اندیشۀ اصیل 

اسالمی -که در 
بوتۀ انحراف  

و غفلت، رو 
به فراموشی 
می رفت- بود
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نمی شد؛ به طوری که در برخی سال ها، تعداد چادرها و خیمه های راه 
پیمایان، به سی عدد می رسید و هر چادر، به بیست تا سی نفر تعلق داشت 
و به این ترتیب، این سنت حسنه، دوباره مرسوم شد و رونق گرفت«.)7(

پس از او، این سنت جانی دوباره یافت و از میرزا جواد آقا ملکی تبریزی تا 
امام موسی صدر، به این سنت اهتمام ورزیدند. سنت پیاده روی اربعین 
در سال های اخیر اما، بیش از هر زمان دیگری، کارکرد اجتماعی خود را 
نشان داده است. در زمانی که داعش -انحراف بزرگ جوامع اسالمی- تا به 
نزدیکی کربال می رسد، آل سعود در عربستان، شهر مکه و مدینه و سنت 
حج را به سمت و سوی یک نماد منفعل و بی خاصیت از دین می کشاند 
و قبلة اول مسلمین کماکان بر روی مســلمانان بسته است، دقیقاً در 
چنین زمانی، ظرفیت بالقوۀ اربعین به خیزشی اجتماعی و سیاسی بدل 
می شود، به نحوی که قلوب شیعیان، از پیش از محرم در تپش حضور در 

کربال، بی تاب می شود.

آثار جنبش اجتماعی اربعین
1. تأثیرات فرهنگی

الف. خط جدایی با انحراف داعشی 
در حالی که توسط رسانه های دنیا، تصویر هراسناکی از اسالم و کشتار 
بی امان گروه های داعشی در سوریه، عراق، لیبی، افغانستان و... لحظه به 
لحظه مخابره می شود، ناگهان رســتاخیز اربعین، در همان قاب جعبة 
جادویی، تصویر اسالمی را نشان می دهد که ِمهر را در عین بغض تاریخی 
خود دارد و اشک و چشِم خونبار را در کنار واالترین صفات اخالقی ترکیب 
می کند. تصویری که مسلمانی، کفش برادر دینی خود را واکس می زند، 
برای او غذا مهیا می کند و در عین تفاوت رنگ پوست و زادگاه و...، به او 
احترام می گذارد و یک هفته در خاک وطنش، از او پذیرایی می کند. این 

تصویر، خط بطالنی است بر اسالم هراسی.
ب. بازیابی اعتماد به نفس امت اسالمی

در میانة عصر اشغال قبلة اول و دوم مسلمین، در همهمة فاجعه بارترین 
حج تاریخ، در اسفناک ترین روزهای ظهور فرقه های انحرافی -حتی برای 
اهل سنت- راه پیمایی بیست ملیونی اربعین، ارمغانی عزت بخش به شمار 

می رود که غرور امت اسالم را حفظ کرده است.
ج. بازیابی هویت شیعی 

هیچ کجا مثل زیارت اربعین، هویت شیعه بودن و حسینی بودن به انسان 
دست نمی دهد؛ همان طور که یک مسلمان تا حج نرود، هویت مسلمانی خود 
را دقیق نمی تواند تجربه و لمس کند. وقتی انسان در این میعادگاه بزرگ 

قرار می گیرد، درک هویت شیعی و حسینی، برای شیعیان سهل می شود.

طوسی، جابر را اولین زائر پیادۀ امام حسین)ع( و روز ورود او را به کربال، 
بیستم صفر همان سال، یعنی اربعین شهادت امام حسین)ع( دانسته 

است.)4(
این زیارت -که با پای پیاده رفتِن آن »موضوعیت« دارد- و این سنت و 
ُفرم دینی حسنه را، ائمة اطهار با توصیه هایشان تثبیت کردند و تحکیم 
بخشیدند. از امام صادق)ع( نقل شده است که به یکی از دوستان خود 
می فرماید: »قبر حسین)ع( را زیارت کن و ترک مکن. پرسیدم: ثواب 
کسی که آن حضرت را زیارت کند، چیســت؟ حضرت فرمود: کسی 
که با پای پیاده به زیارت امام حسین)ع( برود، خداوند به هر قدمی که 
برمی دارد، یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو می  فرماید و یک 

درجه مرتبه اش را باال می برد.«)5(
منابع دیگری نیز به حضور کاروان اسرای اهل بیت، در روز اربعین بر مزار 
امام حسین)ع( اشاره کرده اند)6( که می تواند دلیل دیگری بر مرحلة دوم 
تالش برای تثبیت این حرکت نمادین مقدس در مکتب شیعه و توسط 

اهل بیت داشته باشد.
حرکت سیدالشهداء، یک حرکت اجتماعی و سیاســی بود که یکی از 
اهداف آن، باز نشر اندیشة اصیل اسالمی -که در بوتة انحراف  و غفلت، رو به 
فراموشی می رفت- بود. برای زنده نگاه داشتن این قلب تپندۀ تاریخ اسالم 
نیز، نمادســازی پیاده روی اربعین، به صورت اجتماعی و سیاسی جلوه 
می یافت و از همین حیث، ائمه بر انجام آن اصرار می ورزیدند، که بعدها بر 
اثر خفقان و فشار بر شیعیاِن زوار امام حسین در دورۀ عباسیان، این سنت 

کم و بیش به صورت مخفیانه انجام می پذیرد و رو به فراموشی می رود.

خدا، حافِظ سنت های دینی است
سنت ها و مناســک دینی اصیل، در طول تاریخ اسالم سختی هایی را 
گذرانده است؛ اما همواره به اذن و خواست خداوند و وجود امام عصر)عج( 
و البته پای مردی علما، به حیات خود ادامه داده است. پیاده روی اربعین 
نیز از این جمله اســت. در کتب تاریخی نقل شــده اســت که مراسم 
پیاده روی، در عصر مرجعیت شــیخ مرتضی انصاری )1214- 1298 
ق.( با شکوه تمام رواج داشــت، در حالی که پس از وی، این عمل، کم 
ارزش و متعلق به طبقة فقرا و نیازمندان معرفی شــد. میرزا حســین 
نوری )1254-1320 ق.( این مراســم را در میان مردم رونق بخشید. 
مرحوم شیخ آقابزرگ تهرانی که از نزدیک شاهد تالش استادش بوده 
است، می نویسد: »استاد ما چون وضع را بدین منوال دید، به این شیوۀ 
خداپسندانه )پیاده روی اربعین( همت گماشت. ]...[ در سال های بعد، 
رغبت مردم و صالحان به این موضوع بیشــتر شد و دیگر عار محسوب 
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پی نوشت ها:
)1( عبدالکریــم پاک نیــا در 
مقالــة »اربعیــن در فرهنگ 
اهل بیــت)ع(« )مبلغــان، 
فروردین 1383، شمارۀ52( 
با اســتناد به آیــات قرآنی و 
روایات، به بیش از ســی دلیل 
برای اهمیت این موضوع اشاره 

داشته است.
)2( مســتدرک الوســائل: 
ج314/10، با تلخیص )به نقل 

از: منبع پیشین، ص53(.
)3( مصباح المتهجد:788.

ص730؛  همــان،   )4(
بحارالنوار: ج195/95.

)5( »َعــْن َعلِِیّ بْــِن َمْیُموٍن 
ائِِغ َعْن أَبِی َعْبِد اهلَلِّ ع َقاَل: یَا  الَصّ
َعلُِیّ ُزرِ الُْحَسْیَن َو اَل تََدْعُه. َقاَل 
َواِب؟  ُقلُْت: َما لَِمْن أَتَاُه ِمَن الَثّ
َقاَل َمْن أَتَاُه َماِشــیاً َکَتَب اهلَلُّ 
لَُه بُِکِلّ ُخْطَوٍه َحَسَنًه َو َمَحی 
َئًه َو َرَفَع لَُه َدَرَجًه.«  َعْنُه َســِیّ

)کامل الزیارات:134(.
)6( محمد فاضــل در کتاب 
»تحلیــل تاریخــی اربعین 
حســینی« )تهــران، مرکز 
پژوهش های اســالمی صدا و 
ســیما، 1381( در اثبات این 
امر، تحقیق متینی انجام داده 

است.
)7( آقابــزرگ تهرانی، محمد 
محســن: »نقباء البشر«، ج1، 
ص349؛ مختــاری، رضــا: 
»سیمای فرزانگان«، ص193.

)8( پناهیان، علیرضا، مصاحبه 
بــا رجانیــوز، شناســة خبر: 

.128987

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

ج. جهانی شدن شعائر اجتماعی- سیاسی شیعه 
با تمرکز رســانه های جهانی بــر روی ریزترین حرکات شــیعیان در 
بزرگ ترین تجمع شیعیان حول حماسة اباعبداهلل)ع(، شیعه پنجره ای 
به وسعت هستی یافته است تا به اشــاعة فرهنگ حسینی پرداخته و 
آرمان هایی را که برای اشاعة آن قرن ها خوِن دل خورده، در این مراسم 

ترویج و به جهانیان معرفی گردد.
د. فرصت پیاده ســازی آموزه ها و ایجاد نمونه هایی از فضای 

جامعۀ مهدوی
شیعیان در فرصت پیاده روی اربعین، توانسته اند گوشه هایی از نوع زیستن 
انسان در عصر امام عصر)عج( را به نمایش بگذارند؛ ایثار و همدلی، وجود 
امنیت روانی باال، جامعة بدون طبقة اسالمی، عدالت در زیستن و خوردن، 
پاک شدن تفاوت قومیتی و نژادی با حضور زواری از بیش از صد کشور 
دنیا، همگی نشانه هایی از حکومت مهدی موعود است، که در کربال و 

نجف تجلی می یابد.
4. آثار فردی

الف. تکامل احساس معنوی در سختی یک راه 
وقتی انسان در مسیر اربعین، خودش را قطره ای از یک اقیانوس می بیند، 
تجربه ای از فناء فی اهلل و فدای اهل بیت شــدن را در جان او به نمایش 
می گذارد. وقتی انسان در مسیر کربال پاهایش خسته می شود و خستگی 
را عمیقاً با جســم خودش احســاس می کند، ارتباط روحی اش هم با 
اباعبداهلل الحسین)ع( بیشتر می شود. اصوالً تا مؤمن خودش را خرج حق 

و حقیقت نکند، به حد کمال نخواهد رسید.)8(
ب. تربیت دینی، تجربۀ دینی، دانش افزایی دینی

یکی از مسائلی که انسان را تربیت می کند، تجربة معنوی است و بنا به 
اصول تربیت اسالمی، افرادی صدقه می دهند که آثار صدقه دادن را تجربه 
کرده باشند. هم چنین افراد ملزم به دادن قرض الحسنه نیستند، بلکه 
زمانی قرض الحسنه می دهند که آثار آن را در زندگی و رشد خود دیده 
باشند. اربعین فرصت تجربة دینی و به واسطة آن، افزایش دانش دینی 
است و از این رهگذر است که فرد، تربیت دینی ای که مستلزم چند سال 

کوشش است را در چند روز در خود ایجاد می کند.

کالم آخر
سنت حسنة پیاده روی اربعین، فواید بسیاری دارد که هر کس به قدر ظرف 
وجودی خود، درمی یابد و باید فرصت تجربة آن را از دست ندهد. اما نکته ای 
که در این میان بسیار مهم می نماید، این است که باید مراقب این سنت 
بود که در غفلت از ذات ساده و صمیمی و معنوی آن، این تجربة معنوی را 

درکارزارهای اقتصادی و... وارد نکنیم و تمام کارکرد آن را از آن نستانیم.

2. تأثیرات سیاسی
الف. قدرت روانی در بازداردگی داعش

در روزهایی که قدرت تبلیغاتی-روانی گروه های تروریســتی، بیش از 
حضور نظامی آنها در حال تخریب شهرهای عراق بود، راه پیمایی اربعین، 
کوس هیچ و پوچی هیمنة تروریســت را در دنیای اسالم، شکست و از 
همان روزها بود که پیشروی این گروه ها در خاک عراق و سوریه، متوقف 

شد و سال به سال، عقب نشینی آنها بیشتر و بیشتر گشت.
ب. اثبات عملی مرکزیت و وثوق ایران به عنوان مرکز جهان اسالم
نظام جمهوری اســالمی، در روزهایی که ترکیه از برقراری امنیت در 
فرودگاه استانبول عاجز و عربستان از برقراری امنیت حِج سه ملیونی 
مستأصل شده و نظام سیاسی عراق در بغداد محبوس و هفتاد درصد این 
کشور از دست رفته بود، ایران با برگزاری راه پیمایی اربعین، آن هم در در 
یک کشور دیگر، نام خود را به عنوان قدرت قابل اعتماد و بزرگ دنیای 
اسالم معرفی کرد، که می تواند الگوی یک حکومت مردمِی اسالمی باشد.

ج. جنگ زدایی از دنیای اسالم
هرچند تهدیدات نظامی آمریکا و کشورهای غربی نسبت به ایران، بیشتر 
در حد یک تهدید روانی است، اما با پذیرش آن و با در نظر گرفتن پیوند 
و استقبال و هم دستی حکام عرب با آمریکایی ها، به طور قطع پای دیگر 
کشورهای مسلمان نیز به این جنگ باز می شــد و هزینة این جنگ را 
امت اسالمی باید پرداخت می کرد، که اتفاق خوبی به شمار نمی آمد و 
نمی آید. همایش اربعین به عنوان قدرت نمایی خط مقاومت شیعیان، 

این احتمال را نیز زدود.
3. تأثیرات اجتماعی

الف. ایجاد مشارکت دینی- اجتماعی در طبقات ضعیف جامعه
با توجه به اینکه در دوره هایی، پیاده روی و زیارت، سنتی با ارزش دینی 
نسبتاً پایین و متعلق به طبقات ضعیف جامعه به شمار می رفت، با فعالیت 
تبلیغاتی و روشنگری هایی که طی ســال های اخیر صورت پذیرفته، 
ارزش های دینی سنت حسنة پیاده روی اربعین، آشکار شده است و از 
آن سو، با توجه به جنس پذیرایی برادران مسلمان عراقی، این سفر به 
نوعی از مناسک دینی بدل شده که هزینة زیادی در بر ندارد و طبقات 
مستضعف اجتماعی هم، در آن مشارکت دارند و از این حیث، اخالص و 

کارکرد اجتماعی دینی فراوانی دارد.
ب. حساسیت زدایی از معضل تاریخی تقابل عرب و عجم، ایرانی و عراقی

گفتیم که جنس خدمتگزاری اعراب عراق از زائران امام حسین)ع(، به 
نوعی یک فرصت همنشینی دینی را برای این دو طیف مسلمان به وجود 
آورده تا بددلی تاریخی خود را -که در جنگ ایران و عراق با شــیطنت 

دیگران افزایش یافته بود- زیر سایة امام حسین از میان بردارند.
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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.

   شماره191  صفر 1438   
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مرحوم نصیری به دلیل تسلط و احاطه بر فقه و علوم دینی، در حوزۀ 
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 کالس 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 انقالب و -به طور جدی تر- پس از انقالب، 
با تالش 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 عالقه به علوم دینی، برای تحصیل و کسب فیض ابتدا 
به حوزۀ 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 تالش 

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 گفتۀ اهالی 
مسجد، 
مرحوم نصیری 
محبوب دل همۀ 
آنهاست.

 

یـــادبود
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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، کالس های بســیاری را برای اهالی دایر 
کرده بود و مردم محل، به ویژه جوانان، از آن بسیار استقبال می کردند. 
یکی از کالس شلوغ این مسجد، کالس آموزش قرائت قرآن بود که 
تعداد کثیری از اهالی محل در آن شرکت می کردند. از دل این کالس، 
قاری های بسیاری به جامعه معرفی شدند. برای خانم ها نیز کالس 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 ورنکشــی 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 تالش 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.

  
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 تهیۀ 

مایحتاج این قشر از 
جامعه، فعال بودند
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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 این 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 پرسید: »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 دانستم 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 ندانســتن جایگاه ایشان برای من، بعد فوت 
ایشان بسیار غم انگیز اســت. مردم دم در خانه می آمدند، می رفتم 
آنجا به حاج آقا می گفتم: »این آقا چه کســی 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 ساخت 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 بــه رحمت خدا رفته بــود، من رفتم 
مســجد. یک خانمی آمده بود و آن قدر گریه 
می کرد که حد نداشت. رفتم پهلوی او گفتم: 
»حاج خانم! چرا گریه می کنی؟« گفت: 
»یک آقا بود چند سال خرجی خانوادۀ 

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 کنــی 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 خودشان به زیارت خانة خدا - مکه- ببرند. 
ایشان 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 آقا گفتم هر کجا می خواهی بروی به خاطر خدا، برو و هر کاری 
که می خواهی برای خدا بکنی، بکن. مــن فرزندانم را به مصیبت 

بزرگ کردم، تک و تنها و در شــهر غریب! امــا دلیل آن همه 
سختی را از بعد از همان خواب می دانستم.

خانوادۀ مرحــوم نصیری هــم باید در 
شکل گیری شخصیت ایشــان، نقش مهمی داشته 

باشند؟
بله! خانوادۀ ایشان کشاورز بودند و در آن زمان بسیار 

بی بضاعت. مادر ایشان و البته پدرشان، حاج آقا 
را در عین نداری، از راه حــالل بزرگ کردند. 
همین موضوع هم ایشان را بسیار قناعت کار و 
حالل وار بار آورده بود. یادم می آید تکه نانی 

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

یـــادبود
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   شماره191  صفر 1438   

  
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 

تهیۀ مایحتاج 
این قشر از 

جامعه، فعال 
بودند

من را می داد. دو ماه است نیست. گفتند حاج آقا فوت شده است.« آن 
خانم آن قدر گریه کرد که هنگام فوت حاج 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 دانستم 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. مثالً 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، اصاًل نمی گفتند دیر وقت 
است، یا.... . یا مثاًل 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 اخالقی ایشان، این بود که به حرام و حالل 
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 یک 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  بحــث را وارد فضای فعالیت 
مرحوم حجت االســالم نصیری در مسجد کنیم و از تاریخ 
ورود ایشان به امام جماعتی مسجد باب الحوائج می پرسم. 
ایشان از ســال 1375، به اصرار بســیار زیاد مردم، امام جماعتی 
مســجد باب الحوائج را برعهده گرفتند؛ اما منــزل 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 شصت متری خودشان در تهران 
-که پیش از انقالب خریده بودند- مستقر شــدند. بعد از گذشت 
مدتی از حضور دائم ایشــان و با ارتباطات اجتماعی فراوان ایشان، 
دیگر فضای مسجد کفاف امورات مردم را نمی داد و ایشان تصمیم 
گرفتند مســجد را گســترش دهند. با کمک مردم و خیرین، یک 
قسمت  از خانه هایی که اطراف مســجد 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 خانوادۀ 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 تعامالت 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 مشکالتشان 
قرار می گرفتند. در حقیقت آن اقدام عملی حاج آقا در بر طرف کردن 

مشکالت مردم، از همین گعده های بعد از نماز نشأت می گرفت.
بعد از این مرحله بود که ایشان افرادی را برای تأیید صحت مشکالت 
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 مشکالت 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 مشکالت 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 
مشکالت و ازدواج بکنید، من چند سال اول زندگی تان کرایة خانة 

شما را سعی می کنم پرداخت کنم.

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

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

می کند دیگر.
دختر بزرگ مرحوم نصیری:  حاج آقا در مسئلة مالی بسیار شفاف 
بودند و ریز خرج کــرد را به خیرین ارائه می کردنــد و اصوالً غیر از 
خانواده -کــه خیلی 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. مثاًل 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 کارهایشان 

کاماًل 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

یـــادبود
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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

   اصالح 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 االسالم 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 کالس آموزش 
قرآن را در مســجد برقرار کنم. بنده هم اطاعت امر کردم و به 
همراه یکی از دوستان، کالس 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 
نمایندۀ خودشان برای پیگیری امور شهرداری، اوقاف، ادارۀ 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 
آموزندۀ اخالقی و دینی اســت که بازگویــی اش مجال زیادی 
می طلبد. آنچه بیش از هر چیزی در وجود ایشــان 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. وجه تمایز حاج آقای نصیری با روحانیون نظیر خود، در 
تالش 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. 

 
  
آنچه بیش از هر 
چیزی در وجود 
ایشان نمایان 
بود، اخالص و 
ادب ایشان در 
میان مردم بود. 
ایشان هیچ گاه 
مردم را بازیچۀ 
هواهای نفسانی 
خود قرار ندادند، 
هیچ گاه به دنیا 
دل بسته نشدند

 

یـــادبود



   31

   شماره191  صفر 1438   

   31

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 اصالً 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 السالم( 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 تابستان، فضای علمی کم رنگ می شود و بچه ها در کالس 
احکام، تفسیر، روخوانی قرآن، شنا، مسابقات پینگ پنگ و فوتبال 
دستی و... شــرکت 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 ها بحث های پنجشنبه هم هست که در 
حلقه های صالحین و هیئت است. چند کالس علمی هم دارند، بسته 
به پایه ای که مد نظر اســت؛ مثاًل بچه های پایه دهم چند تا کالس 
بیشتر دارند و بچه های پایه نهم کالس هایشان مقداری کم تر است. 
بسته به نیاز پایه و ســطح علمی پایه، کالس 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   مسئول مجموعه علمی 

فرهنگی مسجد  انصارالحسین 
)علیه السالم(

پس از پذیرش قطعنامه 598، امام خمینی )ره( 
جوانان را بــه جهادی علمــی و فرهنگی دعوت 
کردند. مسئوالن امروز مجموعه پایگاه علمی فرهنگی انصارالحسین 
)علیه الســالم( 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 التحصیالن 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 مشــکالت 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 کالس 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 
السالم( در اختیار مجموعه قرار گرفت، بیشتر مشکالت 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 علمی با محوریت مسجد

پیـــوند 
مسجد و 
مدرســه
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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 مالقاتی 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 مشکالت. 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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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

مجموعه علمی مسجد 
امام حسین )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.

مجموعه علمی مسجد امام حسین)ع(

پیـــوند 
مسجد و 
مدرســه
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شاخصۀ 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 تالش 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، عالمه 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، عمدۀ 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 عالوه بر 
تسلط علمی، شــاخصه های فرهنگی نیز مهم است: انقالبی بودن، 
تعهد داشتن، ایمان. همین شاخصه ها، جذاب است؛ یعنی استادی 
که مسلط بر مسائل علمی اســت، انسانی متعهد و معتقد به مبانی 

انقالب 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.

   شماره191  صفر 1438   
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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 التحصیالن 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. اصاًل 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 

مسجد پدران، مادران 
و مربیان آینده را 

تربیت می کند
»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

پیـــوند 
مسجد و 
مدرســه
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با توجه به اهمیت 

مقولۀ تربیت در 
جامعه -که عموماً 

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

آیندۀ نزدیک، 
حوزۀ علمیۀ 
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 آیندۀ نزدیــک، حوزۀ علمیة 
خواهران را راه اندازی کنیم تا دخترانی که فردا می خواهند مادران 
این جامعه شوند و مربی نسل آیندۀ 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 آیندۀ 
نه چندان دور، با تأسیس حوزۀ 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 تالش 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؟ 

بالخره ما جنگ را تجربه کردیــم. تقریباً زمان قبل از انقالب 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 آیندۀ 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 آیندۀ 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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مسجد

 
  
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؛ کالس 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 التحصیالن 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 اعالم شرط معدل، 
عده ای را شناسایی و جذب کردیم. بعد از جذب، در دورۀ اختبار و 
تثبیت، دانش آموزان را محک می زنیم. پس از این دوره، دوستان وارد 
مجموعه می شوند و از جهت تحصیلی و تربیتی کاماًل 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 مشکالت 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 فعاًل 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 
مشکالتی وجود دارد؛ ولی در عین حال برای ابالغ رسالت، چه خون 
دل ها خوردند و چه حرف ها شنیدند. نبی مکرم اسالم 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.

پیـــوند 
مسجد و 
مدرســه
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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

1. عالقه مندي و ابراز آن به همراه تفقد و رسیدگي
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 مشکالت آنان قرار مي گیرد و اگر به اندازۀ 
توان خود براي رفع آنها تالش 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 ســورۀ آل عمران، به رسول 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 دربارۀ 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 کالمت را باال ببرد.
3. شنوندۀ  خوب بودن

از آیة 61 سورۀ 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 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. 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 کالم گوینده.

ج. کنترل عواملی که موجب عدم تمرکز حواس می شوند.
د. توجه کامل به نشانه های غیر کالمی 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، دربارۀ 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 
مســجد 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  محّمد میري
و رفتارش مي دیدي! جذاب و گیرا صحبت فعال فرهنگی 

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 خصــوص در مورد 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:

چگونه در دل ها بنشینیم؟
دربارۀ چگونگی ارتباط ائمۀ جماعات با نوجوانان در مسجد
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مسجد

  
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

   زمان اجرای ایده
در هر زمان و هر مکان باید از پتانســیل نوجوانان دختر و پســر 
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 حوزۀ 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 اخالقی 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. اطالع 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 نامــة خود را با موضــوع آموزش خانواده و ایجــاد 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 همــواره به دنبال ارزش و هویت 
هستند و ما نتوانستیم آنها را به ورود به مساجد تشویق نماییم. امور 
مساجد می تواند تعامالت 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، نمرۀ تشویقی برای آنها منظور نماید. در آن صورت 
می  بینیم که با دادن نمره، چه مسائل دیگری را می توانیم به فرزندان 
کشــور عزیزمان انتقال دهیم و مانند یک میراث گران بها، نسل به 
نسل آن را تحویل دهیم. آیا این بهتر از ولگردی فرزندانمان در کوچه 

و خیابان نیست؟

   مسئله
مسجد بایستی کمک کند تا مشکالت و بحران اخالقی نوجوانان به 
حداقل برسد. آیا این ایده به حل مشکل مسجد باید بپردازد یا مسجد 

خود باید به حل مشکل افراد بپردازد؟

   دستاورد ایده
1. عالقمند نمودن فرزندان به مسجد

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

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

امکان پذیر می باشد.

www.masjedidea.irایده از باشگاه ایده پردازان مسجدی

مدرسه پیوند مسجد و 
ایده ماه

پیـــوند 
مسجد و 
مدرســه
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هدف مجموعۀ 
طرح پرورش 

نخبگان، جذب 
دانش آموزان 

مستعد از 
خانواده هایی با 

مایه های مذهبی 
و انقالبی بود

 

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 انقالبی 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 مشکالت 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 
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.
کالس 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 کالس 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 انقالب و نظام صاحب منصب شوند. اگر روزی بتواند یک جوان 
مؤمن آموزش یافتة مستعد را که باری از روی دوش انقالب 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 انقالبی اعطا 

شده بود.
با چنین موفقیت ها و نگرشی، سبک کار آن مجموعه، ایدۀ اوِل فکر طرح 
پرورش نخبگان مسجد امام صادق )ع( پردیســان شد. البته این تنها 

طرح پرورش نخبگان از حدود پنج سال پیش  به کوشش: یوسف محمدی 
و با هدف تربیت نخبگانی برای نظام جمهوری فعال در عرصه مسجد

اسالمی و مسیر پیش روی انقالب، در میان 
تعدادی از روحانیون و دغدغه مندان انقالب اسالمی، در شهر 

پردیسان قم آغاز به کار کرد. 
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.

در مسجدتربیت نخبه  
ایده ماه
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مسجد

 
  
 ما در پایۀ 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 اخالقی 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، اخالق، آداب اســالمی، احکام 
دینی و مراسم اســالمی 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 

پیـــوند 
مسجد و 
مدرســه
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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 سیرۀ حضرت رسول بود که سعی کردیم ارتباط 
پیامبر با مسجد -آن ارتباط تنگاتنگی که حضرت داشتند- را به بچه ها 
نشان دهیم. مثاًل درس »سالم 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 عالقه 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 عالقةشان را از زبان خودشان بخوانند، چرا که همة 

آموزش ها به شکل مستقیم نمی تواند ارائه شود. 
در ادامة طرح مسجد در ســیرۀ 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 تالش 
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 اسالم 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 اسالمی« و جایگاه مسجد در بحث تمدن 
اسالمی 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

پیـــوند 
مسجد و 
مدرســه
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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 عالقه 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 عالقه کرده اند؛ اما اینکه در عرصه عمل تالش 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 مشکالت 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 مشکالت 
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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مسجد

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 تــالش 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 اخالق، 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.

پیـــوند 
مسجد و 
مدرســه



   47

   شماره191  صفر 1438   

  
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 مشکالت موجود، نحوۀ اطالع 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 اطالع دانش آموزان برسانند و تبلیغات الزم در این خصوص 
انجام گیرد. اســتفاده از تابلوی اعالنات مدرسه برای اعالم 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 
عالقه 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 اخالقی 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 اســالم و اعالم وقت نماز است و چه خوب است که مؤذنین 
مســاجد از بین کودکان، نوجوانان و جوانانی که قباًل 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 مالقات 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 البالغه، 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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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

 
  
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 اعالم 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، 
درِ 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 
کالس 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 اســالم دارد. تمام حرکات مهم پیامبر در صدر 
اسالم، 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 کالس درس بگذارند تا دانش آموز با آن فضا آشنا 
شود. کالس 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.

پیـــوند 
مسجد و 
مدرســه
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   شماره191  صفر 1438   

  
عالَم دانش بنیان 

است، انسان 
مؤمن شخصیتی 
دانش بنیان دارد، 

تمدن اسالمی 
دانش بنیان 

است و اسالم 
نیز به دانش گره 

خورده است

   حلقه های علمی مساجد باید فعال باشند 
در سال های گذشته اشــاره کردم که حلقه های علمی مساجد، باید 
فعال باشند و شوراهای محلی، باید شوراهای علمی مباحثه باشند. کار 
علمی نباید تعطیل شود و در کنار آن، باید کارهای مساجد انجام شوند. 
به اعتقاد من یک امام جماعت به جرم اینکه هجرت کرده و در یکی از 
مهم ترین سنگرهای نظام و اســالم قرار گرفته است، نباید از حرکت 
علمی محروم شود تا عده ای که بدون دغدغة ایمان و روشن کردن چراغ 

معنویت مردم، سال ها درس خوانده اند، به آنان فخر بفروشند.
مسجد با نماز و علم متبرک شده است. مسجد محراب دارد و منبر؛ یکی 
نماد سر به خاک گذاشتن و دیگری نماد سر به افالک برداشتن است. 
امام جماعت به عنوان مدیر مسجد، باید با سپر دانایی -که در جهان بینی 
توحیدی عرضه شــده و در روزگاری که رقبا آن را احاطه کرده اند- به 

میدان بیاید و با نگرشی تخصصی، مدیریت خویش را تأسیس کند.
   تا رسیدن به جایگاه اصلی مساجد، راه بسیاری در 

پیش داریم
خیلی مانده تا ما حق مساجد را ادا کنیم و  تا تبدیل آنها به قطب علمی، 
فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و جایی که مؤمنان را ساماندهی، تقویت و 
به روز کنند، راه بســیاری داریم. در عصر کنونی، »مسجد داری« یک 
تخصص است که نیازمند گذراندن دوره های گوناگون است. پس کسی 
می تواند امام جماعت موفقی باشــد که سررشــته ای در روان شناسی 
کودک، نوجوان، بانوان و مردان داشته باشد. مخاطبان ائمة جماعات، باید 
بتوانند به دانش، تقوا و قداست شما تکیه کنند و شما مرجع آنان باشید. 
امروز عالوه بر رقبا، دشمنان ما، فرقه های نوظهور، تبشیری ها و... همگی 
مشغول کار هستند و ما چاره ای جز ایجاد یک نهضت علمی شفاف، روشن 
و همه جانبه نداریم و حمایت و همراهی شما ائمه جماعات، این انگیزه 

را در ما صدچندان می کند و موفقیت را پیش روی ما قرار خواهد داد.
   باید »دانشکدۀ خدمت به مسجد« داشته باشیم 

مسئلة آموزش، مسئلة راهبردی مرکز رسیدگی به امور مساجد است. ما 
عالوه بر ائمه جماعات، در حوزۀ آموزش به خادمان نیز توجه کرده ایم؛ 
زیرا همان طور که فرد برای کار در هتل و ارایة خدمات به مســافران، 
باید چندین دوره بگذراند، پس چرا دربارۀ هتِل خداوند نباید مواردی 
را در رعایت آداب برخورد با نمازگزار، پاســخ بــه نیازهای مخاطب و 
نظافت مسجد بدانیم؟ در آیندۀ نزدیک، حداقل در سطح کاردانی، باید 

»دانشکدۀ خدمت به مسجد« داشته باشیم.

   هم نشینی دین و علم در مسجد 
عالَم دانش بنیان است، انسان مؤمن شخصیتی دانش بنیان دارد، تمدن 
اسالمی دانش بنیان است و اسالم نیز به دانش گره خورده است. جایگاه 
حوزه های علمیة شیعی از ابتدا در اقتدا به اولیای الهی آغاز شده و در 
آینده نیز، به قله های این عرصه خواهد رسید و از رهگذر این آموزه ها 
و انســان بزرگ زمان ما امام خمینی )ره(، مقدمات تمدن اسالمی با 
تأسیس نظام اسالمی شــکل گرفت. امروز هم مالحظه می کنیم که 
رهبری عظیم الشأن در صدر راهبری شان، کشور را در این جهت رهبری 
می کنند و اتفاقات بزرگی که در جهت پیشــرفت علمی در کشور در 
حال رخ دادن است، از رهگذر این رویکرد دانش بنیان است. در روزگار 
کنونی، مدیریت تحوالت در عرصه های گوناگون از جمله اجتماعی، 
اقتصادی، تبلیغی و فرهنگی، جز با رویکرد علمی امکان پذیر نیست. 
حضرت محمد)ص( در صدر اسالم در مسجد، حلقه های علمی را ترجیح 
می دادند و امیرالمؤمنین علی)ع( نیز وقتی برای مسجد هشت خصلت 
معرفی می کنند، علم را مورد توجه قرار می دهند. بزرگ ترین دانشگاه 
شناخته شده در رشته های مختلف، دانشگاه امام صادق)ع( بوده است 

و این دانشگاه، در مسجد تشکیل می شده است. 
   مدیریت مسجد، یک تخصص است 

امام جماعت به عنوان مدیر مسجد، با توجه به روزگار دانایی و با توجه به 
جایگاه امامت مسجد، باید به میدان عمل وارد شود و با نگرش تخصصی 
مدیریت کند؛ زیرا مدیریت مسجد، باید با تکیه بر دانش، قطب علمی، 
فرهنگی، تربیتی و اجتماعی یک منطقه باشــد، تا مؤمنین را در برابر 

آسیب ها و تهدیدات، سازماندهی، هدایت، صیانت و حفاظت کند.
   مسجد هستۀ مقاومت فرهنگی 

مســجد و امام آن، از نگاه رهبری، به عنوان هســتة مقاومت و داروی 
فرهنگی هستند؛ زیرا در این صورت است که مسجد، مسجد می شود؛ 
وگرنه گرفتار پدیدۀ شــوم سکوالریسم می شــود. بنابراین در مورد 
بیانات ایشان، از جمله در دستور جلسات و کار و برنامه های ما نیز، باید 
بحث های بسیاری انجام شود. راه »میان بر« برای احیای مساجد -که 
مساوی با احیای جامعه است- رفتن به سراغ دانش های الزم در جایگاه 
امامت مسجد و ارکان مسجد است. این راه، نزدیک و سریع است و مرکز 
رسیدگی به امور مساجد، در این راســتا راهبرد خود را توسعة دانش و 

مهارت های کارگزاران مسجد قرار داده است.

باید دانشکده 
خدمت به مسجد 

داشته باشیم 
سخنان حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبری، 

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در نخستین همایش تجلیل از 
ائمه جماعات ممتاز آموزشی
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محله آباد به 
مسجد آباد 
است و مسجد 
آباد به امام آباد 
است. اگر امام 
جماعت دارای 
وجهه اخالقی، 
دانش، سواد 
حوزوی، مهارت 
و مدیریت 
مسجدداری 
باشد، مسجد آباد 
می شود

 

قباًل نیز چنین کاری انجام شده بود، ولی امروز از نظر تعداد مخاطب، 
تعدد برنامه ها و تنوع خدمات آموزشــی، قابل مقایسه با قبل نیست. 
مدیران حــوزوی در قم و تهران، ما را به عنوان ســازمان پیشــرو در 
ساماندهی وضعیت علمی و درسی می شناســند و توقع دارند که این 

فعالیت ما، مستندسازی شود تا در دیگر سازمان ها نیز استفاده شود.
در مبحث آموزشی، همکاری دیگر نهادها با مرکز 

امور رسیدگی به مساجد چگونه است؟
در بخش ائمه جماعات، تمام تمرکزمان را روی حوزه علمیه گذاشته ایم 
و نهادی مثل دانشگاه علمیـ  کاربردی با ما همکاری خوبی داشته است. 
با این حال دقت و تمرکز بر هویت طلبگی و تقویت ارتباط حوزوی مد 
نظر ما بوده است تا تمام نیازهایمان را با استفاده از حوزه برطرف سازیم.
آیا از برنامه های آموزشی مساجد، استقبال شده 

است؟
مخاطب ما در مرحله اول، امامان جماعت جوان هستند. به هیمن دلیل 
در این حوزه، کار را از نیازمندی جوانان آغــاز کردیم و االن 1200 تا 
1300 نفر با برنامه های آموزشی ما مرتبط شده اند. در اولین برنامه که 
توزیع دفترچه آموزشی رهنمون بود، حدود هشتصد امام جماعت با ما 
همراه شدند. عالوه بر اینها، نزدیک به 1300 خادم در حال استفاده از 

خدمات آموزشی ما هستند.
این طرح های آموزشی برای شرکت کنندگان در آنها 

چه مزایایی دارد؟ 
برنامه های آموزشی ما ناظر به تحصیالت آکادمیک حوزوی است؛ لذا 
شرکت کنندگان در برنامه های ما دارای مدرک معتبر از حوزه هستند. 
همچنین برای جایگاه شغلی آنها، گواهی های سازمانی صادر می شود 
و در مرحله بعدی در نظام رشد و ارتقا، امام جماعت باید برای تکمیل 
تحصیالت و دانش خویش قدم بردارد. تقدیرها، تشویق ها، تجلیل ها و 
مزایا، از جایی شروع می شود که به ارتقای مسجدی و منطقه ای منجر 

شود.
آیا بــرای تکمیل این طــرح از حوزه های علمیه 

درخواستی دارید؟ 
تا اینجا، همکاری خوبــی را از جانب حوزه علمیه تهران و قم شــاهد 
بوده ایم. با این حال درخواســت و نیــاز ما خیلی باال و به روز اســت. 
درخواست ما این است که توجه بیشتری به ائمه جماعات شود. کسانی 
که قبول کردند با تمام ســختی های کار در تهران، امامت و مدیریت 
مسجد را انجام دهند، باید پشتیبانی های علمی، آموزشی و محتوایی 

خوبی از آنان صورت گیرد. 

نخســتین همایش تجلیل از ائمه جماعات 
به کوشش محمد 

ممتاز آموزشی از سوی معاونت آموزش مرکز صالح حجه االسالمی
رسیدگی به امور مساجد استان تهران در روز 
پنج شــنبه )8 مهرماه 95( برگزار شد. در 
حاشیه این همایش برای آشنایی بیشتر با اهداف و برنامه های 
آموزشی مرکز نشریه مسجد گفتگویی با حجه االسالم نوری 
معاون آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد انجام داده است 

که تقدیم می شود. 

هدف اصلی شما از فعالیت هایتان در بحث آموزش 
ائمه جماعات چیست؟

هنگام فعالیت هایمان، متوجه شدیم که باید برای آن، شعاری انتخاب 
شود تا به سمت گفتمان سازی و نهضتی حرکت کنیم که باید در حوزه 
آموزشی فراهم شود. هدف ما در بحث آموزشی این است که باید این 
روند به باور تبدیل شود که: »مدیریت مسجد یک تخصص است«. بحث 
آموزش، یک مسئله ی ناظر پایین دستی نیست و نباید به عنوان فعالیت 
فرعی و حاشــیه ای به آن نگاه کرد. مقام معّظم رهبــری نیز در دیدار 
اخیرشان با ائمه جماعات فرمودند: اینکه امام جماعتی صرفاً بخواهد 
نمازهای روزانه را بخواند، مناسب نیست؛ بلکه باید پایه امامت در مسجد 

در نظر گرفته شود.
معاونت آموزش چه تأثیری در شکل گیری مدیریت 

مطلوب مساجد دارد؟
محله آباد به مسجد آباد است و مســجد آباد به امام آباد است. اگر امام 
جماعت دارای وجهه اخالقی، دانش، سواد حوزوی، مهارت و مدیریت 
مسجدداری باشد، مسجد آباد می شود. این نکات و ویژگی ها باید کنار 
هم بنشیند تا مدیریت مطلوب مسجد شکل گیرد. معاونت آموزش، به 

این خأل موجود در مرکز رسیدگی به امور مساجد پاسخ داد.
بحث آموزش ائمه جماعات، چه جایگاه و اهمیتی 

دارد؟
عنصر اصلی و محوری و حقیقی که می تواند مســجد را اعتال ببخشد، 
بحث آموزش است؛ چراکه اگر امام جماعت به لحاظ اخالقی و سایر امور، 

وضعیت مطلوبی داشته باشد، کار ما در امور مساجد آسان تر می شود.
آیا سابقه آموزش تخصصی به ائمه جماعات در مرکز 

امور مساجد وجود داشته است؟

در بحث آموزش 
به ائمه جماعات 
پیشرو هستیم

مصاحبه با حجه االسالم نوری معاون آموزش مرکز رسیدگی 
به امور مساجد
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 امام جماعتی که 
از لحاظ تحصیل، 

رتبه باالتری 
داشته باشد، 
از نظر دینی، 
روانشناسی 
و سایر امور، 

خدمت رسانی 
بهتری خواهد 

داشت. امام 
جماعتی که در 

همۀ شاخه های 
دانش و توانایی 

علمی داشته 
باشد، ضمن 

خدمت رسانی 
بهتر و با دست 
پرتر، خألها و 

شبهات را حل 
می کند

برای راه اندازی این دوره مشاوره با مؤسسه امام خمینی )ره( که در 
قم مستقر است، تفاهم نامه ای امضا شده است و اساتید این مؤسسه 

مدرس این دوره خواهند بود.
در طرح »حکمت«، آثار تألیفی و شفاهی امامان جماعت، مقاالت 
علمی و دوره هایی برای نویسندگی خواهیم داشت. اولین فراخوان 
آثار تألیفی منتشر شده و ســایر مباحث نیز بررسی شده و داوران 
مشخص شده اند. شــاید این اولین بار باشد که آثار تألیفی شفاهی 
ائمه جماعت، یعنی منبرهایشان، با موضوعات دینی و مسائل روز 
جامعه بررسی می شوند که در راستای علمی کردن مباحث منبرهای 

امامان جماعت صورت گرفته است. 
ذیل این طرح، دوره نویسندگی برگزار می شود که ائمه جماعت برای 
نوشتن مقاله علمی و پایان نامه آموزش های الزم را ببینند تا خود را 
در این حوزه تقویت کنند و بدین وسیله بتوانند حضور پررنگ تری 

در رسانه ها و محافل علمی داشته باشند.
طرح »هادیان« نیز شامل دوره های کوتاه مدت یا پودمانی می شود؛ 
به این معنی که در سه تا چهار جلسه، نکات کلیدی مباحث عنوان 
می شود. برای مثال قبل از ماه مبارک رمضان، یک دوره چهارساعته 
نجوم برای ائمه جماعات برگزار شد که استادان برجسته کشور، این 
دوره را با توجه به نکاتی چون اســتهالل و مواردی که ایجاد شبهه 

می کند، ارائه دادند. 
در ماه محّرم نیــز دوره هایی نظیر خطابــه و مرثیه خوانی و احکام 
تخصصی ماه محّرم بســیار مورد نیاز و توجه ائمــه جماعات قرار 
می گیرد که به صورت فشرده آموزش داده می شود. عالوه بر اینها، 
امسال چون در مرکز رسیدگی به امور مساجد، شعار بانوان و مسجد 

مورد تأکید بود، این بحث نیز در طرح هادیان گنجانده شده است.

   طرح ها و دوره های ویژه خدام مساجد
مباحث مذکور برای ائمه جماعت در نظر گرفته شده بود، اما با توجه 
به نیازسنجی انجام گرفته، آموزش هایی برای خادمان مساجد داریم 
که تحت عنوان طرح های »کرامت«، »امین« و »تعالی« نام گذاری 
شده اند. هر کدام از آنها متشــکل از دوره های آموزشی است. برای 
مثال تاکنون ویژه خادمان، یک دوره آتش نشانی برای جلوگیری از 

آتش سوزی در مساجد برگزار شده است. 
عالوه بر این دوره ها، برای خانواده هــای خادمان و ائمه جماعت و 
هیئت امنای مساجد نیز دوره های آموزشی در نظر گرفته شده است 

که جزئیات آنها اطالع رسانی خواهد شد.

با توجه به اهمیت برنامه های آموزشــی مرکز رسیدگی به 
امور مســاجد، اهداف و برنامه های این بخش آموزش را از 
زبان حجت االسالم احمدرضا پرویزی، مدیر آموزشی بخش 

آموزش امور مساجد استان تهران مرور می کنیم.

   اهداف
در مباحث آموزشــی، چندین هدف دنبال می شود. نخست آنکه 
امام جماعتی که از لحاظ تحصیل، رتبه باالتری داشته باشد، از نظر 
دینی، روانشناسی و سایر امور، خدمت رسانی بهتری خواهد داشت. 
امام جماعتی که در همة شــاخه های دانش و توانایی علمی داشته 
باشد، ضمن خدمت رسانی بهتر و با دست پرتر، خألها و شبهات را 
حل می کند؛ لذا بحث آموزش، از اولویت های مهم یک طلبه و امام 
جماعت است که در یک سال گذشته شــکل گرفته و نهال نوپایی 

محسوب می شود که رو به رشد است.

   طرح ها و دوره های ویژه ائمه جماعات
ما در چندین گروه برنامه داریم و بر همین اســاس طرح هایی برای 
ائمه جماعات با عناوین »فیضیه«، »صدرا«، »حکمت« و »هادیان« 
برنامه ریزی شــده که هر کدام از آن متکلف بخشی از آموزش ائمه 

جماعات است. 
در طرح »فیضیه«، ائمه جماعاتی که قصد دارند مشغول به تحصیل 
شوند، بســترهایی برای هموار کردن این راه برای آنها فراهم شده 
است. این طرح ســطح یک، دو، ســه حوزه و درس خارج را شامل 
می شود. گفتنی اســت که حدود یک سال اســت که درس خارج 
»فقه المسجد« برای ائمه جماعات در مرکز رسیدگی به امور مساجد 

راه اندازی شده است.
طرح »صدرا« مربوط به مباحث تخصصی تبلیغ و مهدویت است که 
تاکنون مجوز تبلیغ از قم گرفته شده و به زودی مجوز مهدویت هم 

کسب خواهد شد.  
نکته مهم در طــرح »صدرا« راه اندازی دوره مشــاوره اســت که 
روحانیان می توانند وارد این دوره شــوند و پس از حدود سه سال، 
مجوز مشاوره دریافت می کنند تا هم بتوانند از نظر رسمی مشاوره 
دهند و هم از نظر آکادمیک بتوانند درس خود را در دانشگاه ادامه 

دهند. 
ثبت نام این طرح اواخر مهرماه جاری شــروع و پس از گرفتن یک 
مصاحبه و تکمیل ثبت نام، اصل دوره آموزشی در آبان آغاز می شود. 

درآموزش این اهداف دنبال می شود
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تقدیر از ائمه جماعت با یاد و عطر شهدا و خانواده ایشان
در نخستین همایش تجلیل از ائمه جماعات ممتاز آموزشی از میان ائمه جماعات فعال در برنامه های آموزشی از حجج اسالم حسین شاهرودی، 
ابراهیم ابوالحسنی، منصور حق سرشــت، علی متهور ملکی، کمال الدین خداداده، محمود شمسایی، محمدرضا تارینگو، محمدرضا سلطان پور، 

اسفندیار بهرام پور و سید مرتضی کریمیان تقدیر شد.
از میان استادان همکار نیز از حجت االسالم محمدی، رئیس هیئت داوران فراخوان آثار شفاهی و مکتوب ائمه جماعات؛ حجت االسالم ابراهیمی از 
مرکز تخصصی تبلیغ؛ حجت االسالم آقایی، معاون هماهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد؛ حجت االسالم کبیریان، معاون آموزش مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه استان تهران؛ حجت االسالم سجودی، معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم تقدیر شد.
همچنین از حجت االسالم حیدری، مدیر ناحیه شهید اشرفی اصفهانی؛ حجت االسالم پوالدی، معاون ناحیه شهید دستغیب و حجت االسالم نادعلی، 

کارشناس ناحیه شهید مطهری تقدیر به  عمل آمد.
بنا بر این گزارش، در ادامه این همایش از آیت اهلل ارومیان، پدر سه شهید دفاع مقدس، خانواده شهید حجت االسالم اخوان، امام جماعت شهید فاجعه 

منا و خانواده حجت االسالم شهید تمام زاده، از روحانیون شهید مدافع حرم قدردانی شد.
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منبــــر
امام باقر علیه السالم  فرمود:

به شیعیان ما سفارش کنید به زیارت قبر حسین بن 
علی »علیهما السالم« بروند! »ُمُروا ِشیَعتَنَا بِِزیَاَرِۀ َقبِْر 
الُْحَسیِْن علیه السالم«. »ُمُروا ِشیَعتَنَا«، یعنی به آن ها 
تذّکر بدهید، به آن ها امر کنید که به زیارت بروند. 
حضرت در این روایت سه اثر برای زیارت قبر امام 

حسین »علیه السالم« بیان می فرماید:
اّول؛ اگر کسی به زیارت قبر امام حسین علیه السالم 
برود، بر روزی او افزوده می شــود. زیارت قبر امام 
حسین علیه السالم وســعت رزق می آورد، »َفِإنَّ 

ْزِق«. إِتْیَانَُه یَِزیُد ِفي الرِّ
دوم؛ زیارت قبر امام حسین علیه السالم طول عمر 

می آورد، »َو یَُمدُّ ِفي الُْعُمِر«.
سوم؛ انسان را از پیشامدهای ناگوار حفظ می کند، 

وِء. »َو یَْدَفُع َمَداِفَع السُّ
این ها آثار ماّدی زیارت قبر امام حسین علیه السالم 
است که زائر قبر حضرت، در این عالم به آن ها نائل 
می شود. این آثار غیر از آثار معنوی مطرح شده در 
روایات دیگر است؛ به طور مثال در برخی روایات 
ثواب هر گام در راه زیارت قبر امام حســین علیه 
الســالم برابر حّج و عمره عنوان شده است. آثار 
معنوی زیارت قبر امام حسین علیه السالم را فقط 

خدا می داند، ما نمی توانیم آن را اندازه گیری کنیم.
بحاراالنوار ج98 ص3 
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ضروري آن 
نیست، بلکه 
آسان گیري اوالً، 
در اصل پذیرش 
دین است که 
هیچ گونه اجبار 
و اکراهي در آن 
نیست؛ ثانیاً، در 
عمل به احکام 
دین است، تا 
جایي که اصول 
آن حفظ شود
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منبر

سخت گیري بي مورد است؛ چنان که از پیامبر نقل شده که فرمود: »من 
با دین یکتاگراي با گذشتـ  یا آسانـ  مبعوث شده ام و هر کس با سنت 

من مخالف ورزد، از من نیست«.2 
باید توجه داشت هیچ گاه منظور از مدارا نســبت به مخالفان زیر پا 
گذاشتن اصول دین و تعالیم ضروري آن نیست، بلکه آسان گیري اوالً، 
در اصل پذیرش دین است که هیچ گونه اجبار و اکراهي در آن نیست؛ 

ثانیاً، در عمل به احکام دین است، تا جایي که اصول آن حفظ شود.
ب( نمونه هاي مدارا در سیره نبوي

1. عبداهلل  بن ابي، رئیس منافقان مدینه بود کــه علي  رغم اقدامات و 
خیانت هایش در مراحل گوناگون، پیامبر علیــه او اقدامي نکرد. او در 
مدینه از جایگاهي باال برخوردار بود و پیامبر با او مدارا مي کرد. پس از 
غزوه »بني المصطلق«، به دنبال برخي مسائل، او گفت: »لَِئن رََّجْعَنا إِلَی 
«.3 کنایه از اینکه پس از برگشت به  الَْمِدیَنِة لَُیْخِرَجنَّ الَْعزُّ ِمْنَها الَْذلَّ
مدینه، پیامبر را از آنجا بیرون مي کند. این خبر به پیامبر رسید و اصحاب 
خواستار برخورد شدید با او شــدند، تا جایي که مسئله قتل او شایع 
گردید. پسرش از پیامبر خواست: اگر چنین است، او خود عامل این حکم 
باشد تا مبادا او بخواهد قاتل پدرش را بکشد و دستش به خون مسلماني 
آغشته شود. اما پیامبر در پاسخ او فرمود: چنین حکمي مطرح نیست. 

2. نبتل  بن الحرث؛ همان کسي که درباره پیامبر گفت: »اِنّما محّمٌد 
َِّذیَن یُْؤُذوَن النَِّبیَّ َو یُِقولُوَن ُهَو أُُذٌن  اُذٌن...« که آیه نازل شد: »َوِمْنُهُم ال

پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله( در  ابوذر زرین 
پژوهشگر سیره اهل بیت 

برخورد با چالش های اجتماعی به سه شیوه علیهم السالم
عمل می کردند:

1. شیوه مدارا و رحمت؛
2. شیوه مبارزه با معاند؛

3. شیوه استخدام وسیله مشروع.

1.  شیوه مدارا و رحمت
الف( جایگاه مدارا در اسالم

اســالم مدارا با توده  مردم، اعم از مخالف و موافق را ضروري دانسته، 
احکام و سیاست را بدون تبعیض بین آنان اجرا مي کند. تاریخ اسالم، از 
ابتدا و در دوران 250 ساله عصر امامت، گواه رحمت و مالیمت اوصیاي 
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( به عنوان سرسلسله این الگو است. 
آنان در مدیریت خود، همواره بر این اصل تأکید مي ورزید؛ چنان که 
ُهْم ُمَداَراًۀ لِلنَّاِس،  حضرت رسول در روایتی  فرمودند: »أَْعَقُل النَّاِس أََشدُّ
أََذلُّ النَّاِس َمْن أََهاَن النَّاَس؛1 عاقل ترین مردم کسي است که بیشتر با 
دیگران مدارا کند، و خوارترین مردم کسي است که آنان را مورد تحقیر 

و توهین قرار دهد«.
با تکیه بر روایات متعدد از پیامبر، مي توان گفت: از جمله اصول مهم 
دین اسالم، اصل سمحه و سهله بودن دین اسالم و مخالفت با هر گونه 

سیره اصالح در پیچ و تاب اجتماع
شیوه پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( در مواجهه با نابسامانی های اجتماعی
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پی نوشت
1. من الیحضره الفقیه، ج4، 

ص394.
2. ابــن هشــام، زندگانی 
محمد )صلی اهلل علیه و آله( 
پیامبر اسالم، ترجمه سید 
هاشم رسولی، ج2، ص198.

3. منافقین: 8.
4. توبه: 61.

5. حیــاۀ النبی و ســیرته، 
ص321.

6. همان، ص328.
7. وسائل الشیعه، ج28، باب 

1، ص301.
8. الصحیح من سیرۀ النبی، 

ج6، ص35.
9. فــروغ ابدیــت، ج2، 

ص159.
10. ناسخ التواریخ، ص944.

که از قبیله خویش ریخت، به مدینه آمد و به »بني نضیر« پیوســت. 
مادر کعب، دختر ابوحقیق، شخصیت شناخته شده بني نضیر بود و خود 
کعب نیز در میان یهودیان جایگاهي داشت. او دائم به فتنه انگیزي علیه 
مسلمانان دست مي زد؛ به همین دلیل، پیامبر فرمود: کیست که شر او 
را کم کند؟ محمد بن مسلمه داوطلب شد و به همراه ابونائله و سه نفر 

دیگر از اوسیان، شبانه او را به قتل رساندند.8
2. ابو رافع ساّلم بن  ابي حقیق: او از قبیله بني نضیر بود و همراه آنان 
به »خیبر« کوچ کرد. ابن هشام به نقل از ابن اسحاق مي گوید:  اوس و 
خزرج، که در انجام دستورهای رسول خدا با هم به رقابت مي پرداختند، 
پس از کشته   شدن کعب  بن اشرف به دست اوسیان، به فکر اقدامي 
مشابه بودند؛ لذا از پیامبر دستور قتل ابورافع را گرفتند، شبانه به خانه 

ابورافع رفتند و با ترفندي او را به قتل رساندند.9 
عالوه بر یهودیان، مشرکان قریش در مکه و بعضي از منافقان مدینه نیز 
اقداماتي علیه پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( داشتند که منجر به برخورد 
عملي پیامبر با آنان شــد که به یک نمونه آن اشاره می شود: پیامبر 
دستور قتل معاویه  بن مغیره را صادر نمود؛ زیرا در جنگ احد، بعضي از 

اعضاي حضرت حمزه )علیه السالم( را قطع کرده بود.10 

3. شیوه استخدام وسیله مشروع
یکي از شیوه هاي برخورد پیامبر با ناهنجاري ها این بود که همیشه 
براي رسیدن به یک هدف مشروع و صحیح، از وسیله و ابزار مشروع و 
صحیح استفاده مي کردند و حتي لحظه اي هم به اطرافیان خود اجازه 
نمي دادند که در این راه به وسائل و ابزارهاي نامشروع و غیر صحیح 

متوسل شوند.  

نتیجه 
در بررسي سیره عملي پیامبر و برخورد آن حضرت با افرادي که مرتکب 
ناهنجاري ها در جامعه مي شدند، باید گفت: با توجه به وظیفه اصلي 
پیامبران مبني بر هدایت جامعه به سوي سعادت و کمال، و ابالغ پیام 
الهي، اصل اساســي حاکم بر رفتار آنها، به ویژه پیامبر اسالم )صلی 
اهلل علیه و آله(، اصل رحمت، محبت و شــفقت بود. هدف اصلي آن 
حضرت، جذب مردم به سوي خود و دین اسالم بود. وقتي هدف چنین 
باشد، رفتار نیز در راستاي آن خواهد بود. آنچه بیشتر در رفتار نبوي 
بروز داشــت و جلوه مي نمود، مدارا با مخالفان بود. تا آنجا که ممکن 
بود، پیامبر مدارا مي نمود و از خطاها چشم پوشي مي کرد. اما وقتي 
مخالفان، اساس دعوت پیامبر و اصول تغییرناپذیر دین را هدف قرار 
مي دادند و به اقدامات عملي در این راه دســت مي زدند دیگر مدارا و 
مسامحه جایي نداشت و پیامبر چاره اي جز برخورد همراه با خشونت 
نداشت و این نوع برخورد همواره در راستاي حفظ دین و هدایت مردم 

صورت مي گرفت.
آن حضرت هیچگاه براي برخورد با ناهنجاري هاي اخالقي و معنوي 
در جامعه و از بین  بردن آنها به وسایل و روش هاي غیرمشروع دست 
نمي زدند و براي تبلیغ اسالم از کارهاي ضد تبلیغ و ضد دین استفاده 
نمي کردند؛ چون معتقد بودند که هدف وسیله را توجیه نمي کند و هر 
قدر هدف عالي باشد، باز نباید از وسایل رسیدن به آن هدف غافل بود 

و آنها نیز باید صحیح و مشروع باشند. 

َُّکْم«.4 پیامبر دربــاره او فرمود: »َمن اَحبَّ أَن ینُظَر الی  ُقْل أُُذُن َخْیٍر ل
الشیطاِن فلینُظر الی نَبتل بِن الحرِث«.5 اما با وجود این، دستوري از 

پیامبردر مقابله با او صادر نشد.
3. زید بن  الصلیت؛ وقتي شتر پیغمبر گم شــد و همه به دنبال شتر 
مي گشتند، او به کنایه و طعنه گفت: چگونه ادعاي پیامبري مي کند، 
در حالي که نمي داند شترش کجاست؟ پیامبر به علم غیب، جاي دقیق 
شتر را فرمود و اصحاب رفتند و همانجا شتر را یافتند؛ اما برخوردي از 

پیامبر علیه او گزارش نشده است.6  

2. شیوه مبارزه با معاند
با وجود موارد زیادي از مدارا در رفتار و سیره نبوي، نمونه هاي برخورد 
تند و غیرقابل انعطاف  نیز در سیره عملي ایشان وجود دارند. آنجا که 
اساس و بنیان دین هدف گرفته شــود و اقدامات مخالفان در مقابل 
اصول تغییرناپذیر دین اسالم و به منظور از بین  بردن آن باشد، رفتار 
پیامبر متعصبانه و انعطاف ناپذیر اســت و در غیر این موارد، با مدارا؛ 
چراکه ماهیت و فلسفه دین همان اصول تغییرناپذیر است که با از بین  
رفتن آن، دیني نخواهد بود و لغزش و بي توجهي در این موارد، هرگز 
جایي نخواهد داشــت؛ اصولي مانند: عدالت، ظلم ستیزي، مبارزه با 

شرک و کفر و ستایش خداوند.
الف( عدم تسامح در عدالت اجتماعي و حقوق مردم

  جایي که عدالت اجتماعي و حقوق افراد دیگر مطرح است، تسامح 
در کار نیســت و باید با قاطعیت برخورد نمود. نمونه هاي متخلفان 
اجتماعي که در صدر اسالم از سوي پیامبر و دوران ائمه اطهار )علیهم 

السالم( برخوردهایي با آنان شده عبارتند از:
1. غارتگران بیت المال، که به شدت با آنان برخورد مي شد. دستورها و 
توبیخ هاي فراواني از دوران حکومت امام علي )علیه السالم( نسبت به 

والیان متخلف رسیده است. 
2. اخالل گران امنیت اجتماعي. این زمینه، هــم بُعد مادي امنیت 
اجتماعي ر اشامل مي شود، مانند سرقت، و هم بُعد معنوي و فکري 
امنیت جامعه را فرا مي گیرد که ارتداد و بدعت نمونه هاي اخالل در 

امنیت فکري جامعه اند.
حضرت علي )علیه السالم( در جواب عبید بن بشر خثعمي درباره کیفر 
راهزن فرمود: »کسي که راه را گرفته و انساني را کشته و اموالي نیز برده 
است، دست و پایش بریده و به دار آویخته مي شود، کسي که فقط راه 
را گرفته و انساني را کشته و مالي نبرده است، کشته مي شود، و کسي 
که راه را بسته و فقط مالي برده است، دست و پایش بریده مي شود، 
و کســي که راه را گرفته، ولي مالي نبرده و کسي را هم نکشته است، 

تبعید مي شود«.7 
ب( نمونه هایي از برخورد پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( با معاندان

بیشترین برخورد عملي پیامبر با یهودیان و مشرکاني بود که در مقابله با 
پیامبر و دین اسالم، اقدامات عملي داشتند. دو پیمان عمومي و خصوصي 
با سه طایفه بزرگ یهودیان مدینه )بني قریظه، بني نضیر، بني قینقاع( 
منعقد شــد، اما آنان ضمن نقض پیمان هاي خود، دســت به اقدامات 
آشکاري علیه مســلمانان زدند که پیامبر چاره اي جز برخورد عملي 

نداشت. در ادامه، مواردي از برخورد پیامبر با این عده ارائه مي گردد:
1. کعب  بن اشرف: اصل او از قبیله طي بود، ولي پدرش به خاطر خوني 
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عالقه پیامبر اکرم 
)صلی اهلل علیه و  آله( 
به امام حسن 
)علیه السالم( به 
اندازه ای بود که 
در زمان زندگانی 
ایشان، همۀ مردم 
جایگاه وارسته 
امام حسن 
)علیه السالم( را 
می شناختند

 

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

منبر

الســالم( فرمود: »لَْو کاَن الَعْقُل َرُجاًل لَکاَن الَْحَسن؛3 اگر 
عقل، خود را به صورت مردی نشــان دهد، آن مرد، حســن 

است«.
رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( دوستی و محبت به امام حسن )علیه 
السالم( را همواره به پیروانش سفارش می کرد. از امیرالمؤمنین علی 
)علیه السالم( نقل شده است: رسول  خدا بر ما وارد شد، دست حسنم 
را گرفت و او را به سینه خویش چسبانید و فرمود: »بِأبِی اَنَْت َو اَُمّی َمْن 
أَحبَّنی َفلُْیِحبُّ هذا؛4 پدرم و مادرم فدای تو باد! هرکه مرا دوست دارد، 

این )حسنم( را نیز دوست بدارد«.
 

امام حسن )علیه السالم( در کالم امیرالمؤمنین علی )علیه السالم(
روزی امام علی )علیه الســالم( خطاب به امام حسن )علیه السالم( 
فرمود: »برخیز و سخن گوی تا گفتارت را بشنوم«. امام حسن )علیه 
السالم( عرض کرد: »پدر جان! چگونه سخنرانی کنم با اینکه روبه روی 
تو قرار گرفتــه ام؟!«. امام خود را پنهان نمود؛ بــه طوری که صدای 
فرزندش را می شنید. امام حسن )علیه السالم( برخاست و خطابه خود 
را شروع کرد و پس از حمد و ثنای الهی، فرمود: »علی، دری است که 
اگر کسی وارد آن در شود، مؤمن است و کسی که از آن خارج گردد، 

کافر است«.
در این هنگام امام علی )علیه السالم( برخاست و بین دو چشم حسن 
را بوسید و سپس آیه ای را که در شأن پیامبران نازل شده بود، قرائت 

ایجاد انگیزه )داستانی( جواد توحیدی منش
طلبه درس خارج حوزه 

در ســال ســوم هجرت، خانه اهل بیت علمیه
)علیهم السالم( به قدوم مولود مبارکی مزیّن 

شد که شادی را به خانه وحی آورد.
هنگامی  که این مولود پاک به دنیا آمد، رسول اکرم )صلی اهلل علیه و 
آله( در سفر بودند و امیرالمؤمنین و فاطمه )علیهما السالم( چشم به راه 
بازگشت ایشان. پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( از سفر خود مراجعت نمود 
و طبق معمول، ابتدا به خانه فاطمه )سالم اهلل علیها( وارد شد. آنگاه که 
خبر تولد نوزاد را به ایشان دادند، شادمانی وجود حضرت را فرا گرفت.
در همان حال، کودک را نزد پیامبر )صلی اهلل علیــه و آله( آوردند، 
حضرت رو به علی )علیه الســالم( کرد و فرمود: »آیا او را نام گذاری 
کرده ای؟«. عرض کــرد: »من در نام گذاری وی بر شــما پیشــی 
نمی گیرم«. رســول خدا )صلی اهلل علیه و آلــه( فرمود: »من هم در 

نام گذاری بر خداوند سبقت نمی جویم«.
در این هنگام، خداوند تبارک  و تعالی به جبرئیل وحی فرمود که برای 
محمد پسری متولد شده، به نزد او برو و سالمش برسان و تبریک و 
تهنیت گوی و به وی بگو: »به  راستی که علی نزد تو به  منزله  هارون 

است نسبت به موسی، پس او را به نام پسر هارون، نام بگذار«.
جبرئیل از آسمان فرود آمد و از سوی خدای تعالی به وی تهنیت گفت 
و اظهار داشت: »خدای تبارک  و تعالی، تو را مأمور کرده که او را به نام 
پسر هارون نام بگذاری«. رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( پرسید: »نام 
پسر هارون چیست؟«. عرض کرد: »شبر«. حضرت فرمود: »زبان من 
عربی اســت!«. عرض کرد: »نامش را »حسن« بگذار«. و رسول خدا 

)صلی اهلل علیه و آله( او را حسن نامید.1

متن و محتوا )اقناع اندیشه(
عالقه پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( به امام حسن )علیه السالم( 
به اندازه ای بود که در زمان زندگانی ایشان، همة مردم جایگاه وارسته 
امام حسن )علیه السالم( را می شناختند. پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( 
بسیار می فرمود: »اَللُّهمَّ إنِّی اُِحبُّ َحَسناً َفاَِحبَُّه َو اََحبَّ اهللُ َمْن یُِحبُه؛2 
خداوندا! من حسن را دوست می دارم، تو هم او را دوست بدار و هرکه 

حسنم را دوست بدارد، خداوند او را دوست می دارد«.
حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله( در شأن امام حسن مجتبی )علیه 

منبری برای 28 صفرالمظفر
امام حسن مجتبی)علیه السالم( در کالم آل عبا علیهم السالم
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رابطه این مادر و فرزند حتی پس از ارتحال مادر نیز باقي 
ماند؛ به طوري که حضرت فاطمه )ســالم اهلل علیها( پس از 
وفات، دست هاي مجروح خویش را از کفن بیرون آورد و حسنش 

را در آغوش کشید.10

امام حسن )علیه السالم( در کالم امام حسین )علیه السالم(
امام حسن مجتبی و امام حسین )علیهما السالم( بیش از چهل سال 
در کنار یکدیگر زندگی کردند. بدین جهت امام حسین )علیه السالم( 

بیشتر از هر مسلمان دیگری به شخصیت برادرش پی برده بود.
امام حسین )علیه السالم( برادرش را عالم ترین فرد به تفسیر و تأویل و آشنا 
به تمام علوم و مسائل حکومت و جهان اسالم می دانست. در تاریخ آمده: 
هنگامی  که امام حسین )علیه السالم( خواست جنازه برادر خود را، بنا به 
توصیه اش پیش از دفن برای تجدید عهد نزد قبر رسول خدا )صلی اهلل 
علیه و آله( ببرد، عایشه به تحریک بنی امیه از ورود جنازه امام حسن )علیه 
السالم( به داخل حجره پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( جلوگیری کرد. امام 
حسین )علیه السالم( خطاب به عایشه فرمود: »بدان ای عایشه! که برادرم 
داناترین فرد به خدا و رسول اوست؛ و داناتر است به کتاب خدا از اینکه 
بخواهد نسبت به رسول خدا پرده دری کند؛ زیرا خدای متعال می فرماید: 

َُّها الَّذیَن آَمُنوا ال تَْدُخُلوا بُُیوَت النَِّبيِّ إاِلَّ أَْن یُْؤَذَن لَُکم11«.12 »یا أَی

)تحریک احساس(
پس از شهادت امام مجتبی )علیه السالم(، امام حسین )علیه السالم( 
هر شب جمعه بر مزارش می رفت و این گونه با برادر سخن می گفت: 
»چگونه سر و بدن خود را خوشــبو کنم، در حالی  که بدن تو در زیر 
خاک است؟ چگونه از دنیا بهره گیرم، در حالی که هر آنچه به تو نزدیک 
است، نزد من محبوب است؟ هرگاه کبوتری بانگ زند و باد شمال و 
جنوب به وزش درآید، بر تو خواهم گریست. تا وقتی بر درخت های 
حجاز شاخه ای جوانه می زند، چشمانم از اشک بر تو خشک نخواهد 
شد. گریه ام طوالنی و اشکم جاری است که تو از من دوری و مزارت 
نزدیک و غریب. دیواره های قبر تو را در برگرفته که هر کس زیر خاک 
است، غریب است. او که رفته خوشحال و این که مانده، غمگین است. 
غارت زده آن کسی نیست که دارایی اش را به تاراج برده اند، غارت زده 

کسی است که برادرش را زیر خاک پوشانده است«.13

پی نوشت
1. امالی )صدوق(، ص135.

2. کنــز العمــال، ج16، 
ص262؛ ج5، ص102.

3. فرائد الّســمطین، ج2، 
ص68.

4. کنــز العمــال، ج16، 
ص262؛ ج5، ص102.

5. آل  عمران: 34.
6. تفســیر فــرات الکوفی، 

ص79.
7. مناقب ابن شهرآشوب، 

ج4، ص10.
8. ســفینة البحــار، ج 2، 

ص184.
9. مناقب ابن شهرآشوب، 

ج3، ص389.
10. بحاراالنــوار، ج43، 

ص179.
11. احزاب: 53.

12. الکافی، ج1، ص302.
13. مناقب ابن شهرآشوب، 

ج4، ص45.

ُ َســمیٌع َعلیم؛5 آنها  ـةً بَْعُضها ِمْن بَْعٍض َو اهللَّ کرد: »ُذرِّیَـّ
فرزندان و دودمانی هستند که بعضی از بعضی دیگر گرفته 

شده اند و خداوند، شنوا و داناست«.6
گاه پیش می آمد که امام علی )علیه السالم( از امام حسن )علیه السالم( 
می خواست تا در حضور او به قضاوت بپردازد. سپس با دیدن تیزهوشی 
و تیزبینی امام حسن )علیه السالم( در مسائل، وی را با پیامبران الهی 
)علیه السالم( می سنجید و می فرمود: »ای مردم! پسرم حسن می داند 

همان چیزی را که خدا به سلیمان بن داود آموخته بود«.7

امام حسن )علیه السالم( در کالم حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(
امام حسن )علیه السالم( با مادر خود، رابطه اي عمیق و متعالي داشت. 
فاطمه )سالم اهلل علیها( گاه با فرزندش بازي هاي کودکانه مي کرد و 
گاه با مالطفت مادرانه او را به عبادات مستحب تشویق مي نمود. حسن 
)علیه السالم( نیز گزارش سخنان رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( را 

پیش از هرکسی، از مسجد به مادر مي رساند.8 
نقل  شده زمانی که امام حسن )علیه السالم( طفل کوچکی بود، فاطمه 
زهرا )ســالم اهلل علیها( او را روی دست می گرفت و باال می انداخت و 
حرکت می داد و می فرمود: »أَْشِبهْ  أَبَاَک  یَا َحَســنُ  َو اْخلَْع َعِن الَْحقِّ 
َســنَ  َو اْعُبْد إِلَهاً َذا ِمَنــنٍ  َو اَل تَُواِل َذا اْلَِحن؛9 ای حســن! نظیر  الرَّ
پدرت باش و ریسمان ظلم از حق دور کن و خداوندی را که صاحب 

نعمت هاست پرستش کن و با افراد تیره دل دوست مباش«.
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی       ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

منبر

بر اساس آموزه های مذهبی، امامان معصوم دارای  حسین آشتیانی
مدرس حوزه علمیه 

دو حیثیت و وجود هستند: یکی وجود نورانی و و مولف
دیگری وجود جسمانی، که از نظر وجود نورانی 
همة آنان نور واحد هســتند،1 امــا از نظر وجود 
جسمانی و دنیایی بر حسب شرایط زمان و مکان، هر کدام از آنان دارای 
ویژگی خاصی هستند؛ مانند امام علی )علیه السالم( که در شجاعت و 
خطابه و امام حسین )علیه الســالم( در جهاد و شهادت و امام باقر و 
صادق )علیهما السالم( در تعلیم و تربیت و امام کاظم )علیه السالم( در 
تحمل زندان نمونه بودند. تبلور این ویژگی ها به دلیل شرایط خاص 
زمان و مکان در اهل بیت به فعلیت رسیده است، نه اینکه بقیه ائمه فاقد 
آن باشند؛ بنابراین نمی توان گفت فقط یکی از امامان به صورت ویژه 
دارای خصوصیتی است که دیگران از آن بی بهره اند. گفتنی است که 
در احادیث ما رتبه و جایگاه امامان در دنیا بر اساس ترتیب امامت آنان 

آمده است.
اعمش روایت می کند که از حضرت صادق )علیه الســالم( پرسیدم: 
برترین خلق بعد از رسول خدا و سزاوارترین آنان به خالفت کیست؟ 
فرمود: علی بن ابی طالب )علیه السالم(، بعد از او حسن، بعد او حسینـ  
دو سبط رسول خدا و دو فرزند بهترین زنانـ  بعد علی بن الحسین، بعد 
محمد بن علی، سپس جعفر بن محمد؛ پس از او امامان هدایت کننده و 
هدایت شده؛ زیرا در ایشان است ورع و عفت و راستی، صالح و اجتهاد، 
پرداختن امانت به سوی نیک و بد، طول سجود، شب زنده داری، دوری 

از حرام، انتظار فرج، خوشرفتاری، همسایه داری.2 
در میان صفات واالیی که به ائمه نسبت داده می شود، صفت امام رئوف 
به علی بن موسی الرضا )علیه السالم( نسبت داده شده است. در ادامه 
با معانی رئوف و تجلی آن در زندگی امام رضا )علیه الســالم( بیشتر 

آشنا خواهیم شد.
ُ َرُؤٌف  خداوند متعال در قرآن کریم دو بار از خودش با نام رئوف »َواهللَّ
بِالِْعباِد«3 و هشت بار با نام »رئوف رحیم« یاد کرده است؛ مانند این فراز 

َ بِالنَّاِس لََرُؤٌف َرحیٌم«.4  که می فرماید: »إِنَّ اهللَّ
دو واژۀ رأفت و رحمــت، نزدیک به هم و گاهی در یــک معنا به کار 
می روند؛ اما در بررسی دقیق لغوی این دو به یک معنا نبوده و فرقی 
ظریف بینشــان وجود دارد. عالمه طباطبایی )ره( بعــد از اذعان به 
اشتراک معنایی این دو واژه، درباره فرق بین رأفت و رحمت می نویسد: 
»فرق میان رأفت و رحمت بعد از آنکه هر دو در اصل معنا مشترکند، 
این است که رأفت مختص به اشخاص مبتال و بیچاره است؛ ولی رحمت 

در اعم از آن )بیچاره و غیر بیچاره( استعمال می شود«.5 
مرحوم مصطفوی در کتاب »التحقیــق« فرق بین رأفت و رحمت را 
این گونه بیان کرده اســت: رأفت، عطوفت، لطف و رحمت خالص و 
شدید است؛ یعنی لطف و رحمتی اســت که وقوع درد و ناراحتی را 
برنمی تابد، هر چند آن درد و ناراحتی به مصلحت فرد باشد؛ اما رحمت، 
صرف عطوفت و مهربانی کردن است؛ مهربانی کردنی که گاهی با درد 
و ناراحتی فرد نیز همراه است، مانند لطف و رحمت یک جراح به یک 

بیمار عالقه مند به بهبودی.6 
بنابراین رأفت نوعی لطف و مهربانی است که در آن به هیچ وجه کام فرد 
تلخ نمی شود؛ هر چند که آن تلخ کامی به مصلحت او باشد و این یعنی 

عنایتی که صددرصد گواراست.

ســــــلطان      سریر ارتضاءدر سایه سار رأفت 
گذشــته از آنکه »رئوف« یکی از اوصاف الهی است، خداوند متعال، 
آخرین فرستاده خود را نیز به این وصف ســتوده است: »لََقْد جاَءُکْم 
َرُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُکْم َعزیٌز َعلَْیِه ما َعِنتُّْم َحریٌص َعلَْیُکْم بِالُْمْؤِمنیَن َرُؤٌف 
َرحیٌم؛7 یقیناً پیامبری از جنس خودتان به سویتان آمد که به رنج و 
مشقت افتادنتان بر او دشوار است، اشتیاق شدیدی به ]هدایتِ [ شما 

دارد و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است «.
از دیگر بزرگان و پیشوایان الهی که به این صفت ستوده شده، امام رضا 
)علیه السالم( است. عالمه مجلسی در بحاراالنوار زیارتی را از امام جواد 
)علیه السالم( نقل می کند که در آن خطاب به امام رضا )علیه السالم( 

ُءوف «.8 اَلُم َعلَی اْلَِماِم الرَّ آمده است: »السَّ
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پی نوشت
1. ر.ک: بحارالنوار، ج26، 

ص16.
2. إرشاد القلوب إلی الصواب، 

ج 2، ص421.
3. آیات 207 ســوره بقره و 

30 سوره آل عمران.
4. آیه 143 سوره بقره.

5. المیزان فی تفسیر القرآن، 
ج 1، ص 325.

6. التحقیــق فــی کلمات 
القرآن الکریم، ج 4، ص6.

7. توبه: 128.
8. بحارالنوار، ج 99، ص55.
9. منازل اآلخرۀ ص 43ـ44.

10. این داستان را مرحوم 
حاج شیخ عباس در مفاتیح 

الجنان نقل کرده است.
اآلخــرۀ،  منــازل   .11

ص44ـ45.

مرحوم حاج شیخ عباس قمی در کتاب »منازل اآلخرۀ« حکایت هایی 
را نقل می کند که هر کدام از آنها، جلوه های رأفت و رحمت ویژه امام 

رضا )علیه السالم( را نمایان می سازد. او چنین می نویسد: 
از کتاب »حبل المتین« نقل است که میر معین الّدین اشرف که یکی 
الِم َو التَِّحیَِّة( بود،  از صلحاء خّدام روضه رضویّه )َعلی  ساِکِنها آالُف السَّ

نقل کرده که:
در خواب دیدم که در »داُر الُحّفاظ« یا »کشیک خانه« مبارکه هستم 
و بیرون آمدم از روضــه متبرکه به جهت تجدیــد وضو. پس چون 
رسیدم به ُصّفه امیر علی شــیر، دیدم جماعت بسیاری را که داخل 
در صحن مطهر شدند و در جلو آنها شخص نورانی، خوش صورت و 

عظیم الشأنی بود.
در دست جماعتی از آن اشخاص که پشت سر او بودند، کلنگ ها بود. 
پس همین که به وسط صحن مقدس رســیدند، آن شخص بزرگوار 
که در جلو آن جماعت بود، به آنها فرمود: که بشــکافید این قبر را و 
بیرون بیاورید این خبیث را؛ و اشاره کرد به قبر مخصوصی. پس چون 
شروع کردند به کندن قبرش، از شــخصی پرسیدم که این شخص 
بزرگوار که امر می فرماید کیست؟ گفت: حضرت امیرالمؤمنین  )علیه 
السالم( اســت. پس در این حال دیدم که امام ثامن ضامن، حضرت 
امام رضا )علیه الســالم( عرض کرد که: ای جّداه، از شــما مسئلت و 
خواهش می کنم که عفو بفرمایید از این شخص که مدفون است در 
اینجا و ببخشید به من تقصیر او را. فرمود: می دانی این فاسِق فاجر، 
ُشرب َخْمر می کرد؟ عرض کرد: بلی؛ لکن وصیت کرد در وقت مرگ 
خویش که او را در جوار من دفن کنند. پس ما امیدواریم از شــما که 

عفو بفرمایید از او.
فرمود: به تو بخشیدم تقصیرات او را. 

پس تشریف برد آن حضرت و من از وحشت بیدار شدم و بیدار کردم 
بعض خّدام آستانه مبارکه را. آمدیم به همان موضع که در خواب دیدم. 
دیدم که قبر تازه ای است و بیرون ریخته شده قدری از خاک آن. پس 
پرسیدم که صاحب این قبر کیست؟ گفتند: مردی از اَتراک است که 

دیروز در اینجا دفن شده است.9
مرحوم حاج شیخ عباس قمی پس از نقل این جریان چنین می نویسد:

در حکایت تشّرف حاج علی بغدادی به خدمت امام عصر )اَْرواُحنا فِداُه( 
و سؤاالت او از آن حضرت،10 نقل شده که گفت: گفتم به آن حضرت: 
سیدنا! صحیح است که می گویند هرکس زیارت کند حضرت حسین  
)علیه السالم( را در شــب جمعه پس برای او امان است؟ فرمود: آری 
؛ و اشک از چشمان مبارکش جاری شد و گریست. گفتم: سّیدنا!  واهللَّ
َمْسأَلٌة. فرمود: بپرس. گفتم: سنه 1269 هـ.ق حضرت امام رضا )علیه 
الســالم( را زیارت کردیم و در ورود، یکی از عرب های شروقّیه را که 
از بادیه نشینان طرف شرقی نجف اشــرف بود، مالقات کردیم و او را 
ضیافت نمودیم و از او پرســیدیم که چگونه است والیت رضا )علیه 
السالم(؟ گفت: بهشت است. امروز پانزده روز است که من از مال موالی 
خود حضرت رضا )علیه السالم( خورده ام. چه حق دارد منکر و نکیر 
که در قبر نزد من بیایند. گوشت و خون من از طعام حضرت روییده 
در مهمانخانه آن جناب. آیا این صحیح است؟ علّی بن موسی الّرضا 
؛ جّد من  می آید او را از منکر و نکیر خالص می کند؟ فرمود: آری واهللَّ

ضامن آن است.11 

ســــــلطان      سریر ارتضاءدر سایه سار رأفت 
سالم بر امامی که بر مبتالیان و بیچارگان عنایت و لطف ویژه دارد و 

در این مهربانی اش، کوچک ترین نامالیمتی دامنگیر آنها نمی شود.
همان گونه که در معنای رأفت گذشت، رئوف به کسی گفته می شود 
که بر دیگری لطف و رحمت می کند و این مهرورزی او، هیچ طعم تلخ 
و ناخوشایندی بر کام آن فرد نمی گذارد. برای مثال به پزشک جراحی 
که با تیغ و جراحت، مریضی را از مــرگ نجات می دهد، رحیم گفته 

می شود؛ ولی به او رئوف نمی گویند.
بر اساس آن زیارتی که نقل شد، از ویژگی های امام رضا )علیه السالم( 
این است که مهر و عنایت او بی درد و ناراحتی، درمانگری می کند و شفا 
می دهد و با لطفی خاص از افتادگان و درماندگان، دستگیری می کند.

بررسی معنای رأفت و 
رحمت در سیره امام رضا 

علیه السالم
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی       ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

منبر

مقدمه یاسر شریعتی
از شهادت امام حسین )علیه السالم( تاکنون مبلغ کشورهای عربی

اشعار زیادی در رثای مصائب کربال سروده شده 
و سیره ائمه اطهار )علیهم السالم( بر تشویق 
شاعران و شعرخوانی در مجالس عزا بوده است. برای مثال امام 
صادق )علیه السالم( به ابوهارون مکفوف امر فرمود که شعری در 

رثای جد غریبشان بگوید. او این اشعار را خواند: 
أُْمُرْر َعَلْی َجَدِث الُحَسْیِن

ْۀ ِکَیّ  ُوُقْل ِلَْعُظِمِه الَزّ
امام گریه کردند و فرمودند: هر کس شعری درباره امام حسین 
)علیه الســالم( بخواند و ده نفر را بگریاند، بهشت بر او واجب 
می شود، سپس امام تعداد را یکی یکی کم کرد تا اینکه فرمود: 
»هر کس شعری درباره امام حسین )علیه السالم( بگوید و یک 

نفر را بگریاند، بهشت بر او واجب می شود«.1
یکی از مشهورترین قصیده ها در رثای امام حسین )علیه السالم( 
ـ که معروف است مورد توجه امام زمان )عج( نیز قرار گرفتهـ  
قصیده »ابن عرندس« اســت. عالمه امیني در کتاب ارزشمند 
الغدیر فرموده است: »در میان اصحاب ما چنین معروف است 
که در هر مکاني این قصیده خوانده شود، موجب تشریف فرمایي 

حضرت بقیت اهلل االعظم به آن مکان مي شود«.2 

معرفی شاعر
استاد صالح پسر عبد الوهاب پسر عرندس حلی، مشهور به ابن عرندس، 
یکی از برجستگان شیعه است. از نگارندگان دانشور آنان در زمینه فقه 
و اصول، ستایش ها و ســوگ نامه هایی برای امامان از خاندان پیامبر 
)درود بر ایشــان( سروده و جانســپاری خویش در راه دوستی آنان و 
ناســازگاری اش با دشمنان شان را باز نموده اســت. استاد و پیشوای 
ما طریحی در »المنتخــب«، پاره ای از آنهــا را آورده و بخش هایی از 
آنها را نیز در ُجنگ ها و گردآمده ها می توان یافت. دانشور سماوی در 
»الطلیعه«، زندگی نامه ای برای او نگاشــته که در البالی آن، وی را به 
دانایی، برتری، پرهیزگاری، خداپرســتی و دست داشتن در دانش ها 
ستوده است. سخنگوی برجسته، یعقوبی، نیز در »بابلیات = از بابل« 
این کار را دنبال کرده و ســتایش هایی نیکو از وی نگاشــته است. در 
»طلیعه« آمــده که وی در پیرامون ســال 840 در حله درگذشــت 
و همانجا به خاک رفت کــه از آرامگاهش در آنجا دیــدار می کنند و 

فرخندگی می جویند.
ابن عرندس، در سروده هایش جناس های بسیار به کار می برد و در این راه 
از استاد عالءالدین شفهینی پیروی می کرد، ولی در استواری و نیرومندی 
سخن از او برتر بود و چیره دستی اش در زبان و واژه های تازی را باز می نمود 
و چنانچه می بینی و به این سرسختی، دلباخته جناس ها نمی گردید، البته 

سروده هایش از رسایی و دلربایی بیشتر برخورداری می یافت.

قصیده ابن َعَرنَْدس  در رثای واقعه کربال

إماٌم بکته اإلنُس والجن والسما
ووحُش الفال والطیُر والبر والبحُر

ترجمه:
امامی که جن و انس و آسمان، بر او گریستند

حیوانات و پرندگان خشکی و دریا هم بر مصائب ایشان گریستند
توضیح:

بنا به گفته شیخ جعفر شوشتری )ره( در کتاب »الخصائص الحسینیه«، پنج 
نوع مجلس مصیبت و گریه در رثای امام حسین )علیه السالم( برگزار شده 
است: اول آنچه پیش از خلقت آدم منعقد شد؛ دوم: آنچه بعد از خلقت آدم 
و پیش از والدت حسین )علیه السالم( منعقد شد؛ سوم: آنچه بعد از والدت 
و قبل از شهادت منعقد شد؛ چهارم: آنچه بعد از شهادت در دنیا منعقد شد؛ 

پنجم: آنچه بعد از انقضاي دنیا در روز قیامت منعقد می شود.3

دو مجلس در آسمان ها پیش از خلقت آدم برگزار شد. یکی در وقت تقدیر 
شهادت امام حسین )علیه السالم( بود که به قلم و لوح امر شد تا واقعه عاشورا 
را ثبت کنند و قلم و لوح محزون شدند. دومین مجلس در عرش الهی بود در 
آن وقتی که خطاب به مالئکه رسید که: »إِنِّي َجاِعٌل فِي الَْرِض َخلِیَفًة«،4 
من در زمین خلق می کنم خلیفه. مالئکه عرض کردند: »أَتَْجَعُل فِیَها َمن 
َماء«،5 آیا کسانی قرار می دهی که خونریزي کنند؟  یُْفِسُد فِیَها َویَْسِفُک الِدّ
در بعض تفاسیر وارد شده است که مقصود مالئکه قضیه کربال بود و این کالم 
را از روي حزن و حسرت گفتند. سپس این خطاب آمد که من می دانم آنچه 

را که شما نمی دانید.6
در زیارت صحیحه »ناحیه مقدسه« منسوب به امام زمان )عج( نیز به این 
مآءِ«. سالم  الُم َعلی َمْن بََکْتُه َمالئَِکُة السَّ مطلب اشاره صریح شده است: »أَلسَّ
بر آن کس که فرشتگان آسمان بر او گریستند. چنانچه در زیارت قدسی 
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پی نوشت
1. کامل الزیارات، ص105.

2. الغدیر، ج7، ص14.
3. اشــک روان بــر امیــر 
کاروان، ترجمه »الخصائص 
الحســینه« شــیخ جعفر 

شوشتری، ص214.
4. بقره: 30.

5. همان.
6. اشــک روان بــر امیــر 
کاروان، ترجمه »الخصائص 
الحســینه« شــیخ جعفر 

شوشتری، ص215.
7. ثواب االعمال، ص198.

8. تهذیب، ج2، ص16.
9. وسائل الشــیعه، ج14، 

ص537.
10. همان، ج4، ص1033.

الزیــارات،  کامــل   .11
ص272.

12. اشــک روان بــر امیر 
کاروان، ترجمه »الخصائص 
الحســینه« شــیخ جعفر 

شوشتری، ص251.

َماَواِت َعلَی َجِمیِع  عاشورا نیز می خوانیم: »َجلَّْت َو َعُظَمْت ُمِصیَبُتَک فِي السَّ
َماَواتِ «. أَْهِل السَّ

مرحوم محتشم کاشــانی )905 ه.ق - 996 ه.ق( در ترکیب بند »باز این 
چه شورش است که در خلق عالم است« به زیبایی این مفاهیم را به نظم 

درآورده است: در بارگاه قدس که جای مالل نیست
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند
گویا عزای اشرف اوالد آدم است

ِف لَْم تََزْل  لَُه الُقبَُّۀ الَبیَضاُء بِالطَّ
 تَُطوُف بَِها َطّوعاً َمالئَِکٌۀ ُغرُّ

ترجمه:
برای او بارگاه نورانی در سرزمین کربالست که همچنان

مالئکه مقرب الهی بر گرد آن طواف می کنند
توضیح:

این بیت، به روایات متعددی اشــاره دارد به این مضمون که تا روز قیامت 
فرشــتگان ما بین مقبره شــریف آن حضرت تا آســمان در حال رفت و 
آمد هستند. امام صادق )علیه الســالم( می فرمایند: »وّکَل اهللُ بِالُحسیِن 
َعلیه الَسالم َســبعیَن الَف َملٍَک یُصلُّوَن َعلَیه ُکلَّ یَوٍم ُشْعٍث ُغْبٍر َو یدعوَن 
لَِمن  زاَرُه؛7 خداوند هفتاد هزار فرشــته ي ژولیده و غبارآلود بر مرقد امام 
حسین علیه السالم مالزم کرده که هر روز بر حضرتش درود مي فرستند و 
بر زائرانش دعا و نیایش مي نمایند«. در حدیث دیگری از آن امام همام آمده 
است: »لَیَس َشيٌء في  الّسمواِت ااِلَّ وُهم یَسألوَن اهللَ أَن یُؤَذَن لَُهم في  زِیارِۀ 
الُحسین علیه السالم ففوٌج یَنِزُل و َفوٌج یَعُرُج؛8 چیزي در آسمان ها وجود 
ندارد جز اینکه از خدا مي خواهند آنها را اذن دهد که به زیارت امام حسین 

نائل شوند. لذا همیشه گروهي در حال نزولند و گروهي در حال عروج«.
َوِفیِه َرُسوُل اهلل َقاَل َوَقولُُه 

 َصِحیٌح َصِریٌح لَیَس ِفي ُذلُّکْم نُکُر
ترجمه:

پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه وآله( درباره امام حسین )علیه السالم( حدیثی 
صحیح و صریح دارد که قابل انکار نیست.

لَُه تُربٌَۀ ِفیَها الِشَفاُء َوُقَبٌۀ 
ْه الْضُرّ یَُجاُب بَِها الَداِعْي إَِذا َمسَّ

ترجمه:
امام حسین )علیه السالم( تربتی دارد که شفا می دهد

قبه ای دارد که دعای گرفتاران زیر آن مستجاب می شود 
َوُذریٌَّۀ ُدریٌَّۀ ِمنُه تِسَعًۀ 

 أَئِّمْۀ َحٍق ال ثََماٍن َواَل َعشُر
ترجمه:

و نه تن از ائمه بعد از امام حسین )علیه السالم(
ائمه حق هستند، نه تعدادشان هشت است و نه ده )نه کم و نه زیاد(

توضیح:
این شش بیت اشاره به سه )در بعضی از روایات چهار( ویژگی امام حسین 
)علیه السالم( دارد که خداوند متعال به خاطر شهادت آن حضرت به وی 
عطا کرد. این روایت از قول پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( به دو نحو ضبط 
َ َعوََّض الُْحَسْیَن ِمْن َقْتلِِه أَْربََع  شده که یکی از آن دو از این قرار است: »أَنَّ اهللَّ
َة ِمْن ُذرِّیَِّتِه  َعاءِ تَْحَت ُقبَِّتِه َو الْئِمَّ َفاَء فِی تُْربَِتِه َو إَِجابََة الدُّ ِخَصاٍل َجَعَل الشِّ
َو أَْن اَل تَُعدَّ أَیَّاُم َزائِِریِه ِمْن أَْعَمارِِهْم؛9 همانا خداوند در عوض کشته شدن 
امام حسین چهار خصلت به ایشان عطا کرد: شفا را در تربت او، اجابت دعا 
را زیر گنبد او و امامان را از ذریه او قرار داد و اینکه روزهای زائران او از عمر 

آنها حساب نمی شود«.
امام صادق )ع( درباره ویژگی تربت سید الشهداء فرمود: »خداوند متعال 
تربت جدم حسین )ع( را شفای هر درد، و ایمنی از هر خوفی قرار داده است؛ 
پس هرگاه یکی از شما خواست از آن خاک تناول کند، ببوسد و آن را به 

چشم گذارد و بر سایر اعضای بدنش تماس دهد...«.10
همچنین آن حضرت فرمود: »به درســتی که نزد سر امام حسین )علیه 

السالم( تربت سرخی است که شفای هر دردی غیر از مرگ است«.11
أَیُقَتُل َظْمآنَاً ُحَسیٌن بَِکرباَل 

 َوفْي ُکِل ُعضٍو ِمْن أَنَاِمِلِه بَحُر
ترجمه:

آیا او با لبان تشنه کشته می شود،
در حالی که در هر انگشتش دریایی موج می زند؟

توضیح:
شاید روضه عطش، اولین مرثیه ای باشد که در عالم خلقت خوانده شده است؛ 
آن هنگام که حضرت آدم )علیه السالم( نام پنج تن آل عبا را بر زبان جاری 
ساخت و وقتی نام مقدس امام حسین )علیه السالم( را گفت، محزون گشت. 
شیخ جعفر شوشتری این روایت را این گونه نقل می کند: وقتی که آدم نظر 
نمود به سوي ساق عرش و اسماء خمسه را دید، جبرئیل او را تلقین نمود که 
بگو: »یا حمید بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر بحق فاطمة یا محسن 
بحق الحسن و الحسین و منک االحسان«. چون اسم حسین )علیه السالم( 
را ذکر نمود اشکش جاري گردید و دلش شکست، پس گفت: اي جبرئیل چرا 
در وقت ذکر این اسم قلب من می شکند و اشکم می ریزد؟ جبرئیل بیان نمود: 
امام حسین )علیه السالم( با لب تشنه در حالتی که غریب و بی کس و تنها 
باشد، کشته می شود و هیچ معین و ناصري ندارد و تشنگی بین او و آسمان 

حائل شده و فریاد می زند: »وا عطشاه وا قلة ناصراه«.12 
َوَوالُِدُه الّساِقْي َعَلی الَحوِض فْي َغٍد 

 َوَفاِطمٌۀ َماْء الُفراْت لَها َمهُر
ترجمه:

در حالی که پدرش ســاقی حوض کوثر در روز محشر است و آب 
فرات مهریه مادرش حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( بود.
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منبر

 
  
مطابق 
فتوای فقها، 
واجب است 
برگزارکنندگان 
مراسمات 
و همچنین 
عزاداران، از 
انجام اموری که 
برای همسایگان 
مزاحمت ایجاد 
می کند، پرهیز 
کنند

 

که به خاطر عدم رعایت بهداشت محیط، سالمتی مردم به خطر می افتد، 
یا پاکبانان محترم شهرداری را به انجام کاری مجبور کند که وظیفة آنها 
نیست، این موارد خالف شرع است؛ یعنی اساسا این نذر از نظر شرعی 

صحیح نیست.
یکی از دغدغه های جدی در مراسم های عزاداری، 
نحوه مصرف باقیمانده نذورات و موقوفات مساجد و هیئات است. 

این مورد دارای شرایط خاصی است؟
برای باقیمانده مواردی که نذر آن به صورت شرعی ادا شده است، می توان 
به چند شــیوه عمل کرد: 1. می توان اموال باقیمانده را با کسب اجازه از 
اهداکنندگان، در امور خیریه مشابه مصرف کرد. 2. اگر این اموال فاسد 
شدنی نیســتند، می توان آنها را برای مجالس عزاداری سال آینده نگه 
داشت. 3. اگر نذر برای مسجد یا هیأت مشخصی نباشد، می توان آنها را به 
سایر مراسم های عزاداری اهدا کرد. 4. اگر امکان نگهداری این مواد تا سال 
بعد وجود نداشته باشد، می توان آنها را فروخت و پولش را در مراسم سال 

بعد برای همان مورد نذر هزینه کرد.
آیا استفاده از موقوفات مســاجد در مراسم های 

عزاداری از نظر شرعی اشکال دارد؟ 
در موضوع وقف باید توجه داشت که چیز هایی که با مصرف آن، اصلش 
از بین می رود را نمی توان به هیچ عنوان وقف کــرد؛ مثال خوردنی ها و 
نوشیدنی ها وقف کردنی نیســتند. چون معنای وقف این است که من 
ملکیتم را از چیزی که اصلش ثابت است، سلب کرده و انتفاعش را برای 

عموم مردم قرار می دهم.
بنابراین، در این موارد باید به مورد وقف توجه کرد؛ مواردی که وقف مسجد 
است مثل بلندگو یا فرش و.. را نمی توان در غیر مورد وقف صرف کرد؛ یعنی 
نمی توان آنها را در حسینیه استفاده کرد. اما استفاده از آنها در مراسم های 
عزاداری مسجد اشکالی ندارد. ما حتی در کتب فقها فتاوایی داریم که 
فرموده اند: شخص نمی تواند با آبی که در یک مسجد و برای نمازگزاران آن 
وقف شده، وضو بگیرد و برود در مسجد دیگری نماز بخواند. مسائل مربوط 
به موقوفات مساجد تا این حد باید مراعات شود. توجه داشته باشید که ما 

نمی توانیم به اسم عزاداری و روضه مورد وقف را تغییر دهیم.
یعنی حتی تبدیل به احسن موقوفات هم ممکن نیست؟

قانون می گوید ما به دو شکل می توانیم موقوفه را بفروشیم و خریدار مالک 
آن موقوفه شود: 1. خراب شدن موقوفه 2. ترس از خراب شدن آن. البته در 
دو حالت باید مطمئن باشیم که بهره برداری از موقوفه ممکن نیست؛ مثال 
مغازه ای برای مسجدی وقف شده و این مغازه به دالیل مختلف، استفاده 

یکی از مسائل مهم در ایام عزاداری، رعایت حقوق 
مردم و عدم مزاحمت برای آنها، اســت. لطفا کمی درباره این 

موضوع توضیح دهید؟
اقامه مراسم عزاداری برای حضرت سید الشهدا)علیه السالم( و زنده کردن 
شعائر دینی از افضل قربات و یک راه میان بُر برای رسیدن به خدا و اهل بیت 
است. ولی مطابق فتوای فقها، واجب است برگزارکنندگان مراسمات و 
همچنین عزاداران، از انجام اموری که برای همسایگان مزاحمت ایجاد 

می کند، پرهیز کنند.
آیا برپایی ایستگاه صلواتی و یا مواردی شبیه آن که 

موجب سّد معبر می شود، همین حکم را دارد؟
در اینجا حکم تفصیل دارد؛ چراکه در برخی از موارد، سّد معبر مورد قبول 
عموم افراد و با اطالع و آگاهی قبلی است؛ مانند بیرون آمدن هیئت های 
عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورا یا راهپیمایی های 22 بهمن، روز قدس 
و... . این کار اگرچه منتهی به بستن خیابان ها شود، چون تعظیم شعائر الهی 
است و از سوی غالب افراد مورد پذیرش است، اشکالی ندارد. اما در مواردی 
که مثال نیروی انتظامی یا شهرداری می گویند فالن راه یا مسیر، راه اصلی 
است و بسته شــدن آن به ضرر مردم و موجب هزینه و زحمت بسیاری 
خواهد شد، گروهی نمی توانند بگویند که ما می خواهیم امروز یا امشب 
این هیئت را حتما از این مسیر عبور بدهیم، این از نظر شرعی اشکال دارد.
باالخره مصلحت عموم مقدم است یا تعظیم شعائر؟

هردو امر مهم است. ما درحالی که برای تعظیم شعائر تالش می کنیم، باید 
مراقب باشیم تا حق دیگران نیز از بین نرود. ولی اگر قانون بگوید که مثال 
در روز عاشورا در فالن مسیرها، نباید عبور و مرور انجام شود، چون یوم اهلل و 
تعظیم شعائر است، اینجا ضرورت حکم تعظیم شعائر مقدم می شود؛ البته 

با بیشترین توجه به رعایت حقوق مردم.
تشخیص این مصلحت چگونه است؟

یکی در نظر گرفتن مصالح اسالم و عموم مردم و دیگری حکم قانون؛ یعنی 
نباید خالف قانون کاری انجام بگیرد.

گاهی اوقات انجام بعضی نذورات شخصی ممکن است 
موجب ضایع شدن حق مردم شــود، در این موارد اجرای نذر 

اولویت دارد؟ 
هرگونه اقدامی خالف مصلحت عموم و مخالف قانون، جایز نیست. مثال 
کسی می خواهد برای ادای نذر خود در روز عاشورا، قسمتی از خیابان را 
ببندد، اگر این کار با هماهنگی نیروی انتظامی، شهرداری و مسئوالن امر 
باشد، از نظر شرعی هم مشکلی ندارد. اما در برخی موارد مشاهده می شود 

فقه عــــــزاداری
بررسی فقهی مسائل مبتال به در عزاداری ائمه علیهم السالم

احیاء شعائر اهل بیت علیهم السالم به ویژه عزاداری برای ساالر شهیدان و دیگر ائمه هدی زمانی تاثیر گذار است که حقوق  به کوشش 
الهی و حقوق انسا نی در آن مالحظه شود. موضوعاتی مانند سد معبر، نذورات جهت مراسمات مذهبی، استفاده از موقوفات علی سرابیار

مساجد در مراسمات، نحوه مصرف کمک های مردمی و کمک های دولتی به مساجد در ایام خاص، استفاده از آالت موسیقی 
در عزاداری ها و... از مسائل مبتال به می باشد. موضوعات فوق را با حجه االسالم و المسلمین امیر بهاءالدین عالیی نژاد از مدرسین حوزه علمیه 
قم و مؤسسه موضوع شناسی احکام و مؤلف کتاب هایی چون »روش تدریس و بیان احکام«، »ارتباط کودک و مسجد از منظر فقه«، »احکام 

اموات با رویکرد جدید«، »احکام اسالمی ویژه مخاطبان بین الملل«، »فقه المسجد بر اساس مذاهب خمسه« به گفتگو می نشینیم.
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استفاده از آالت 
و ابزار موسیقی، 

مناسب با 
عزاداری امام 

حسین)علیه السالم( 
نیست و شایسته 

این است که 
مردم متدین 

مراسم عزاداری 
را به همان صورت 

متعارفی که 
مرسوم است، 

انجام دهند

در مورد طبل و سنج و دمام هم همین طور است؟
خیر. طبل و سنج اشکالی ندارد البته به شرطی که باز به نوعی نزنند که 
مناسب مجالس دیگر باشد. بلکه باید نشان دهنده حزن، عزا و ماتم باشد.

در مورد این مطلب یا مطالب دیگر که ممکن است 
اختالفی بین مراجع معظم تقلید وجود داشته باشد، با توجه به 
اینکه این مجالس برای عموم مردم است و نمی توان با توجه به نظر 

همه مراجع اقدام کرد باید چه کنیم؟ 
در چنین مواردی به مرجع مسئول یا تصمیم گیر اصلی برگزاری مراسم 
و هیئت مراجعه می شود. در برخی مراســمات و برنامه ها که به صورت 
گسترده و یا حتی کشوری برگزار می شــود، حکم ولی فقیه در زمان ما 
اولویت دارد. که این هم به مصلحت نظام است، و هم جلوی هرج و مرج و 

تشتت فکری را می گیرد.
آیا نسبت دادن بعضی از نظرات به یک فقیه خاص از 
سوی برخی افراد، در حالی که فتوای صریحی از سوی ایشان 
وجود ندارد، می تواند محل اعتماد و اعتنا باشد؟ مثال می گویند 
فالن فقیه با قمه زنی موافق است یا فقیه دیگر با درآوردن پیراهن 

در مجالس عزاداری و سینه زنی مخالف است.
در مورد مراجع معظم تقلید، هیچ کس قائل به این نیست که فعل مرجع 
تقلید یا تقریر او حجت است. اما می توان این موارد را در حد اشاره  قابل 
اعتماد دانست؛ در صورتی که بدانیم این نظر برخاسته از یک امر شرعی 
است. ولی مثال امری را که می دانیم وهن مذهب است، اگر کسی بخواهد 

به اشاره، نظری خالف آن بدهد، نباید محل اعتنا باشد. 
چرا اگر نظر مرجع محترم این گونه است، از سوی 

ایشان به طور صریح فتوا داده نمی شود؟
مراجع معظم تقلید نمی توانند هیچ ســخنی را از خودشــان و از روی 
احساسات شخصی شــان  بگویند و الحمداهلل مراجع فعلی هم این گونه 
نیســتند. البته نمی توان هر حکمی را به هر نحوی اجــرا کرد؛ رعایت 
مصلحت نظام و حفظ آن، اولویت اول است. چون اگر نظام اسالمی از بین 

برود، تمام احکام تعطیل خواهد شد.
آیا زنجیرزنی در مساجد و حسینیه ها مخالف با شأن 

آنها است یا خیر؟
طبق نظر همه مراجع معظم تقلید شیعه، اگر زنجیرزنی در عزای امام 
حسین)علیه السالم( به نحو متعارف باشد، و موجب وهن مذهب در بین 

مردم نشود یا باعث ضرر بدنی قابل توجه نشود، اشکالی ندارد.

نشده و کم کم تخریب شده است، در صورتی که اگر فروخته شود، با پولش 
می توان زمین زراعی خرید و از آن بهره بــرد. در این صورت، فروش آن 
اشکالی ندارد. اما اگر درب های مسجدی خراب شده که در جای فعلی قابل 
استفاده نیست، ولی این درب ها را می توان در جای دیگری در همان مسجد 

یا در مساجد دیگر استفاده کرد، بیع موقوفات در این موارد امکان ندارد. 
آیا در مورد کمک های دولتی که به مساجد و هیئات 

می شود هم همین پاسخ داده می شود؟ 
در این مورد باید محل پرداخت معلوم باشد؛ ممکن است گاهی از موقوفات 
باشد و گاهی هم نباشد. در هرصورت، باید در مواردی که کمک صورت 
گرفته است، مصرف شود. یعنی فرض کنید به حسینیه ها یا مساجد مواد 
مصرفی  برای تهیه غذای عزاداران می دهند؛ ما می توانیم این مواد مصرفی 

را تعویض کنیم و نوع بهتر آن را تهیه کنیم.
این قاعده در مورد کمک های مردمی هم صدق می کند؟

بله. برای نمونه در روستایی که در روز تاسوعا حدود 50 تا گوسفند جمع 
می شد و شاید 4 گوسفند برای اطعام مصرف می شد، از مراجع استفتاء 
کردیم و اجازه گرفتیم که مابقی گوسفندان فروخته شود و صرف ساخت 

و ساز حسینیه و عزاداری برای حضرت سید الشهدا بکنند.
یکی از سؤاالت در باب عزاداری ها استفاده از ادوات یا 
آالت موسیقی در مسجد است. آیا این امر مغایر با شئونات مسجد 

است یا نه؟
اســتفاده از آالت و ابــزار موســیقی، مناســب بــا عــزاداری امــام 
حسین)علیه السالم( نیست و شایسته این است که مردم متدین مراسم 

عزاداری را به همان صورت متعارفی که مرسوم است، انجام دهند.
یعنی استفاده از هر نوع از ادوات موسیقی حرام است؟

در بحث استفاده از موســیقی در عزاداری، دو مطلب وجود دارد؛ یکی 
استفاده از ادوات موسیقی، که فقها می فرمایند: نباید این ابزار و ادوات 
مناسب مجالس لهو و لعب باشد. و موضوع دیگر مسئله غناست. غنا -یا 
همان پیچاندن خاص صدا در گلو یا باال و پایین بردن آن- متأسفانه در 
بین بعضی از مداح ها و یا حتی بعضی از قاریان قرآن وجود دارد. این همان 

طرب انگیز بودن موسیقی است و حرام می باشد.
پس به طور کلی حرام نیست؟

در مورد مسجد و حسینیه حرام است؛ چون قداست، حرمت و عظمت 
مساجد و حسینیه ها ایجاب می کند که به هیچ وجه این گونه امور نباید در 

آنها اتفاق بیفتد. این موارد از جهت رعایت شأن مکان، حرام است.
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1. »خداوند برای کسانی که 
کافر شده اند به همسر نوح و 
همسر لوط مَثل زده است، 
آن دو تحت سرپرستی دو 
بنده از بندگان ما بودند«. 
تحریم: 10.
2. »و خداوند برای مؤمنان، 
به همسر فرعون مَثل زده 
است«. همان: 11.
3. »و همچنین مریم دختر 
عمران«. همان: 12.

4. »در آن هنگام که گفت: 
پروردگارا! خانه ای برای من 
نزد خودت در بهشت بساز، 
و مرا از فرعون و کار او نجات 
ده«. همان: 11.
5. بحاراالنوار، ج45، ص116.
6. بیانات رهبری در دیدار 
فرمانده و پرسنل نیروی 
هوایی ارتش؛   19/11/1388

ني ِمْن فِْرَعْوَن َو َعَملِِه«.4 از خدای  ِة َو نَِجّ َرِبّ ابِْن لي ِعْنَدَک بَْیتاً فِي الَْجَنّ
متعال درخواست کرد که پروردگارا! برای من در بهشت خانه ای بنا کن. 

در واقع، طلب مرگ مي کرد؛ مي خواست که از دنیا برود.
در حالی که جناب آسیهـ  همسر فرعونـ  مشکلش، شکنجه اش، درد 
و رنجش، درد و رنج جسمانی بود؛ مثل حضرت زینب، چند برادر، دو 
فرزند، تعداد زیادی از نزدیکان و برادرزادگان را از دست نداده بود و در 
مقابل چشــم خودش به قربانگاه نرفته بودند. این رنج های روحی که 
برای زینب کبری پیش آمد، برای جناب آسیه پیش نیامده بود. در روز 
عاشورا زینب کبری این همه عزیزان را در مقابل چشم خود دید که به 
قربانگاه رفته اند و شهید شده اند. بعد از شهادت، آن همه محنت ها را دید. 
عظمت این مصیبت ها را مگر مي شود مقایسه کرد با مصائب جسمانی؟ 
اما در مقابل همة این مصائب، زینب به پروردگار عالم عرض نکرد: »رّب 
نّجنی«؛ در روز عاشورا عرض کرد: پروردگارا! این قربانی را از ما قبول 
کن. وقتی از او سؤال مي شود که ]کربال را[ چگونه دیدی؟ مي فرماید: 
»ما رأیُت ااّل َجمیاّل«.5 این همه مصیبت در چشم زینب کبری زیباست؛ 
چون از سوی خداست، چون برای اوست. مقام چنین صبری، چنین 
دلدادگی نسبت به حق و حقیقت، چقدر متفاوت است با آن مقامی که 
قرآن کریم از جناب آسیه نقل مي کند؟! این، عظمت مقام زینب را نشان 
مي دهد. لذا نام زینب و کار زینب امروز الگوست و در دنیا ماندگار است. 
بقای دین اسالم، بقای راه خدا، ادامة پیمودن این راه به وسیله  بندگان 
خدا، متکی شده است، مدد و نیرو گرفته است از کاری که حسین بن علی 
)علیه  السالم( کرد و کاری که زینب کبری کرد. امروز ارزش های دینی 
در دنیا، ارزش های رایج اســت. همه ی این ارزش های انســانی که در 
مکاتب گوناگون، منطبق با وجدان بشری است، ارزش هایی است که از 

دین برخاسته است. کار برای خدا خاصیتش این است.6

این روزها، روزهای دهة آخر صفر اســت؛ روزهای بعد از اربعین است. 
اگر نگاهی کنیم به تاریخ صدر اسالم، این روزها روزهای زینب کبری 
)سالم اهلَلّ علیها( اســت. کاری که زینب کبری )سالم اهلَلّ علیها( کرد، 
یک کارِ از همین جنس بود؛ یعنی کاری محضاً برای خدای متعال. زینب 
)سالم اهلَلّ علیها(، هم در حرکت به سمت کربال، همراه امام حسین؛ هم 
در حادثه  روز عاشورا، آن ســختی ها و آن محنت ها؛ هم در حادثه  بعد 
از شهادت حسین بن علی )علیه  الســالم(، بی سرپناهی این مجموعة 
به جامانده  کودک و زن، به عنوان یک ولّی الهی آنچنان درخشــید که 
نظیر او را نمي شود پیدا کرد. برای خاطر همین مجاهدت بزرگ، زینب 
کبری )سالم اهلَلّ علیها( نزد خداوند متعال مقامی یافته است که برای 
ما قابل توصیف نیست. در قرآن کریم، به عنوان یک نمونة کامل ایمان، 
خدای متعال دو زن را مثال مي زند؛ بــه عنوان نمونة کفر هم دو زن را 
ُ َمَثاًل لِلَّذیَن َکَفُروا امَرأََت نوٍح َوامَرأََت لوٍط کانَتا  مثال مي زند: »َضَرَب اهللَّ
تَحَت َعبَدیِن ِمن ِعباِدنا«.1 این دو مثال، مربوط است به زنانی که نمونة 
کفرند. یعنی به عنوان نمونه، از مردان مثال نمــی آورد؛ از زنان مثال 

می آورد؛ هم در باب کفر، هم در باب ایمان.
ُ َمَثاًل لِلَّذیَن آَمُنوا امَرأََت فِرَعوَن«2 یکی زن فرعون را به عنوان  »َوَضَرَب اهللَّ
نمونة کامل ایمان مثال می آورد، یکی هم حضرت مریم کبری: »َوَمریََم 
ابَنَت ِعمراَن«.3 یک مقایســه  کوتاه بین زینب کبری و همسر فرعون، 
عظمت مقام زینب کبری را نشان مي دهد. در قرآن کریم، زن فرعون 
نمونة ایمان شناخته شده اســت، برای مرد و زن در طول زمان تا آخر 
دنیا. آن وقت مقایسه کنید زن فرعون را که به موسی ایمان آورده بود و 
دلبسته  آن هدایتی شده بود که موسی عرضه مي کرد، وقتی در زیر فشار 
شکنجه  فرعونی قرار گرفت، که با همان شکنجه همـ  طبق نقل تواریخ 
و روایاتـ  از دنیا رفت، شکنجة جسمانی او، او را به فغان آورد: »إِْذ قالَْت 

کار این بانو در دنیا ماندگار است!
عظمت مقام حضرت زینب در مقایسه با زنان نمونه در بیانات مقام معّظم رهبری
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ایام نحسات هم 
روزهایی هستند 
که در آنها عذاب 
الهی نازل شده 

است. در روایات 
فراوان داریم که 
فالن روز نحس 

یا فالن روز خوب 
است؛ چنان که 

بحث قمر در 
عقرب مورد 

تأیید روایات 
است و در آن 

تردیدی نیست
گر چه این سخن شهرت دارد، اما روایت معتبری ندیدیم که ماه صفر 
را از ایام نحس ذکر کرده باشــد. با این حال، اگر نحوست ماه صفر را 
بپذیریم، شاید وجه آن این باشــد که در این ماه اتفاقات بدی برای 
جهان اسالم افتاده است؛ اتفاقات ناگواری مانند رحلت پیامبر اکرم 
)صلی اهلل علیه و آله(، شهادت امام حســن مجتبی )علیه السالم(، 

شهادت امام رضا )علیه السالم( و اسارت اهل بیت )علیهم السالم(. 
بنابراین زمان ها و مکان ها به اعتبار اینکه مخلوق خدا هستند، تفاوتی 
با هم ندارند. شب قدر به لحاظ تکوینی با شب قبل یا بعدش تفاوتی 
ندارد. دهم محّرم به لحاظ تکوینی با یازدهم محّرم یا دهم ذی القعده 
فرقی ندارد. سعد و نحس بودن به خاطر اتفاقاتی است که در آن روز رخ 
داده است. آن اتفاقات آن روز را یوم اهلل کرده، وگرنه به لحاظ تکوینی 
همة روزها روز خدا و همة مکان ها بیت اهلل هستند؛ چون خالق آنها 

آیا واقعا بعضی از روزهــا، ماه ها و مکان ها نحس 
هستند؟

تردیدی در اصل سعادت و نحوســت برخی روزها، ماه ها و مکان ها 
نیست؛  منتها در قرآن کریم همان طور که به ایام نحسات اشاره شده، 
به ایام اهلل نیز اشاره شده اســت. روزها به اعتبار اینکه آیه ای از آیات 
الهی در آن روز ظهور می کند، به یوم اهلل معروف می شوند. ایام نحسات 
هم روزهایی هستند که در آنها عذاب الهی نازل شده است. در روایات 
فراوان داریم که فالن روز نحس یا فالن روز خوب اســت؛ چنان که 
بحث قمر در عقرب مورد تأیید روایات است و در آن تردیدی نیست.

با این حساب آیا ماه صفر جزء ایام نحس محسوب 
می شود؟

نحوست ماه صفر از دیدگاه آیات و روایات
اصل سعادت و نحوست در فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف جهان مورد پذیرش است. برخی از روزها، اماکن، اعداد و  به کوشش 

حسین دهاقان 
اشیاء متصف به صفت نحس یا سعد می شوند. مشهورترین نحس دنیا عدد 13 است که در بسیاری از کشورها عدد بدیمنی مولف و فعال فرهنگی

است. به همین دلیل، مسیحیان هیچ وقت سیزده نفری سر یک میز غذا نمی خورند! خرافاتی های امریکا مبتکر عدد 1+12 
بوده اند و مردم سوئد، اگر تعطیالت آخر هفته شان به سیزدهم بیفتد، می گویند هفته نحسی در راه دارند. خرافات درباره نحسی 13 تا جایی 

باال گرفته است که در بعضی از خطوط هواپیمایی، صندلی شماره سیزده وجود ندارد و بعد از صندلی 12 هواپیما، صندلی 14 قرار دارد! 
قرآن و روایات درباره سعادت و نحوست چه می گویند؟ آیا روز یا مکان نحسی وجود دارد؟ چرا ماه صفر به نحوست شهرت دارد؟ اینها 
پرسش هایی است که از حجت االسالم و المسلمین استاد رضا محمدی، کارشناس معارف اسالمی و مفسر قرآن کریم پرسیده ایم. وی 
از سال 1380 به عنوان کارشناس در برنامه پرسش و پاسخ اعتقادي رادیو معارف همکاري خود را با سازمان صدا و سیما آغاز کرده است. 
همکاري با مؤسسات پژوهشي و ناظر علمي مرکز فرهنگ و معارف قرآني و تدریس در حوزه و دانشگاه و ریاست آموزش و پرورش قم، از 

جمله فعالیت هاي ایشان است. در ادامه نظر ایشان را درباره نحوست ماه صفر می خوانید.
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 . نهج البالغه، حکمت 428.

2. مولوی، دیوان شمس، 
غزل 973.
3. کافی، ج8، ص273.
4. ابن ابي الحدید، شرح 
نهج البالغه، ج19، ص376.

انسان می تواند با صدقه، نحس بودن قمر در عقرب را از بین ببرد.
در روایتی آمده وقتی امیرالمؤمنین )علیه السالم( برای جنگ خارج 
شدند، شخصی به حضرت گفت که به جنگ نروید که قمر در عقرب 
اســت. حضرت فرمودند: »قمرنا أم قمرهم؟«4 حضرت با این پاسخ 
می فرمایند که نحوست این وضعیت بر ما که اهل حق، دعا و صدقه 
هستیم، تأثیر نمی گذارد و نحوست آن، دامن دشمنان ما را می گیرد.

آیا این روایت که پیامبر )ص( می فرمایند هر کس 
پایان ماه صفر را به من بشارت بدهد، بهشت را برای او ضمانت 

می کنم دلیل بر نحوست ماه صفر نیست؟
در پایان ماه صفر دست به دست در بین مؤمنان می گردد که پیامبر 
اکرم )ص( فرمودند: » هر کس پایان ماه صفر را به من بشارت بدهد، 
بهشــت را برای او ضمانت می کنم« این اشــتباه فاحشی است که 

متأسفانه در بین مذهبی های ما هم جا افتاده است. 
اصل روایت این است که پیامبر می خواست خبر دهد که ابوذر اهل 
بهشت است، بعد فرمودند هرکسی که از این در وارد شود و پایان ماه 
رومی را به من بشاره دهد، من او را مژده می دهم که اهل بهشت است. 
بعضی ها رفتند بیرون و از همان در وارد شدند تا مژده پیامبر شامل 
حال آنها شود. اتفاقاً ماه صفر آن سال با آن ماه رومی منطبق شده بود. 
غرض پیامبر هم آن نبود که کسی پایان ماه صفر را به ایشان خبر دهد، 
بلکه غرضشان این بود که بگوید ابوذر اهل بهشت است. لذا برای اینکه 
جلوی سوء استفاده اصحاب را بگیرند، فرمود: »هر کس از این در وارد 
شود و به من خبر دهد یکی از ماه های رومی تمام شده است، من به 
او وعده بهشت می دهم«. ابوذر بدون اینکه خبر داشته باشد جریان 
چیست، وارد مسجد شد و گفت: یا رسول اهلل! ماه حزیران رومی تمام 
شد. متأسفانه برخی از این روایت برداشت دیگری کرده اند که با این 

توضیح، روشن شد که مقصود پیامبر اکرم )ص( چیست.

با تشکر از زمانی که در اختیار نشریه مسجد قرار 
دادید.

خدا است. به خانه کعبه بیت اهلل می گویند، به خاطر اتفاقاتی که آنجا 
افتاده، وگرنه با مکان های دیگر هیچ تفاوتی ندارد. چنانچه بپذیریم که 
در چهارشنبه جهنم خلق شده، به اعتبار اینکه عذاب خدا در این روز 

جلوه کرده و مظهر عذاب الهی است، می گویند این روز نحس است.

مطلب بعدی این است که اگر روزی واقعا نحس بود، 
آیا دست ما بسته است و کاری نمی توانیم انجام دهیم؟

به طور یقین راه هایی برای خروج از نحوست وجود دارد که مهم ترین 
آنها دعا و صدقه است. شخصی به امام صادق )علیه السالم( عرض کرد 
که شما فرمودید فالن روز نحس است، ولی من مجبورم همان روز 
ْق َو اْخُرْج أَيَّ یَْوٍم ِشْئت؛1 صدقه  به مسافرت بروم. امام فرمود: »تََصدَّ
بده، هر روز دلت می خواهد مسافرت کن«. در مفاتیح الجنان نیز برای 
در امان ماندن از نحوست ماه صفر، سفارش شده است که هر روز ده 

مرتبه دعای »یا شدیَد الُقوی« خوانده شود. 
از طرف دیگر آیا روز عید برای همه عید است؟ نه؛ برای خیلی ها نحس 
است. اگر کسی گناه کرد، آن روز، روز عزای او می شود؛ هر چند روز 
عید قربان باشد. به قول امیر مؤمنان )علیه السالم(: »ُکلُّ یَْوٍم اَل یُْعَصی 
ُ فِیِه َفُهَو یَْوُم ِعید«2 هر روزی که در آن معصیت خدا واقع نشود،  اهللَّ
آن روز می شود عید. بنابراین سعد و نحس بودن را باید از این حیث 
نگاه کرد و گمان نکنیم که امور در دست ما نیست. ما می توانیم روزی 
را به روز صددرصد سعادت بخش تبدیل کنیم، و در مقابل، روزی را با 

گناه خودمان صددرصد نحس سازیم. 
عارفان در دمی دو عید کنند  
عنکبوتان مگس قدید کنند3

می توانیم از نحوست نجات یابیم و نحوست مکان و زمان را به سعادت 
تبدیل کنیم. مکانی که انســان در آن عبادت می کند، برای او سعد 
خواهد بود؛ ازاین رو در روایت آمده کسی را که سخت جان می دهد، 

به جایی ببرید که نماز می خوانده تا راحت جان دهد. 
در ایام قمر در عقرب اثر تکوینی ماه به زمین می رسد و در آن حالت 
آثار منفی بر زمین خواهد گذاشــت. با وجود این در همان زمان هم 
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نگـــــاه
خشت خام جوان

با کمی جســتجو در کلمات قرآن، می توان محوری ترین 
موضوع را مسئلۀ اخالق دانست؛ مسئله ای جدی و مهم که 
متفکران همۀ 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 مسئلۀ 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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نگاه

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.

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 
اصطالحی به معنای رجوع به متخصص برای حل مشــکالت زندگی 
است. ما در اموری که تخصص نداریم، به متخصص رجوع می کنیم؛ ولی 
تفاوت اینجا است که سایر متخصصان، اطالعات 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 خالف 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 اختالل روانی ایجاد می شود، ولی اینجا به صورت اختالل نیست؛ 

بلکه فرد برای حل مسئله به راهنمایی و کمک نیاز دارد. 
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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. 
عالوه 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. مثالً  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 مشکالت گاهی اقتصادی است، گاهی فرهنگی و گاهی اجتماعی. به این ترتیب نوع 
مشکالت متفاوت می شود. آن گونه که خبر دارم، مراکز روان درمانی و مشاوره و مطب های 
درمانی، غالباً از خیابان انقالب به باال هستند. در مناطق پایین، وضعیت اقتصادی مردم 
اقتضا نمی کند یا مشکالت  و اولویت شان این مسائل نیســت.  با این حال علل و عوامل 

مشکالت در بین همه تقریباً یکسان است که چند مورد را به صورت کلی برمی شمارم. 
به نظر من امروزه علت بیشترین مشکالتی 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 مشکالت 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 مشکالت 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 مشکالت 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 مودۀ 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 

اختالف 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 مشــکالت مردم، خدامحور و دین محور 
باشد و در این زمینه می تواند از آموزه های دینی خیلی کمک بگیرد و مسائل و 
مشکالت 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 
مشکالت 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. مثاًل 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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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 اختالفات زناشویی است. 
اقتصاد، یکی دیگر از ریشه های مشکالت است. فقر اقتصادی و تمکن 

مالی، یکی دیگر از عوامل اختالفات زناشویی و بعضاً طالق است. 
اعتیاد، عدم ارتباط مناسب همسران با یکدیگر، نزاع های خانوادگی، قهر 
کردن ها، اختالف دیدگاه درباره تربیت فرزندان، سایر عوامل اختالفات 

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 مشکالت 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. مثالً 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 مشکالت 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 اختالفات 
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 مشکالت، 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 مشکالت 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 تحصیالت، یا عالقه 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 کالس ها و کارگاه هایی را برای افراد داوطلب مشاوره 
تشکیل دهند. مرکز برای ارتقای این افراد هزینه کند. کالس 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 مشــکالت 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 
مشکالت بیشتر دنبال توانایي و قدرت هستند و نمي خواهند دربارۀ 

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 دربارۀ 
موضوع ســخن بگویند؛ تنها از این راه است که به آرامش می رسند. 
بسیاری از اوقات هدف از ســخن گفتن دربارۀ 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 مشکالت 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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چشم دیگران توجه مي کنند. 

6.  تفاوت در پردازش اطالعات
 پسران در پردازش اطالعات 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.
گســترۀ 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 اطالعات 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 ماندۀ ذهني بیشتري و 
هم نابغة بیشتري دیده مي شــود. اما هوش واگرا یا همان خالقیت 
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 خالق 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  اخالقي  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  اخالقي  
است  و اخالق  پسران  بیشتر بر مبناي  عدالت  شکل  مي گیرد. پسران  
بیشتر از دختران  از سخنان  رکیک  لذت  مي برند و بیشتر از آنان از 
قوانین  اخالقي  سر مي پیچند. زنان احساسي ترند، ولي  در مسائل  

اخالقي  سخت گیرترند. 
در فرآیند مشاوره به زنان بیشتر می توان آنها را با دین و اخالقیات 
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 استقالل شخصیت شکل نمی گیرد، بلکه 
براي همکاري و صمیمیت و مراقبت از دیگران نیز هست، در حالي 
که هویت پسران از اساس براي اســتقالل 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  اختالالت  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 عالقة 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 انگیزۀ پیشرفت در زنان در شرایط 
خنثي بیش از مردان است.  پســران به کارهایي عالقه 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 

 
  
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 
نقطۀ قوت زنان 
وجود دارد
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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 مشکالت 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 تحصیالت؛ چنین موردی نیازمند مباحث ذهنی 

و عقالنی 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 اختالف را شعله ور سازد، 

بپرهیزد.
7. اقناع درست، از مالحظات 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 اخالقی یک نسل 
می شود. اگر این خانواده دچار اشکال باشد یا از هم گسسته باشد، 

خانه دوست همین جاست
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

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 کاماًل تنقیح 
کنند. من خودم برای این موضوع حدود هزار سؤال طراحی کرده ام!

مشــاور عالوه 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 اسالمی 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 اسالمی باید بتواند 
مشکالت 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. 

مشکالتی را برای اجتماع ایجاد می کند؛ مشکالتی از قبیل کودکان 
طالق، طالق عاطفی و طالق 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 مالحظات 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 مشکالت مشاورین 
و ائمه جماعات ما، این اســت که پس از  شــنیدن حرف یک نفر، 
بالفاصله 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 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. هنگامی 
که دختر و پسری با دو فرهنگ متفاوت در کنار هم قرار می گیرند، 
تا بخواهند فرهنگ  همدیگر را بشناســد، با مشــکالت و معضالت 
زیادی مواجه می شوند. اگر به این ها اطالع 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؛ 

 
  
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
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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

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، صالحیت 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 مشــکالت 
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 صالحیت 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 مشکالت متعدد در کانون خانواده، 

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 
تحصیالت 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 
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 تعامالت 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.

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 
نیازمند تخصص 

است
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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 خالل 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 صالحیت 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 تحصیالت 
تخصصی دارند، تالش 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  مثاًل 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 صالحیــت باید حضور خود را در 
مراکز مشاوره 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 مشاوره و 
خدمات روان شناختی دیده شــود. این نوع جداسازی ها به بافت 
فرهنگی و فرهنگی شدن مشاوره و روان شناسی 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 
مشــکالت واقعی اش را بازگوید. به این ترتیب مشــاوره از مسیر 
واقعی خود خارج می شود. ممکن است حالت تجسس پیدا شود و 
مداخالت نابجا و مضر دیگران بر سر راه مراجع، به ایجاد مشکالت 

دیگر منتهی شود. 
عالوه 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 اصطالح، خودفاش سازی کند. حضور دیگران مانع از ابراز 
مکنونات قلبی مراجع شده و به نتیجه بخش بودن عملیات مشاوره، 

آسیب جدی وارد می کند.

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 صالحیت عملی 
الزم را داشته باشــد. این نوع مشــاوره در خارج از کشور توسط 
کشیش های مذهبی که از اصول و فنون مشاوره اطالع 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 اطالق 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 

 
  
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
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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 اختالالت 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 مشکالت 
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 مشکالت اســت و جایگاه و رمز تشخیص آن در طبقه بندی 
اختالالت 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 اختالل روانـ  تنی.

   نابهنجاری های روان شناختی
آن دسته از مشکالتی که روان و جنبه های روان شناختی ُمراجع را 
تحت تأثیر قرار داده، در طبقة اختالالت 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



   78

نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

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 اختالالتی 
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

مشاهدۀ 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 مبتال 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، مشــکالت 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. مشکالت تربیتی چنانچه به حال خود رها شوند، به تدریج 
به مشکالت روانی یا حتی مرضی تبدیل خواهند شد. اما چنانچه این 
قبیل نابهنجاری در زمان مناســب اصالح گردند، از بروز مشکالت 

حادتر پیش گیری به عمل خواهد آمد.

نابهنجاری های روانـ  تنی
آن دسته از مشــکالت 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.

 
منابع: 
1. برای مطالعه بیشتر 
مراجعه شود به: کاپالن 
و ساروک، خالصۀ 
روان پزشکی علوم 
رفتاری، ج2، فصل28، 
ص511ـ  518، ترجمۀ 
دکتر پورافکاری. 
2. برای مطالعه بیشتر 
مراجعه شود به: دکتر 
کرمی، آشنایی با 
آزمون سازی و آزمون های 
روانی، فصل 13، 
ص259ـ190.

 

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 سالمتی، تالش ها و فعالیت های 

پیش گیرانه در سه ردۀ 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 اطالق 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

مداخالت تربیتی شــامل فعالیت هایی نظیر توصیه های تربیتی 
و اخالقی، راه نمایاندن، رهبری کردن، اعطای بینش، آگاهاندن، 
تشویق، تمجید، توبیخ، مالمت 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 مالحظات 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، کالم و سکوت 
مربی، ویژگی های ظاهری و روانی مربی، اخــالق 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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   شماره191  صفر1438   

  
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 کالن 
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 اخالق 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 سالمت 
و ثمره  بخشــی رابطه با مشــاوره گیرنده کمک خواهد نمود. این 
هنجارها در قالب اخالق 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 اسالمی 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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نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 
  
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 اخالق 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 اسالمی 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 کاماًل 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 مشکالت زناشویی و خانوادگی و در برخی مشکالت 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 مالحظات 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 عالوه 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 اخالق 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 صالحیت 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.
* تالش براي رعایت استانداردها و قبول مسئولیت در قبال رفتار 

و گفتار.
* اجتناب مشاور از ایجاد هرگونه مزاحمت های اخالقي 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 اطالعات 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 


