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یادداشت سردبیر

  1
می گویند دختر شیرین است. بابایی است. اما دختر رسول خدا که 
باشی، دختر امین وحی که باشی؛ یعنی بر سفره وحی نشسته ای و 
متنعم به نعمت الهی هستی. اما این همۀ ماجرا نیست. وقتی که »ماء 
معین« باشی و »شراب طهور«، دیگر عقل این چیزها را نخواهد فهمید. 
عقل شاید بفهمد که چیزی هست، اما چگونگی اش را و آب حیات بودن 
را نه! از این رو اینجا منزل حیرانی است؛ فقط می دانیم که نمی فهمیم. 
دختر رسول خدا که باشی، همســر ولی اهلل که باشی و مادر شجرۀ 
امء« باشی، خوِد خدا برای  طیبه ای که »اَصُلها ثاِبٌت َو فرُعها ِفی السَّ
معرفی ات دست بکار خواهد شد. رسولش فضایلت را شرح خواهد داد. 
دختر رسول خدا که باشی، می شوی ام ابیها. مادر پدر. ترکیب عجیبی 
است. وقتی پروانه وار دور پدر بچرخی، وقتی نور چشمان پدر باشی 
و در سختی ها کاشف الکربش، می شوی ام ابیها. رفتار مادری یعنی 
پدرت دستت را ببوسد و هنگام سفر آخرین کسی باشی که از او جدا 
می شوی و در بازگشت، اولین زائرش باشی. زخم هایش را مرهم نهی 
و رنج هایش را برطرف سازی. ام ابیها را به معنی هدف و مقصود هم 
گفته اند. وقتی هدف باشی، می شوی مقصود و منظور پدر. رسولی 
که اشرف مخلوقات عالم است. پس تو هدف خلق بهترین مخلوقی؛ 

یعنی تو اصل و ریشۀ درخت رسالت هستی. 
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خبر چون ســیل همه شــهر را پر کرده. بدخواهان خوشــحال و 
پای کوبان اند. پســر محمد از دنیا رفته. تمام شد. اجاقش کور شد. 
رسالتش خاتمه یافت. هنوز این صحبت ها به گوش مردم نرسیده 
که خدا به یاری رسولش می آید؛ »إِنَّا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر«. نگران نباش! 
اگر پسرت را گرفتم، اما به جایش به تو کوثر می دهم. ناراحت نباش 
ما از این دختر نسلی به تو می دهیم پربرکت. کوثر که باشی، یعنی 
همه خیرات از ناحیه تو به دیگران خواهد رسید. می شوی واسطه 
خیر الهی. کوثر که باشی، دیگر دهان بدخواهان بسته خواهد ماند. 

پدرت تسلی خواهد گرفت و جهانی ریزه خور خوانت خواهند بود.
در این سو اما تکاثر است. تکاثر یعنی تالش بیهوده. به هر دری زدن. 
راست و دروغ را به هم آمیختن. هواها را دخالت دادن. که »أَْلَهاُكُم 
التََّكاُثــُر«. تکاثر یعنی دســت و پا زدن برای هیچ. عمر هدر دادن. 
فرزندانت را مهم دانستن و مالت را زیاد خواندن. حرص زدن برای 
اینکه به بچه ات افتخار کنی؛ به مالــش، به مدرکش، به تعدادش. 
افتخار کنی به سنگ قبرهایشان که »َحتَّى ُزرُْتُم اْلَمَقاِبَر«. تکاثر 
ریشه اش حب دنیا است. همان که َرأُس كلِّ خطيئة است و اساس 
همه گناهان. بنایش بر لهو و لعب است و تفاخر بر اموال و اوالد. تکاثر 
می شود ماشینت، خانه ات، فرزندت، حساب مالی ات و اندامت. تکاثر 

یعنی فراموش کردن یاد خدا. یعنی غفلت.
فرق دارد مستمندی در خانه تان را بزند و شما پیرهن عروسی ات 
را در شب زفاف به او بدهید و لباس کهنه تان را عزیزتر بشمارید با 
مثل منی که هیچ گاه خطاب »لَْن َتناُلوا اْلِبَّ َحّتى ُتْنِفُقوا ِماّم ُتِحبُّوَن« 
را نفهمیده است. کوثر که باشی، حتی لباست را هم که شده گرو 
می گذاری تا شکم فقیر ی را سیر کنی. انگشتر و النگو که بماند. کوثر 
که باشی، مسکین و یتیم و اسیر را بر گرسنگی فرزندانت ترجیح 
می دهی. کوثر که باشی، می شــوی سرپناه خلق خدا. دیگر رنگت 
رنگ خدا است. کوثر که باشی، باید به شکرانه ات نماز خواند »َفَصلِّ 
َِّك«. نمازی که هرگاه در محراب قرار بگیری، نورت آن چنان بر  لَِرب
اهل آسمان بتابد که نور ستارگان آسمان بر زمین. اما تکاثر یعنی 
دودستی چســبیدن به مال و فرزند. یعنی فراموشی خود و خدا. 
فراموش کردن قیامت و سؤال های آن که »لَُتسأُلنَّ َیوَمئٍذ َعِن 

النَّعیم«. سؤال از نعمت والیت و نسبتت با کوثر.
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ناموس پیامبر خدا که باشی، می شوی حقیقت و مظهر عفت و حیا. 
می شــوی بتول. مراقبی که حتی نابینا بویت را هم احساس نکند. 
می شوی مایه مباهات پدرت بر پادشاهان عجم. می شوی مایه تعجب 
مسلمانان. حیا که باشد یعنی دلت برای نامحرم آن سوی دیوار هم 
بسوزد و صدایت را زمخت تر کنی. حیا که داشته باشی، حتی دلت 
برای تشــییع جنازه ات هم شــور می زند. حیا زن و مرد ندارد. فرق 
نمی کند مرد باشی یا زن. مهم این است که این نسبتت را حفظ کنی. 
عفت و حیا را با خمیر مایه صبر آمیخته اند و ریشه در غنای نفس دارند. 
یعنی خودت را شناختن. عفت که داشته باشی، می شوی َرأُس ُکّل 
َخیر. و تو که خودت خیر کثیری. عفت که داشته باشی، شادی. تأمل 

و تذکرت هم بیشتر است و جود سخاوتت افزون تر. می شوی کوثر.
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کوثر که باشی، لیلة القدری. تقدیر کننده خیرات برای موجودات. 
می شوی مادر یازده انساِن هم طراز قرآن. ام ابیها که باشی، می شوی 
نسب نامه پدر و نسب نامه فرزندان. خانه ات می شود عرش پروردگار 
جهان. محل نزول وحی. محل آمد و شد فرشتگان. »َتَنزَُّل اْلَمَلِئَكُة 
َوالرُّوُح«. می شوی محدثه. »لیلــة« که باشی، »قدر« هم خود خدا 
است؛ پس کسی که تو را بشناسد، شب قدرش را درک کرده. زهرا 
ُّ أَْمٍر  که باشی، می شوی آنکه امر حکیم از او جدا می شود. »ُیْفرَُق کلُ 
َحِکیٍم«. لیلة که باشی، می شوی مستور. راز نهان و سّر مستودع الهی. 
کسی که احدی را توانایی شناختش نیست. آنکه خلق از شناختش 

عاجزند. می شوی فاطمه.
 

دختر رسول خدا که باشی ...
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پیشخـــوان
نماد مشارکت مردم 

در امر حکومت
انتخابات، مظهر جمهوریت نظام است که از همان لحظات 
ابتدای انقالب اسالمی توسط حضرت امام خمینی)ره( به جد 
و به عنوان یکی از ارکان نظام آیندۀ اسالمی، مورد توجه قرار 
گرفت. اینکه انتخابات چه ریشه ای در تاریخ اسالم دارد و 
مبنای دینی آن کجاســت، اینکه انتخابات در عصر مدرن 
چه معنایی دارد و منافع ملی آن برای کشور چیست، وجوه 
مهمی هســتند که باید به آنها پرداخت و درک این معانی 
به مشارکت حداکثری که هدف برگزاری هر انتخاباتی در 

دنیاست، می انجامد.
انتخابات، نماد دخالت مردم در امر حکومت و بازوی توانای 
مدیریت کشــور در مانورهای سیاســی و استراتژیک در 
دنیاست. برای رسیدن به انتخابی هوشمندانه، پیش از رؤیت 
تصویر نامزدها در خیابان، می توان دالیل شرکت در آن را 
شناخت و مسجد و پنجرۀ آگاهی امام جماعت، می تواند از 

مهم تریِن دریچه های شناخت در انتخابات باشد.

  حق الناس در امر حکومت

  رأی من، اخالق!

  مؤمنانه کاندیدا شدن

  انتخابات 
در نگاه مقام معظم رهبری
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی
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آیا در اندیشه و اندیشــۀ نظام سیاسی اسالم، 
مشارکت مردم در امر حکومت امری پذیرفته شده و امکان 

پذیر است؟
در نظام سیاسی اسالمی که تبلور آن در زمان پیامبر اکرم)صلی اهلل 
علیه و آله و سلم( و پس از آن در حکومت امیرالمؤمنین)علیه السالم( 
است، این طور استنباط می شود که نقش مردم و البته حضور مردم، 

حق الناس در امر حکومت

یک اصل و غنیمت مهمی است که حتی امام معصوم آن را در تدابیر 
خود لحاظ می کند. 

حضور مردم چنان اصل مهمی است که حضرت امیر)علیه السالم( 
در آن خطبه معروف خود)خطبۀ شقشقیه( می فرمایند: »لَْوَل ُحُضوُر 
ِة ِبُوُجوِد النَّاِصِ َو َما أََخَذ اللَُّه َعَل اْلُعَلاَمِء أَلَّ ُيَقارُّوا َعَل  اْلَحاِضِ َو ِقَياُم اْلُحجَّ
ِة َظالٍِم َو َل َسَغِب َمْظُلوٍم َلَْلقْيُت َحْبَلَها َعَل َغاِرِبَها َو لََسَقْيُت آِخرََها  ِكظَّ

شناخت »مبانی انتخابات«؛ از مبانی دینی تا مبانی ملی، و همچنین »چگونه بودن« در انتخابات؛ از چگونه کاندیدا شدن و چگونه 
رأی دادن و البته چگونگی ایفای نقش مسجد در آن، قسمت های مختلف پروندۀ »انتخابات« سرویس پیشخوان این شمارۀ مسجد 

را تشکیل می دهد.

بررسی امکاِن مشارکت مردم در امر حکومت، در نظام سیاسی اسالم

 
  
در نظام سیاسی 
اسالمی که تبلور 
آن در زمان پیامبر 
اکرم)صلی اهلل علیه 
و آله و سلم( و پس 
از آن در حکومت 
امیرالمؤمنین)علیه 
السالم( است، 
این طور استنباط 
می شود که نقش 
مردم و البته حضور 
مردم، یک اصل 
و غنیمت مهمی 
است که حتی امام 
معصوم آن را در 
تدابیر خود لحاظ 
می کند

 

در عصر مستبدان جهانی، نظام سیاسی اسالم به مردم حق ایفای نقش در امر حکومت را می دهد و با ساز و کارهایی در  به کوشش 
قالب بیعت و حقوقی که بر گردن حاکمان اسالمی دارند، به فاصله و بی اعتمادی بی نهایت حاکم و مردم پایان می دهد. کیا فخر

گفت و گوی زیر در باب مشــارکت مردم در امر حکومت در زمان پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و ســلم( و امیر 
المؤمنین)علیه السالم( با آیت اهلل سید جمال الدین دین پرور، حاوی نکاتی در این موضوعات است که در ادامه نظر 

شما را بدان جلب می کنیم.
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ِبَكأِْس أَوَّلَِها َو َلَْلَفْيُتْم ُدْنَياُكْم َهِذِه أَزَْهَد ِعْنِدي ِمْن َعْفَطِة َعْنٍز«؛ اگر اجتماع 
مردم به دور من و نیاز آنان به رهبرى نبود و اگر به خاطر اعالم یارى 
مردم، حّجت بر من تمام نمى شد و اگر خداوند از علما پیمان نگرفته 
بود كه بر پرخورى ستمگر و گرسنگى ســتمدیده آرام نگیرند، من 
ریسمان و افسار حكومت را بر كوهان آن مى انداختم و با همان ظرفى 
كه درخت خالفت را اولین بار آب دادم )و در خانه نشستم( اكنون هم 
آب مى دادم و خود به خوبى درك مى كردید كه این دنیاى شما با مال 
و مقام و حكومتش نزد من بى اعتبارتر از آبى است كه به هنگام عطسه 

كردن از بینى بزغاله بیرون مى آید.
در این خطبه، »حضور الحاضر« همان مشارکت مردم در انتخابات به 
معنای امروزی هست. که در حضور حاضر و قیام الحجه بوجود الناصر، 
این مردم بودند که با حضرت اعــالم آمادگی و همکاری کردند. اگر 
این آمادگی و حضور مردم نبود، ایشان حکومت را قبول نمی کردند. 
این نکتۀ بسیار صریح و روشنی است که به مشارکت مردم در منظر 
حکومت اسالمی اشاره دارد که بســیار هم سرنوشت ساز است و به 
همین دلیل اســت که امام معصوم به آن توجه می کند و حکومت 
ظاهری را به واسطۀ اقبال و رأی آنها می پذیرند و منابع دینی ما مثل 

نهج البالغه هم این گونه به آن توجه می کنند.

عالوه بر اینکه نظر و رأی مــردم، مبنایی برای 
پذیرش حکومت توسط حضرت امیر)علیه السالم( به شمار 
می رود، در زمان پیامبر و همچنین خوِد حضرت علی)علیه 
السالم(، آیا رفتار سیاسی دیگری که نشان دهندۀ عالقه به 
مشارکت مردم در امر حکومت و ادارۀ آن باشد، در تاریخ اسالم 

وجود دارد؟
بله. می توانیم به صورت بسیار دقیق بگوییم که »مشورت با مردم«، 

نوِع عالقۀ پیامبر به مشارکت در امر حکومت است.
پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم(، رسول خدا بودند و به تأیید 
حضرت حق، تصمیم می گرفتند و امورات خــود را انجام می دادند، 
ولی با این حال با مردم مشورت می کردند و آنها را داخل امر حکومت 

می کردند.
 جالب است در بعضی از جنگ ها که مردم پیشــنهاد کردند که در 
بیرون از شهر با دشمن برخورد کنیم و نگذاریم دشمن وارد شهر شود، 
پیغمبر نظرشان را قبول کردند و اتفاقاً آن تصمیم اشتباه از کار درآمد. 
این امر نشان می دهد که مشورت با مردم و توجه به نظرات مردم در 
نظام سیاسی اسالم یک اصل است که در زمان خود پیغمبر اکرم و 

امیرالمؤمنین)علیهما السالم( مصادیق آن به دفعات رخ داد.  
در نظام اسالمی، آرای مردم نقش مهمی دارد و این در عنوان مشورت 
تبلور یافته اســت، در قرآن هم این اصل را در آیۀ »َو شــاِوْرُهْم فِي 

اْلَْمر«)آل عمران)3(: 159( به صراحت داریم.
نکته ای که حائز اهمیت است، این است که این اختیار با پیغمبر و امام 
ل «. یعنی نظر مردم را بگیرید، قهراً ممکن  هست که »َفإِذا َعزَْمَت َفَتوَكَّ
است مردم نظرات مختلفی داشته باشند، لکن پیغمبر آن رأی که به 
نظرش رأی قابل مالحظه تری است، انتخاب می کند و با توکل به خدا 
انجام می دهد. پس مشورت نماد این است که در اجرا پیامبر و معصوم 

چگونه عمل می کردند. 

در زمان حکومت حضرت امیر)علیه الســالم(، 
ایشان فرستادگانی را به نقاط مختلف ممالک اسالمی گسیل 
می داشتند. در این اعزام ها آیا مقبولیت سیاسی و پذیرش 
عمومی آن مناطق هم معیار قرار می گرفت یا تنها صالحیتی 
که حضرت امیر)علیه السالم( تشخیص می دادند معیار به 

شمار می رفت؟
این بحث بسیار مهمی است و می شود دربارۀ آن به تفصیل صحبت 
کرد. امام افرادی را که به شهرهای مختلف گسیل می داشتند، از حیث 
توانایی ها و خصوصیات در امور کشوری و شهری متفاوت بودند؛ هر 
کدام قابلیت هایی داشتند و در حوزۀ وسع ایمانی هم همین گونه بود. 
تعداد این افراد هم زیاد نبوده اســت و حضرت امکان انتخاب های 
متفاوتی نداشتند و طبیعتاً عوامل انتخاب اینها نمی توانست عوامل 

زیادی باشد.
منتها امام به مردم مناطق مختلف که پذیرای حکام اعزامی بودند، 
می فرمودند که از این ها اطاعــت کنید، منتها نه یک اطاعت مطلق، 

بلکه اطاعت مشروط.
در نامۀ 38 نهج البالغــه که امام دربارۀ مالک اشــتر به مردم بصره 
نوشتند، می فرمایند: »َفاْسَمُعوا لَُه َو أَِطيُعوا أَْمرَُه« حرف او را بشنوید 
و امر او را اطاعت کنید، »فیامَطاَبَق اْلَحق« اما مطابق حق. یعنی امام 
بسیار به مردم اعتماد داشتند که ناگفته فرمودند مردم می توانند حق 
را تشخیص دهند. امام در این نامه می فرمایند دستورات شرعی بر 
مردم روشن است. این کسی از طرف امام آمده، حرفش را گوش کنید 

و ببینید مطابق حق و نکات شرعی هست یا خیر.
این مشخص است که حاکم اعزامی علی)علیه السالم( نمی تواند یک 
امر خالف شرع بگوید. بلکه در امور جزئی یعنی در جزئیات اجرایی 
بحث وجود دارد که اینجا امام به مردم می گویند که  باید حرف حاکم 

را گوش کنند.
»َفإِْن أََمَرُكْم أَْن َتْنِفُروا َفاْنِفُروا« اگر مالک به شــما امر کرد که کوچ 
کنید، کوچ کنید. »َو إِْن أََمرَُكْم أَْن ُتِقيُموا َفأَِقيُموا« اگر گفت بایستید، 
بایســتید؛  حرکت نکنید، باید اطاعت کنید. یعنی در امور  حق و 
باطل مشخص است که با نظارت مردم  مالک نمی تواند بر خالف 
امر خدا و پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله و ســلم( فرمانی بدهد. ولی 
در اموری که مربوط به امور جاری و روزمره اســت، باید امر او را 

اطاعت کنید. 

آیا امام در نامه هایی که برای نمایندگان اعزامی خود 
می نویسند، نکته ای در بحث مشارکت مردم در امر حکومت 

-چون بحث شورا و...- به وضوح دارند؟
نکاتی هست که شــاید از این هم باالتر باشد. امام می فرمایند که 
حتی غیر از مسئلۀمشورت، باید نســبت به مردم محبت و لطف 
کنید. اگر الزم است، عفو داشــته باشید. حتی اگر الزم شد کسی 
عقوبت شود، از این عقوبت خوشحال نباشید. عذر مردم را تا آنجایی 
که می شود، بپذیریم. این یک نکتۀ عجیب است که نشان می دهد 
اصل در حکومت اسالمی بر رفق و مدارا و محبت و لطف به مردم 
است، البته تا جایی که نظام جامعه به هم نخورد و حقوق تضییع 

نشود.

  
قهراً ممکن 
است مردم 

نظرات مختلفی 
داشته باشند، 

لکن پیغمبر 
آن رأی که به 

نظرش رأی قابل 
مالحظه تری 

است، انتخاب 
می کند و با توکل 

به خدا انجام 
می دهد
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
در موقعیت کنونی 
که مقام معظم 
رهبری در رأس 
امور هستند، بیعت 
در موقعیتی است 
که همه نظرشان 
را می دهند،  بارش 
افکار و  مشورت ها 
انجام می شود، 
ولی در نهایت آن 
حکم قاطع و حکم 
اصلی که محصول 
افکار فرهیختگان 
و شخصیت های 
علمی و پرتجربه 
است، نظر رهبری 
است

خیر! آنجا اصــاًل واقعاً نظر مردم پذیرش ابوبکر نبوده اســت. آنجا، 
چهار پنــج نفر جمع شــدند و با ترفنــد و تهدیــد، حق حضرت 
امیر)علیه السالم( را ضایع کردند. عالوه بر تهدید و ارعاب، متأسفانه 
با ضعفی که در مردم بود، این کار انجام شد. صراحتاً عرض می کنم 

آنجا اصاًل بحث آرای عمومی نبود. 

دربارۀ مســئلۀ بیعت اگر نکته ای باقی مانده، 
بفرمائید؟

در مسئلۀ بیعت و اینکه باید قانون در کشور وجود داشته باشد، باید 
گفت که نمی شود ما دو گونه حکم داشته باشیم. منشأ قانون باید 
یک حکم باشــد. این حکم، همان اعالن نظر نهایی رهبری است. 
رهبری معصوم نیستند ولی در مقایسۀ نظر رهبر با نظر فردی که در 
فضای غیر واقعی و در جمع خاصی نظر می دهد، نظری مقدم است 
که اطالع و اشراف صاحب نظر بر همۀ جریانات، بیش از همه است، 
با خبرگان و نخبگان مشورت دارد و همۀ جهات را در نظر می گیرد و 
خود او نیز غرق در بینش و اطالع است، طبیعتاً نظر ایشان 
بر ســایر نظرها اولویت و ارجحیت دارد. نکتۀ مهم تر 
اینکه ما به امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 
اعتقاد داریم که اگر چه ظاهر نیستند، ولی حاضر 

هستند و به امورات ما اشراف دارند.

با توجه به منابع دینی و مستند ما، 
در زمان حکومت امام عصر)عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف(، مشــارکت مردم در امر 

حکومت ایشان چگونه خواهد بود؟
پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( می فرمایند: 
َا أَْقِضی َبْیَنُکْم ِباْلَبیَِّناِت َو اْلَْیاَمِن«؛ حتی ایشان  »إِنَّ
هم به ظاهر حکم می کردند؛ کســی که دو شــاهد 
عادل می آورد، قبول می کردند، کسی که قسم 
می خورد، قبول می کردند. امــا در زمان امام 
زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، همه به 

واقع حکم می کنند. 

یکی از مباحثی که با مبحث مشــارکت سیاسی 
مردم در زمان ائمه)علیهم السالم( و پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله و ســلم( به طور خاص گره خورده، بحث بیعت در نظام 
سیاسی شیعه است. شما بفرمایید که تفاوت بیعت و انتخابات 

در مفهوم امروزی آن در نظام سیاسی شیعه چگونه است؟
سؤال بسیار کلی ای در بحث ماست. دربارۀ بیعت -که یکی از ارکان 
حکومت اسالمی و تشکیالت دولتی است- باید گفت بیعت در نهایت 
امر منتهی به نظر قاطع رهبر است و انتخابات، همان مشورت است 
که مردم باید در امور مربوط به خودشــان نظر بدهند و بی تفاوت 

نباشند. 
مردم قهراً در این رابطه نظرات و افکار مختلفی دارند. در این جاها 
تشکیالت رهبری جامعۀ اسالمی، خود شخص رهبر و کسانی که به 
امر ایشان در ادارۀ امور و تشکیالتی هستند، به عالوۀ جمع کثیری 
از فرهیختگان و شخصیت های علمی و سابقه دار و پرتجربه که در 
خدمت رهبری هستند، نظر نهایی می دهند و طبیعتاً اصاًل کار و 

نظر آنها بسیار پخته تر و کامل تر اســت و قطعاً مقدم بر نظر 
یک شخص اســت که فکر می کند و به نظر می رسد. 

امام معصوم که جای خــود دارد و باید از او کاماًل 
اطاعت کرد.

برای فهم مسئلۀ بیعت، مثال دیگری می زنم؛ 
در موقعیت کنونی که مقام معظم رهبری در 
رأس امور هســتند، بیعت در موقعیتی است 
که همه نظرشــان را می دهند،  بارش افکار و  

مشورت ها انجام می شود، ولی در نهایت آن حکم 
قاطع و حکم اصلی که محصول افکار فرهیختگان و 
شخصیت های علمی و پرتجربه است، نظر رهبری 

است. نظر رهبر که اعالم شد، وظیفۀ همه 
این است که آن را تبعیت کنند. این 

تبعیت را می گوییم بیعت. اگر 
کســی تبعیت نکند، یعنی 

بیعت نکرده است.

شبهه ای که 
در مورد سقیفه وجود 
دارد، این است که در 
ســقیفه و حــوادث 
روزهای پــس از آن، 
همیــن فرآیند برای 
بیعت انجام شــد و بر 
اساس این بیعت، اقبال 
و رأی جامعــه )بــا 
پذیرش غدر و نیرنگ 
به کار رفته( به سمت 

ابوبکر رفت. پاسخ این 
شبهه را چگونه می توان 

ارائه کرد؟
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دستاوردهای 

انتخابات برای 
جامعۀ ایران 
با تمام فراز و 
نشیب هایی 

که طی کرده، 
بسیار فراوان 
بوده است. از 

جمله می توان به 
دخالت مردم در 

تعیین سرنوشت 
خویش، پایان 

استبداد تاریخی، 
آغاز دموکراسی، 

محدود شدن 
قدرت حکام و... 

اشاره کرد
چاپ شده را از روی دیوارها کندند. رهبران جنبش در شب 16 مرداد 
1285 ش. در نشستی در خانۀ مشــیر الدوله، خواهان فرمان دیگری  

برای  تکمیل  آن شدند.
پس از  دو  روز  اعتراض، فرمان دیگری مبنی بر توجه به ملت و قوانین 
شرع صادر و در آن گفته شد: »...امر و مقرر می داریم که مجلس مزبور 

  ... برای انتخاب اول
اولین واقعه دقیقاً پس از صدور فرمان مشروطیت رخ داد و از آنجا که در 
این فرمان نامی از مردم و قوانین شرع نیامده، وظیفۀ مجلس شورا روشن 
نبود و تنها به »مشــاوره و مداقۀ الزم در مهام امور دولتی و مملکتی« 
اشاره شده بود ، این  فرمان، مشروطیت خواهان را خشنود نکرد و فرمان 

نگاهی اجمالی به تاریخ برگزاری انتخابات در ایران

قرِن انتخاب
مهدی رزاقی   مقدمه

طالقانی، پژوهشگر و 
انتخابات برای تاریخ ایران پدیده ای ساده نیست که تنها چند ســطر تاریخچه برای آن نوشت. در یک سدۀ گذشته، محقق تاریخ

انتخابات در معنای یک انقالب -به معنای پایان یک دورۀ تلخ تاریخی و آغاز یک دوره تاریخ سازی- است؛ تاریخی که 
حاال آن را تاریخ معاصر ایران می نامیم؛ نکته ای که شاید مظفرالدین شاه قاجار هم هنگامی که در عمارت مشیرالدوله 

فرمان مشروطیت را امضا می کرد، به عمق آن آگاه نبود.
»چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علما، اعیان، اشراف، مالکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات 
مرقومه در دارالخالفۀ تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه، مشاوره و مداقۀ الزمه را به عمل آورده، 
به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصالحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک الزم را بنماید و در کمال امنیت 
و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبۀ اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند 
که به صحۀ همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک، نظامنامه و ترتیبات این مجلس و 
اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ معین و مهیا خواهد نمود که به صحۀ ملوکانه رسیده و بعون اهلل 
تعالی مجلس شورای ملی مرقوم که نگهبان عدل است، افتتاح و به اصالحات الزمۀ امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس، شروع نماید«
از زمان صدور این دستور تا امروز، دستاوردهای انتخابات برای جامعۀ ایران با تمام فراز و نشیب هایی که طی کرده، بسیار فراوان بوده است. 
از جمله می توان به دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش، پایان استبداد تاریخی، آغاز دموکراسی، محدود شدن قدرت حکام و... اشاره 

کرد. البته خود انتخابات و فرایند برگزاری آن هم دستخوش تحوالت بسیاری شده است.
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از شرایط 
نامزدهای 
انتخابات مجلس 
اول مشروطیت، 
داشتن سواد 
خواندن، نوشتن 
و توان تکلم به 
زبان فارسی بود 
و فقط طبقه های 
خاصی از اجتماع 
حق داشتند در 
مجلس نماینده 
داشته باشند

 

غير متمكن قائل شدند؛ به موجب بند 4 از مادۀ 4 قانون مذكور، انتخاب 
كنندگان بايد حد اقل 250 تومان عالقۀ ملكي داشــته و يا پرداختي 
ماليات آنها كمتر از 10 تومان نباشد و يا 50 تومان عايدي ساالنه داشته 
و يا تحصيل كرده باشند. ضمناْ تعداد نمايندگان از 156 نفر در دورۀ اول 
به تعداد 120 نفر تقليل يافت و مطابق جدول نظامنامۀ انتخابات، تمام 
ايران به 30 حوزۀ عمومي تقسيم شد. سن رأي دهندگان نيز از 25 سال 

به 20 سال تقليل يافت. )آبراهامیان، 1389: 91(
* مفهوم انتخابات دو درجه اي

به موجب مادۀ 15 اين قانون، انتخابات دو درجه بود؛ كساني كه واجد 
شرايط قانوني بودند، در محله هاي يك شهر و يا در شهرهاي يك حوزۀ 
انتخابيه عدۀ مقرر را تعيين مي نمودند، سپس اشخاصي كه بدين ترتيب 
انتخاب مي شدند، در مركز حوزۀ انتخابيه جمع شده، بر اساس جدول 

نظامنامۀ انتخابات، يك يا چند نفر وكيل تعيين مي كردند.

  ... برای انتخاب سوم
هر چند انتخابــات منحصر به انتخابات مجلس شــورای ملی بود، اما 
تحوالت در شیوۀ برگزاری انتخابات و البته روح حاکم بر آن، با تجربیاتی 
که دول مشــروطه از برگزاری انتخابات می یافتند، ســرعت زیادی 
داشت. انتخابات، میوۀ اصلی مشروطه بود که دشمنان زیادی داشت. 
از شــاهزادگان قاجاری تا زمین داران و اربابان محلی که حاال ثروت و 
قدرتشان در دست رعیت دارای حق رأی قرار می گرفت و همین عامل 

هم اساس تحوالت در برگزاری انتخابات بود. 
در مجلس دوم شورای ملی که سه ماه پس از فتح تهران تشکیل شد 
-در سال 1288- نظامنامۀ انتخاباتی تصویب شد که باز هم تغییراتی در 

قانون انتخابات به وجود آورد که بدین شرح بود:
شرط سن رأی دهندگان: اتباع حداقل بیست سال داشته باشند.

شرط وضعیت اجتماعی: فرد ایرانی باشد و یکی از شروط زیر را داشته باشد:
1- معروفیت محلی داشته باشد.

2- حد اقل شش ماه قبل از انتخاب در محل انتخاب یا توابع آن سکنی 
داشته باشد.

3- حد اقل دارای دویست و پنجاه تومان عالقۀ ملکی یا ده تومان مالیات 
بده باشد و یا پنجاه تومان عایدی سالیانه داشته باشد.

4- تحصیل کرده باشد.
* شرط جنسیت: زن ها حق رأی نداشتند.

* افرادی که اجازۀ رأی نداشتند:
1- افراد خارج از رشد.

2- کسانی که تحت قیمومیت شرعی هستند.
3- تبعۀ خارجه.

4- اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسالم در حضور یکی از حکام 
شرع جامع الشرایط به ثبوت رسیده باشد.

5- ورشکستگان به تقصیر.
6- مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینی که مستوجب مجازات قانونی 

اسالمی شده اند.
7- معروفین به ارتکاب قتل و ســرقت و... که شرعاً برائت خود را ثابت 

نکرده باشند.
8- اهل نظام بّری و بحری )نظامیان( که مشغول خدمت اند.

]را[ به  شرح  دستخط  سابق صریحاً دایر نموده، بعد از انتخابات، اجزای  
مجلس ، فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسالمی را موافق تصویب 
و امضای متنخبین به طوری که شایستۀ ملت و مملکت و قوانین شرع 

مقدس  باشد،  مرتب  نمایند.« )ورهام، 1367، 319(
این فرمان با پذیرش پرشور  مشــروطه خواهان روبه رو شد و مقدمات 
تدوین نظامنامۀ انتخابات فراهم آمد. مجلس موقت با شرکت اعیان و 
اشراف، بازرگانان، اصناف، شاهزادگان  و با  حضور  علمای اعالم برای تهیه 
و تدوین نظامنامۀ انتخابات تشکیل شد. در این  نشست، میرزا نصراهلل 
ملک المتکلمین - از رهبران مشــروطه- از سوی مشروطه خواهان و 
نصراهلل خان مشیر الدوله  -صدراعظم-  از  سوی دولت، سخن گفتند و 
دربارۀ تدوین نظامنامۀ انتخابات و تشکیل مجلس شورا سخن  گفتند. 
این  مجلس کمیته ای را مأمور تدوین نظامنامۀ انتخابات کرد و بر پایۀ 
پیش نویس های گوناگون، سرانجام سند  نهایی  در  10 شهریور 1285 

ش. آماده شد.)جواد اطاعت(
در 17 شــهریور 1285 ش. مظفرالدین شــاه در میان  مخالفت های  
مخالفان مشــروطه از یک سو و پافشاری مشــروطه خواهان از سوی 
دیگر، نظامنامه ای را توشیح کرد. این  نظامنامه  نخستین سند پذیرش 
دموکراســی و رأی مردمان از راه برگزاری انتخابات بــود. انتخابات 
نـخستین دورۀ  مجلس  قانون گذاری بر پایۀ این نظامنامه که به نظامنامۀ 

انتخابات صنفی معروف است، برگزار شد .
از شــرایط نامزدهای انتخابات مجلس اول مشــروطیت، داشتن سواد 
خواندن، نوشتن و توان تکلم به زبان فارسی بود و فقط طبقه های خاصی 
از اجتماع حق داشتند در مجلس نماینده داشته باشند. از سویی دیگر 
رأی دهندگان نیز شرایط خاصی داشتند؛ شاهزادگان قاجار، روحانیون، 
اشــراف، تجار، زمین داران و اصناف، طبقه هایی بودند که به فرمان شاه 
می توانستند نمایندگان خود را برگزینند و از مردم عادی، کسانی که ملکی 
به ارزش حد اقل هزار تومان داشتند -یا جزء اصناف شناخته شده بودند و 
اجارۀ مغازۀ آنها حداقل به اندازۀ متوسط اجارۀ محل بود- حق رأی داشتند 
و اصناف کم درآمد مانند حماالن و شتربانان، نماینده و مانند نسوان، حق 
رأی نداشتند. شرط سنی برای شرکت در مجلس اول، داشتن بیست و پنج 
سال سن و از شرایط دیگر »رعیت ایران« بودن و »معروفیت داشتن« بود 
که حق رأی را به همراه خود داشت.)ناظم االسالم کرمانی، 1346: 513(

  ...برای انتخاب دوم
قانون انتخابات مجلس اول همچون خود آن مجلس، سرانجام با ثباتی 
نداشت و در مجلس عالی تغییر یافت. مجلس عالی پس از استبداد صغیر، 
به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه قاجار و فتح تهران توسط 
مشروطه خواهان تشکیل شد و محمدشاه قاجار را عزل کرد و احمد شاه 
قاجار را به جای وی به پادشاهی رســاند. در زمان پادشاهی احمد شاه 
قاجار، نمایندگان مجلس عالی تغییراتــی در قانون انتخابات به وجود 
آوردند و دومين قانون انتخابات موسوم به »انتخابات دو درجه« در تاريخ 
10 تير ماه 1288 هجري شمسي تهيه و تدوين گرديد. در اين قانون، 
انتخابات از »صنفي« به »دو درجه اي« اصالح و زمينۀ بيشــتري براي 
مشاركت مردم فراهم گرديد؛ در اين قانون، انحصار انتخاب كننده ها در 
طبقات معين از بين رفت و به همۀ طبقات به غير از بانوان، حق شركت 
در انتخابات داده شد. البته محدوديت هايي هم براي بي سوادها و افراد 
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طبق قانون 

اساسی 
جمهوری 

اسالمی ایران، 
چهار دسته 
انتخابات در 

کشور برگزار 
می شود. ساختار 
حقوقی جمهوری 

اسالمی به 
ترتیبی تنظیم 

شد که همۀ 
مقامات حکومتی 

به صورت 
مستقیم و یا غیر 
مستقیم، با رأی 

مردم انتخاب 
شوند

  انتخاب پشت انتخاب
پس از پیروزی انقالب اســالمی ایران، نخســتین همه پرسی نظام 
جمهوری اسالمی ایران -به فرمان امام خمینی)ره(- برگزار شد و تنها 
تغییر قانون رأی در این دوره، در مورد شرط سن رأی دهندگان بود که 
به 15 سال تغییر کرد. )سن قانونی برای رأی دادن در سال 1385 به 

18 سال تغییر یافت(
این همه پرسی در روزهای 10 و 11 فروردین ماه 1358 با مشارکت 98 
درصدی مردم برگزار شد. در این زمان، 20 میلیون و 857 هزار و 391 
نفر در کشور واجد شرایط شرکت در همه پرسی بودند که در نهایت 20 
میلیون و 440 هزار و 108 نفر با رفتن پای صندوق های رأی به نظام 

جمهوری اسالمی ایران رأی »آری« دادند.
انتخابات در جمهوری اســالمی علی رغم فراز و نشــیب های بسیار و 
تجربه های تلخ و شیرین، هرگز مورد تردید واقع نشد و 34 دورۀ آن در 

طول نزدیک به چهار دهۀ گذشته، برگزار شد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، چهار دسته انتخابات در 
کشور برگزار می شود. ســاختار حقوقی جمهوری اسالمی به ترتیبی 
تنظیم شــد که همۀ مقامات حکومتی به صورت مســتقیم و یا غیر 

مستقیم، با رأی مردم انتخاب شوند.
1- اصل 107 قانون اساسی:

ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان خود را در مجلس خبرگان 
رهبری بر می گزیند تا رهبری نظام را مشــخص نمایند و رهبری در 
چارچوب قانون اساسی، سیاست های کلی نظام را با مشورت با مجمع 

تشخیص مصلحت، معین و اعالم نمایند.

2- اصل 62 قانون اساسی:
ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان خود را در مجلس شورای 
اسالمی بر می گزیند تا قوانین کشــور را در چارچوب قانون اساسی و 

سیاست های کلی نظام به تصویب برسانند.

3- اصل 114 قانون اساسی:
ملت ایران به استناد قانون اساســی فردی را به عنوان رئیس جمهور 

بر  می گزیند تا قوانین کشور را از طریق هیئت دولت اجرا نماید.

4- اصل 100 قانون اساسی:
ملت ایران به استناد قانون اساســی در روستاها، شهرها و استان ها به 
منظور حل مشکالت منطقۀ خود، نمایندگانی برای شوراهای محلی 

بر می گزینند.

  ... و این راه بی پایان
روند دموکراسی خواهی در ایران در طول زمان و از طریق انتخابات 
پیش می رود و زمینه های تصمیم گیری بر اساس رأی اکثریت در تار 
و پود عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و حتی خانواده، دمیده 
شده است. حاال با بیش از یک قرن برگزاری انتخابات، جامعۀ ایرانی 
به این تجربه دست یافته که انتخاب صحیح، به ادارۀ صحیح جامعه و 
ساختن آینده کمک شایانی می کند. این، تجربه ای است که می توان 
نسل به نسل منتقل کرد و تاریخ انتخابات از این رو دارای اهمیت است.

نظامنامۀ انتخابات سال 1290
مجلس دوم در سال 1290 در نظامنامۀ انتخابات تغییراتی ایجاد کرد. 
یکی از این تغییرات، لغو شــرط مالکیت برای رأی دهنگان در شروط 

طبقۀ اجتماعی بود.
همچنین تعدادی از افراد نیز به آنهایی که اجازۀ رأی نداشتند افزوده شد؛ 
متکدیان، اشخاصی که به وسائل بی شرفانه تحصیل معاش می نمایند و 
مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقالل مملکت قیام 
و اقدام کرده اند، نمی توانستند در انتخابات شرکت کنند. در نظامنامۀ 
سال 1290، شرط سنی شرکت در انتخابات نیز دستخوش تغییراتی 
شد و سن نامزدهای انتخاباتی در محدودۀ سنی 30 تا 70 سال مشخص 
شد. در شرط مذهبی این نظامنامه آمده بود که نمایندگان باید مسلمان 
باشند، مگر نمایندگان اقلیت های مذهبی )مسیحی، زرتشتی و کلیمی.(

  انتصابات در پوشش انتخابات
این آخرین تغییرات در برگزاری انتخابات تا اواسط دورۀ پهلوی دوم بود. در 
دورۀ رضا خان، انتخابات هم همچون سایر ارکان مشروطیت به محاق رفت 
و تنها کالبد بی روحی از آن در ساختار آن حکومت استبدادی باقی ماند. هر 
چند همین کالبد بی روح می توانست روح اعتراض جامعه به وضع موجود 
را با اصرار بر وجود نمایندگانی چون مصدق و مدرس در مجلس نشان دهد. 
پس از ســقوط رضا خان تا انقالب 1357 ه.ش، گذشــته از مجلس 
مؤسسان و قوانینی که گهگاه برای آن مجلس فرمایشی صادر می شد، 
به صورت محسوس و البته نمایشــی تنها یک تغییر در روند برگزاری 
انتخابات رخ داد و آن اعطای حق رأی به زنان بود که در سال 1341 و در 
چارچوب قانون انجمن های ایالتی و والیتی مصوبۀ مجلس به اجرا در 
آمد. البته این قانون، شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را هم برای 

کاندیداها از میان می برد که اتفاق مثبتی به شمار نمی رفت.
اعطای حق رأی به زنان از این رو به تغییر نمایشــی تعبیر می شــود 
که کماکان -همچون دورۀ رضا شــاه- از انتخابــات آزاد خبری نبود، 
نمایندگان پســت نمایندگی خود را از دربار می خریدند و نهایتاً این 
چاپلوسی و فرمانبرداری و وابستگی بود که اساس انتخاب نمایندگان 

مجلس را تعیین می کرد.

منابع:
ورهــرام، غالمرضــا: »نظام 
سیاســی و ســازمان های  
اجتماعــی  ایــران در عصر 
قاجار«، تهران، معین ، 1367، 

ص 319 .
کرمانی، ناظم االسالم: »تاریخ 
بیداری ایرانیان«، تهران، امیر 

کبیر، 1387، ص 513.
آبراهامیان، یروانــد: »ایران 
بین دو انقالب، از مشــروطه 
تا انقالب اســالمی«، تهران، 
مرکــز، چــاپ چهاردهم، 

1389، ص 91.
اطاعــت، جــواد: »قوانین و 
نظــام انتخابــات در دوران 
مشروطه«، مجلۀ اطالعات 
سیاسی- اقتصادی، 1385، 

شماره 227.
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
نباید فراموش 
کنیم که 
انتخابات، 
ترجمان 
جمهوریت نظام 
و فلسفۀ سیاسی 
مردم ساالری 
دینی است و 
به طور عمده، 
ناظر به مقبولیت 
حکومت است

 

برخوردار است که اکثریت را بری از اشتباه و فساد می داند. ایشان به 
صراحت می فرمایند: »قهراً مردم وقتى آزاد هستند، یک نفر صالح را 

انتخاب مى کنند و آراى عمومى نمى شود خطا بکند.«)2( 
برخی این تصور را دارند که تودۀ مردم، توانایی درک و تشــخیص 
نیازها و اهداف خود را ندارند و مانند سفیهان و محجورینی هستند 
که برای رتق و فتق امور خــود، به ولّی و قیم نیــاز دارند و خود را 
در جایگاه فرزانگانی می دانند که صالح مــردم را بهتر از خوِد آنان 
تشخیص می دهند. این سخنان که غالباً دستمایۀ تخریب جمهوری 
اسالمی توسط معاندین و رســانه های خارجی قرار می گیرد، البته 
گاهی با حســن نیت و به تعبیری از »دوســتان نادان« نظام بیان 
می شــود که به کلی با رأی و نظر امام در تنافی است. امام خمینی 
می فرمایند: »اکثریت هر چه گفتند، آراى ایشان معتبر است و لو به 
خالف ]و[ به ضرر خودشان باشد. شما ولّى آنها نیستید که بگویید 
این به ضرر شماست ما نمى خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید؛ 
ولّى آنها نیستید. بر طبق آن طورى که خود ملت مسیرش هست. 
شما هم خواهش مى کنم از اشخاصى که ممکن است یک وقتى یک 
چیزى را طرح بکنند که این طرح بر خالف مسیر ملت است، طرحش 

در اینکه بایــد به نظرات مــردم، آرای مردم و  محسن 
نیازهای آنان توجه گردد، هیچ تردیدی نیست. صــــابری

در نظام جمهوری اسالمی نیز مردم موکل اند و 
صاحبان قدرت، وکیــل مردم. صاحبان قدرت 
باید توجه داشته باشند که وکیل نیازهای واقعی مردم، در چارچوب 
ارزش های انقالب اسالمی، قانون اساسی و حقوق شهروندی هستند. 
این بدان معنا است که نباید اغواگرایانه نیاز کاذبی را در جامعه ترویج 
کنند و یا به نیازهای متغیر و مصالح عمومی بی توجه باشند، هر چند 

نیازهای واقعی را تأمین نمایند.
امام خمینی این مسئله را که مردم بتوانند خودشان نظام سیاسی 
و اهداف و نیازهای شان را تعیین کنند و بر سر کار بیاورند، از حقوق 
اولیۀ انسان ها می دانند. ایشان می فرمایند: »هركسى، هر جمعيتى، هر 
اجتماعى حق اولى اش اين است كه خودش انتخاب بكند يك چيزى 

را كه راجع به مقدرات مملكت خودش است .«)1(
نباید فراموش کنیم که انتخابات، ترجمان جمهوریت نظام و فلسفۀ 
سیاسی مردم ساالری دینی است و به طور عمده، ناظر به مقبولیت 
حکومت اســت. رأی مردم در نظر امام خمینی از چنان جایگاهی 

چرایی اهمیت رأی مردم از منظر امام خمینی)قدس سره(

حق اّولی هر اجتماعی  این است که 
خودش انتخاب کند



   11

   شمــاره195  جمادی االولی 1438   

  
همان گونه که 
نماز جمعه هم 
عبادت است و 
هم سیاست، 
رأي دادن در 

انتخابات هم، 
هم عبادت است 
و هم سیاست و 
یک فریضۀ ملي 
است. بنابراین، 
چون رأي دادن 

واجب است، 
تمام کساني که 

واجد شرایط 
هستند

نکنند از اّول. طرح هر مطلبى الزم نیســت. الزم نیست هر مطلب 
صحیحى را اینجا گفتن. شما آن مســایلى که مربوط به وکالتتان 
هست و آن مسیرى که ملت ما دارد، روى آن مسیر راه را بروید، و لو 
عقیدۀ تان این است که این مسیرى که ملت رفته، خالف صالحش 
است. خب، باشد! ملت مى خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار 
دارد؟ خالف صالحش را مى خواهد. ملــت رأى داده؛ رأیى که داده 

متَّبع است.«)3(
جالب تر آنکه امام خمینی این مسئله را نه فقط ناظر به جمهوریت 
نظام، بلکه فراتــر از آن، ناظر به اســالمیت آن می دانند و معتقدند 
که در اســالم، همۀ این مســایل )توجه به آرای عمومی و ساختار 
دموکراتیِک توجه به نیازها و اهداف( به شــکل بسیار پر رنگ تری 
موجود است. ایشــان در مصاحبه ای که با اوریانا فاالچی، خبرنگار 
معروف ایتالیایی داشتند، در پاســخ به این پرسش که چرا با اضافه 
شــدن واژۀ »دموکراتیک« از عنوان »جمهوری اسالمی« مخالفت 

کردند، مطرح می کنند:
»يك مسئله اين است كه اين توّهم، اين را در ذهن مى آورد كه اسالم 
محتوايش خالى است از اين ]=دموکراسی[، لذا احتياج به اين است 
كه يك قيدى پهلويش بياورند و اين براى ما بسيار حزن انگيز است كه 
در محتواى يك چيزى كه همۀ چيزها به طريق باالترش و مهم ترش 
در آن هســت، حاال ما بياييم بگوييم كه ما اسالم مى خواهيم و اما با 
اسالم مان دموكراسى باشد، اسالم همه چيز است. مثل اين است كه 
شما بگوييد كه ما اسالم را می خواهيم، ولى به شرط اينكه به خدا هم 
معتقد باشيم. اين براى ما خيلى ناراحت كننده است كه كسى يك 

همچو خيالى داشته باشد.«)4(
ایشان در جای دیگری به صراحت بیان می کنند که هیچ کس حق 
ندارد رأی خــود را به مردم تحمیل کند. امــام خمینی به صراحت 
می فرمایند: »در جمهورى اســالمى -جز در مواردى نادر که اسالم 
و حیثیت نظام در خطر باشــد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف 
کارشناسان دانا- هیچ کس نمى تواند رأى خود را بر دیگرى تحمیل 

کند و خدا آن روز را هم نیاورد!«)5(
در نظر امام، رأی و مقبولیتی که ناشی از انتخابی آزادانه، آگاهانه و از 
سر اقناع و به دور از فریب و تهدید و متوجه نیازهای واقعی مردم باشد، 
قطعاً آن انتخاْب اصلح و موجب صالح و سازندگی مملکت است: »اگر 
به انتخاب مردم باشد، مردْم آدِم خوب مى خواهند، مردْم آدِم صالح 
مى خواهند. اگر مردم آزاد باشند خودشان يك شخصى كه بدانند كه 

مرد صالح خوبى است، تعيين مى كنند.«)6(

پی نوشت ها:
)1( امام خمینی، سید روح اهلل: »صحیفه امام«، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی، چاپ چهارم، 1386، ج 4، ص492.
)2( همان، ج5، ص322.
)3( همان، ج9، ص395.

)4( همان، ج 10، ص95. 
)5( همان، ج21، ص143.

)6( همان، ج5، ص320.

فقه انتخابات يعني چه؟
گفتاری از آیت اهلل عبدالنبی نمازی

استاد حوزۀ علمیه و امام جمعۀ شهر کاشان

اسالم براي هر يك از افعال مكلفين 
خود حكمي دارد؛ نوشــیدن آب، 
غذا خوردن، خوابيــدن، ازدواج 
كردن، اشتغال، كار، توليد، صنعت، 
مسائل اقتصادي، مسائل اجتماعي، 
مسائل سياسي و... . هيچ حركت و 
كاري در اسالم نيست، مگر اينكه 
در فقه اسالمي داراي حكم است. 
بر این اساس، طبیعتاً انتخابات هم 
دارای حکم فقهی است؛ يعني در 
انتخابات، واجب و حرام داريم. يك 

سلسله كارها در انتخابات واجب و يك سلسله كارها در آن حرام است.
چيزي كه در انتخابات، بر ملت واجب است، چيست؟ رأي دادن!

رأي دادن يك فریضۀ سياسي ملي و همچون نماز جمعه، فريضه ای سياسي 
الهي اســت. همان گونه که نماز جمعه هم عبادت است و هم سياست، رأي 
دادن در انتخابات هم، هم عبادت است و هم سياست و يك فريضۀ ملي است. 
بنابراين، چون رأي دادن واجب است، تمام كساني كه واجد شرايط هستند، 
نمي توانند از رأي دادن شانه خالي كنند. شرکت در انتخابات بر همۀ كساني 
كه واجد شرايط هستند، واجب عيني است و کفایی نیست؛ اگر ديگران رأي 
دادند، تكليف از شما ساقط نمي شود. معنا و تعريف واجب كفايي اين است كه 
اگر ديگران انجام دادند، از شما ساقط است. مثاًل دفن میت مؤمن، واجب است 
اما اگر كسي آمد و متصدي اين امر شد، از شما ساقط است. اما واجب عيني 
بر عين عين و فرد فرِد مكلفین واجب است. نتيجۀ اين حكم شرعي و فقهي 

سياسي، لزوم شرکت همه در انتخابات است.
معموالً  در بحث شــركت در انتخابات، تعبیر »مشاركت حد اكثري« مطرح 
می شود. نصف به عالوۀ یک هم مشاركت حد اكثري است. اگر نصفي از آمار 
نفوس و جمعتي واجد شرايط رأي، شركت كردند و به كسي رأي دادند، آن 
فرد نمايندۀ مجلس يا رئيس جمهور است. اين از نظر حقوقي صحیح است؛ در 
همۀ نظام هاي سياسي دنيا مالك، مشاركت حداكثري است. اما از نظر فقهي، 

مشاركت حداكثري كافي نيست و همۀ واجدين شرايط بايد رأي دهند.
در نتیجه اگر آمار جمعيت 80 ميليون اســت، فرض كنيد 60 ميليون واجد 
شــرايط رأي داريم، چنانچه از اين 60 ميليون، 50 ميليــون رأي دادند، ده 

ميليون خارج از دايرۀ تكليف رفته اند.
واژۀ »رقيب انتخاباتي« درست نيست؛ نامزدهاي شركت كننده در انتخابات، 
رقيب همديگر نيستند. رقيب به اين معناست كه روبه روي هم و مخالف هم 
باشند. تعبير صحيح و درست اين اســت كه نامزدهاي انتخاباتي، »همرزم« 
همديگر هستند؛ انتخابات، يك رزم سياسي ملي در برابر جبهۀ استكبار است.

وقتي چنين شد، نامزدها رقيب نيستند؛ همرزم هستند؛ دقيقاً مثل رزمندگان 
جبهۀ جنگ، همه سالح های خود را به سمت خط دشمن نشانه گرفته اند. 
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
اسالم این اصل 
عقلی را که »باید 
کار را به کاردان 
سپرد« قبول دارد 
و تأکید می کند 
که ادارۀ امور 
در بخش های 
گوناگون جامعه، 
باید به کسی 
سپرده شود که 
دانش آن کار را 
داشته باشد و به 
اصطالح، اهل 
فن باشد

 

قرآن کریم در اصلی کلی، پیروان خویش را این گونه راهنمایی می کند: 
ْکِر إِْن ُکْنُتْم ل َتْعَلُموَن؛ همیشه آگاهی های خود را از  »َفْسَئُلوا أَْهَل الذِّ

آگاهان و دانشمندان بگیرید«. )نحل)16(: 43(
برخورداری از عقل سلیم و اســتفادۀ بهینه از اندیشه، تجربه و علم 
دیگران، فرد را نیرومند می سازد و از لغزش های او می کاهد؛ چنان که 
امیر المؤمنین علی)علیه السالم( می فرمایند: »العقُل غریزٌة یزیُد ِبالعلِم 

و التَّجارِب؛ عقل، غریزه ای است که با علم و تجربه زیاد می شود«.1
ُه ُخِدَع، و َمن َکُثَت  ایشان در جایی دیگر می فرمایند: »َمن َقلَّت َتجربَتُ
تجرَبُتُه َقلَّت غرَُّتهُ؛ کســی که کم تجربه بَود، فریب خوَرد و کسی که 

تجربه اش زیاد بود، لغزش هایش کم گردد«.2
به همین دلیل، در نامۀ 53 و 73 نهج البالغه در بیان معیارهای مدیران 
حکومتی می نویسند: »و توّخ منهم اهل تجربة و الحیاء؛ آنان را از میان 

مردم با تجربه و با حیا برگزین«.
فردی که می خواهد بر مسند مدیریت کشــور تکیه زند، باید دارای 
تجربه، تخصص و نوآوری باشــد و اگر این ویژگی را ندارد، میدان را 

اخالق انتخاباتی نامزدها و معیار تقدم خود بر دیگران 
الزم است آنان که در صدد ورود به عرصۀ انتخابات هستند، معیارهایی 
را در خود جستجو کنند و در صورت وجود این مالک ها و صفات، وارد 

عرصۀ انتخابات گردند که عبارت اند از:

1. عبادت و بندگی خدا
یاد خدا، به انســان بینش می دهد، او را در مشکالت یاری می کند و 
موجب موفقیت در کارها می شود. اگر نامزدی -مشغول دنیا و غافل 
از یاد خدا- برای تصدی امور وارد عرصۀ انتخابات شد، این غفلت به 

سقوط در منجالب نیستی و ورود او به زندان دنیا می انجامد.

2. نوآوری، تخصص و تجربه در امور مدیریتی
اسالم این اصل عقلی را که »باید کار را به کاردان سپرد« قبول دارد و 
تأکید می کند که ادارۀ امور در بخش های گوناگون جامعه، باید به کسی 
سپرده شود که دانش آن کار را داشته باشد و به اصطالح، اهل فن باشد.

جستاری در اخالق انتخاباتی مبتنی بر آیات و روایات

رأی من، اخالق!

جمهوریت، از جمله عناصر مهم تشکیل دهندۀ نظام جمهوری اسالمی است که همه ساله در جهت عینیت بخشیدن به آن، انتخابات 
برگزار می گردد و تمامی مقامات کشور -با واسطه یا بدون واسطه- توسط مردم انتخاب می شوند. در هر انتخابات، گروه های مختلف با 
افکار و اهداف متفاوت می کوشند با ارائۀ شایستگی های خود، در رقابتی طاقت فرسا، آرای مردم را از آن خود کنند تا توفیق خدمت را 

به دست آورند.
به همین دلیل، از آغاز تا پایان تبلیغات و پس از انتخابات، مردم، منتخبین و شکست خوردگان، باید همواره اخالق و آداب اسالمی را رعایت 
کنند و از انصاف و عدالت خارج نشوند که توفیق خدمت و رضایت خداوند، جز از این طریق به دست نمی آید. بنابراین، تبیین انتخابات با 
تمامی مراحل و جنبه های آن از دیدگاه احادیث و آیات الهی، امری ارزشمند و پسندیده است تا با عمل به آن، الگویی مناسب در اختیار 
جهانیان و همۀ پویندگان راه حق قرار دهیم و راه خود را از جویندگان زر و زور و تزویر جدا کنیم که »ما تشنگان خدمتیم، نه شیفتگان 

قدرت« و خداخواهیم، نه دنیاطلب و خودخواه!
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الزمۀ انتخابات 

سالم، ایجاد 
فضایی دور از 
تشنج و فساد 
است. این امر 

محقق نخواهد 
شد، مگر با 

رعایت اصل 
»احترام متقابل«، 

»هم دلی و 
هم بستگی« و 

دوری از »حرمت 
شکنی«، 

»تهمت« و 
»افترا«

الِعباِد الّلِه؛ ریاست را جستم و آن را در خیرخواهی بر بندگان خدا یافتم«.8

اخالق انتخاباتی نامزدها در زمان انتخابات
پس از اطمینان شخص از خود برای نامزد شدن، بحث اخالق انتخاباتی 

مطرح می شود که برخی از آنها را به طور اختصار بیان می کنیم:
1. اسراف نکردن در تبلیغات

یکی از آســیب ها، هزینه های هنگفتی اســت که صرف تبلیغات 
انتخاباتی می شود. نامزدها به جای اینکه در صدد شناساندن خود به 
مردم باشند، مبالغی کالن را صرف تبلیغات می کنند که چیزی جز 
اسراف به همراه ندارد. امیرالمؤمنین علی)علیه السالم( می فرمایند: 
»َمْن کاَن لَُه ماٌل فإّیاُه َو الِفساد؛ فاّن إْعطاَء املاِل فی َغیِر َوجٍه َتْبذیٌر َو ارساٌف 
َو ُهَو َیرَفُع ِذْکَر صاحِبِه فی الّناِس َو َیَضَعُه ِعْنَد الّلِه.9؛ هر که ثروتی دارد، 
مبادا آن را تباه کند؛ زیرا صرف کــردن بی مورد آن، ریخت و پاش و 
اسراف است. این کار، او را در میان مردم بلند آوازه می کند، ولی نزد 

خدا بی مقدار می سازد.«
برخی هم برای پیروزی، از اموال بیت المال اســتفاده و به هر شکل 
ممکن آن را توجیه می کنند. این کار اشتباه مضاعفی است؛ زیرا عالوه 
بر اسراف و تبذیر، از بیت المال برای مقاصد شخصی استفاده کرده اند.

امام باقر)علیه السالم( می فرمایند: »اَْلُمْسُِفوَن اّلذیَن َیْسَتِحلُّوَن املَحارَِم 
ماَء؛ اسراف کاران، آنانی هســتند که حرام ها را حالل  و َیْســِفُکوَن الدِّ

می شمارند و خون می ریزند«.10

2. انصاف در گفتار
نامزد در دفاع از ایده ها و برنامه ها و معرفی خود، باید در گفتار و کردار، 
جانب انصاف را داشته باشد، از حق کشی دوری کند، از فضای به وجود 
آمده در جهت قرب به خدا بهره برد و با سعۀ صدر در برابر کارشکنان، 

همچون دوستی مهربان باشد.
امام علی)علیه السالم( می فرمایند: »اَْجَوُر الّسیرِة اَْن َتْنِصَف ِمَن الّناِس 
َو ل ُتعاِمَلُهم ِبِه؛ ستمکارانه ترین روش آن اســت که از مردم انصاف 

بخواهی، ولی خودت با آنان به انصاف رفتار نکنی«.11
انصاف در گفتار و کردار نسبت به خود و رقیبان، موجب الفت دل ها و 

دوام دوستی ها می شود؛ »اإلْنصاُف ُیَؤلُِّف القلوَب«.

3. احترام متقابل و دوری از تهمت
الزمۀ انتخابات ســالم، ایجاد فضایی دور از تشــنج و فساد است. 
این امر محقق نخواهد شد، مگر با رعایت اصل »احترام متقابل«، 
»هم دلی و هم بســتگی« و دوری از »حرمت شکنی«، »تهمت« و 

»افترا«.
بدترین ضرباتی که حاکمان و در فضای انتخابات، نامزدها متحمل 
می شوند، تهمت و شایعه پراکنی است. بنابراین، افراد باید بکوشند 
خود را در جایــگاه تهمت قرار ندهنــد. امام علی)علیه الســالم( 
ْهَمِة فل َیُلوَمنَّ َمْن أساَء به الظّنَ؛  می فرمایند: »َمْن َوَضَع َنْفَسُه َمواِضَع التُّ
کســی که خود را در جایگاه تهمت قرار داده است، نباید جز خود را 

نکوهش کند«.12
از آنجا که انسان با هم نشین خود شناخته می شود، باید هشیار باشد که 

در هر مجلسی شرکت نکند و با هر کسی رابطه نداشته باشد.

برای کسانی که از شــرایط کافی برای مدیریتی کالن برخوردارند، 
باز بگذارد.

امام علی)علیه السالم( در این باره می فرماید: »رأُی الشیِخ أَحبُّ ِمن َجَلِد 
الُغلِم؛ اندیشۀ پیر، از تالش جوان خوشایندتر است.«3

3. پایداری در برابر مشکالت
پایداری در برابر مشــکالت، جدیت در کارها و پشتکار، یکی دیگر از 
ویژگی هایی است که رهبران و حاکمان باید از آن بهره مند باشند. این 
عوامل، زمینه ساز نفوذ مدیران و رهبران در پیروان و به وجود آمدن 

قدرت شخصی می شود.
امیرالمؤمنین)علیه السالم( می فرمایند: »ما أدَرَک املَجَد َمْن فاَتُه الِجّد؛ 

کسی که کوشش نکرد، به بزرگی نرسید«.4
یکی دیگر از نشانه های پایداری در برابر مشکالت، برخورداری از سعۀ 
صدر به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریتی است، چنان که امام 
دِر؛ ابزار ریاست،  علی)علیه السالم( می فرمایند: »آلُة الرّئاسِة سعُة الصَّ

سعۀ صدر است«.5
پس باید آمادگی نامزد برای پذیرش مشکالت و شکیبایی و استقامت 

او در راه حق، بسیار باال باشد.

4. برخورداری از بینش
هنگامی که یقین بر پایۀ ایمان استوار گردید و بینش از آن حاصل شد، 
می توان در برابر نامالیمات و بی عدالتی ها ایستاد و از سرچشمۀ زالل 
حقیقت سیراب شد. بنابراین، اهل بصیرت توجه می کنند، از عبرت ها 
بهره می گیرند، آن گاه راه های روشــنی را می پیمایند و از افتادن در 

پرتگاه ها دوری می کنند.
از نظر اسالم، مدیریت یک تشکیالت به کسی واگذار می شود که - در کنار 
ایمان و اعتقاد به ارزش های مکتبی- دانش و بینش الزم را داشته باشد. 
اسالم نه تنها جلوی نظرات نا آگاهانه را می گیرد و مانع مدیریت نا آگاهان 
بر هدایت و ارشاد جامعه می شود، بلکه خطر عمل بدون علم را نیز گوشزد 

می کند و آن را یکی از موجبات فساد و انحطاط جامعه می داند.

5. اندیشیدن به آسایش مردم
اگر کسی که همواره به فکر رفاه و آسایش مردم و با هواهای نفسانی 
خود در ستیز است بر مسند قدرت تکیه زد، فریفتۀ جاه و ثروت دنیا 
نمی شود. پیروان و راسخان این کار، تنها مؤمنان راستین هستند که 

به یاد خدا دل بسته اند.
امیرالمؤمنین)علیه السالم( در بیان مقام پرهیزکاران می فرمایند:

»نفس او از دستش در زحمت، ولی مردم در آسایشند. برای قیامت 
خود را به زحمت می افکند، ولی مردم را به رفاه و آسایش می رساند.«6

6. دوری از ریاست طلبی
ریاست طلبی، از جمله آفت هایی است که در این زمینه باید مورد توجه 
باشد. کســانی که به دنبال برتری بر بندگان خداوند هستند، جز برای 
نابودی خویش و دیگران گام بر نمی دارند. امام صادق)علیه الســالم( 
می فرمایند: »َمن َطَلَب الرِّئاسَة َهَلَک؛ هر که جویای ریاست باشد، نابود 
شود.«7 و در جایی دیگر فرمودند: »َطَلبــُت الرِّئاسَة َفَوَجدُتها ِف النَّصیَحِة 
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
صحنۀ انتخابات، 
نامزدها را ناچار 
می کند در جمع 
هواداران خود 
وعده هایی بدهند 
که قادر به انجام 
آنها نیستند. 
برخی وعده ها در 
اثر فکر نکردن 
و در فضای 
به وجود آمده 
مطرح می شود. 
در این شرایط، 
باید از روی تأمل 
و تعقل سخن 
گفت

 

6. دوری از فریب کاری
حال و هوای انتخابات، برخی نامزدها را -برای کســب آرای بیشتر 
و پیروزی در انتخابات- به ســمتی پیش می برد کــه -آگاهانه یا 
ناآگاهانه- دســت به فریب کاری می زنند. نامزدها و هواداران آنها 
باید با پرهیز از این گونه رفتار، سخن پیامبر گرامی اسالم)صلی اهلل 
علیه و آله و سلم( را آویزۀ گوش خود کنند که می فرمایند: »کسی 
که مسلمان باشد، نه نیرنگ می زند و نه حیله گری می کند؛ زیرا از 
جبرئیل)علیه السالم( شنیدم که می گوید: همانا نیرنگ و حیله گری 

در آتشند.«
همچنین امیر مؤمنان علی)علیه السالم( فرمودند: »ما در زمانه ای به 
سر می بریم که بیشتر مردم آن غّداری و خیانت را زیرکی می دانند و 
افراد بی خبر و نادان، این عده را به خوش فکری نسبت می دهند. آنها 
را چه می شود؟! خدایشان بکشد! گاه باشــد که مرد آزموده و دانا به 
زیر و زبر امور، در هر موردی، حیله و نیرنگ آن را می داند، ولی اوامر 
و نواهی خدا مانع می شود و با آنکه می داند و می تواند این حیله ها را 
به کار بندد، ولی آنها را رها می کند. در مقابل، کسی که در دین هیچ 
پروایی ندارد، فرصت را برای به کار بســتن این ترفندها و نیرنگ ها 

غنیمت می شمرد.19
بنابراین، در جامعه ای دین مدار، شایسته نیســت که نامزدها برای 

کسب آرای بیشتر، به خدعه و نیرنگ رو آورند.

منبع: گنجینه، مرکز پژوهش های اســالمی صدا و ســیما، شــماره 51 
)اردیبهشت 1384(

پی نوشت ها:
)1( محمدی ری شهری، محمد: »ميزان الحكمه«، دارالحدیث، قم، ج 2، ص 25.

)2( تمیمی آمدی، عبدالواحد: »غرر الحکم و درر الکلم«، ج 5، ص 185.
)3( نهج البالغه، حکمت 86.

)4( تمیمی آمدی، همان، ج 2، ص 263.
)5( نهج البالغه، حكمت 176.
)6( نهج البالغه، خطبۀ 193.

)7( کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق: »الكافي«، 2/297/2.
)8( نوری، حاج میرزا حســین: »مســتدرك الوسائل و مســتنبط المسائل«، 

آل البیت)علیهم السالم( إلحیاء التراث، بیروت، ١4٠٨ق، ج 12، ص 173.
)9( نهج البالغه، خطبۀ 196.

)10( بحرانی، سید هاشم: »البرهان فی تفسیر القرآن«، ج 1، ص 465.
)11( تمیمی آمدی، همان، ص 394

)12( نهج البالغه، خطبۀ 151.
)13( شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان: »المالی«، ص 220.

)14( تمیمی آمدی، همان، ص253.
)15( صف)61(: 2.

)16( تمیمی آمدی، همان، ح 10063.
)17( نهج البالغه، حكمت 215.

)18( مجلسی، محمدباقر: »بحار االنوار«، ج 75، ص 8.
)19( نهج البالغه، خطبۀ 41.

ْهَمِة َو  امیر المؤمنین)علیه الســالم( می فرمایند: »إّیاَک َو َمواِضَع التُّ
وِء، َفإنَّ َقریَن السوِء تُغزُّ َجلیَسُه13؛ از رفت و آمد  املَْجِلَس املَظُنوِن ِبالسُّ
به جاهای تهمت برانگیز و مجالسی که گمان بد به آنها برده می شود، 

بپرهیز؛ زیرا دوست بد، هم نشین خود را می فریبد.«

4. پرهیز از دادن وعده های واهی
صحنۀ انتخابــات، نامزدها را ناچار می کند در جمــع هواداران خود 
وعده هایی بدهند که قادر به انجام آنها نیستند. برخی وعده ها در اثر 
فکر نکردن و در فضای به وجود آمده مطرح می شود. در این شرایط، 

باید از روی تأمل و تعقل سخن گفت.
امام صادق)علیه الســالم( می فرماید: »ل تِعَدنَّ أخاَک َوَعداً لَیَس ف 
َیِدَک َوفاُؤُه؛ هرگز به برادرت وعده ای نده که انجام آن به دســت تو 

نیست«.14
قرآن مجید در سورۀ صف، دربارۀ انسان هایی که به گفتار خویش عمل 
َها الَّذیَن آَمُنوا لَِم َتُقوُلوَن ما ل َتْفَعُلوَن َکُبَ َمْقًتا  نمی کنند، می فرماید: »یا أَیُّ
ِعْنَد الّلِه أَْن َتُقوُلوا ما ل َتْفَعُلوَن 15؛ ای کســانی که ایمان آورده اید! چرا 
چیزهایی می گویید که به آنها عمل نمی کنید؟! خدای تعالی سخت به 

خشم می آید که چیزی را بگویید که بدان عمل نمی کنید.«
همچنین امام علی)علیه الســالم( می فرمایند: »َوعُد الَکریِم َنقٌد َو 
َتعجیٌل، َوعُد اللَّئیِم َتسویٌف و َتعلیلٌ؛ وعدۀ شخص بزرگوار، نقد و فوری 
است و وعدۀ شخص فرومایه، امروز و فردا کردن و با بهانه جویی همراه 

است«.16

5. پرهیز از اختالفات
در هر جامعه، سالیق گوناگون وجود دارد؛ گروه ها باید با وجود اختالف 
سالیق و تعدد آرا در برابر منافع مشترک خود)ملی-مذهبی(، وحدت 
داشته باشند و از تفرقه شــدیداً بپرهیزند. تنها باید برای رضای خدا و 
ادای تکلیف الهی به عرصۀ رقابت قدم بگذارند، پیروز شــدن یا ناکامی 
در انتخابات برایشان تفاوتی نکند؛ زیرا در هر دو حالت، به تکلیف خود 

عمل کرده اند.
نامزدها باید بکوشــند از هوا و هوس بپرهیزند و از تجاوز به حقوق 
دیگر نامزدها و هواداران آنها خودداری کنند؛ اهانت به هر شــکل 
ممکن، وحدت را از بین می برد و زمینۀ حق کشی و انحراف را پدید 

می آورد.
باید فضایی ســالم و آرام فراهم کرد تا مردم بتوانند به درســتی و با 
آرامش، دربارۀ نامزدها، برنامه ها، شعارها و اهداف آنان تصمیم گیری 
کنند. اختالف، فضایی ایجاد می کند که در آن، عقل از کار می افتد و 
تنها پیروی از هوا و هوس و تعصب های خشک و نادانی باقی می ماند. 

همین امر ما را به ورطۀ نابودی و هالکت نزدیک می کند.
حضرت علی)علیه الســالم( دربارۀ اثر اختالف می فرمایند: »الِخلُف 

َیهدُم الرَّأَی؛ اختالف، نابود کنندۀ اندیشه است«.17
معموالً ریشۀ اختالفات، نادانی است و اگر نادانی نبود، هرگز اختالف 

پدید نمی آمد.
امیر مؤمنان علی)علیه الســالم( در بیان این معنی می فرمایند: »لَو 
َسَکَت الجاِهُل َما اْخَتلَف الّناُس؛ اگر نادان خاموشی می گزید، مردم دچار 

اختالف نمی شدند«.18
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مذکوره باشند -که جایز باشد رأی دادن و گرفتن دربارۀ آنها- واجب 
می شود با توانایی، اگر بدانند یا احتمال بدهند که فاقِد بعِض آنها، رأی 

خواهند گرفت.8
مالحظه نمایید ُدَول کفر را ]که[ چگونه انتخاب می نمایند و انتخاب 
می شوند، و چه کسانی انتخاب می شــوند، و از چه راه هایی انتخاب 
می شــوند، و چه آرایی در مجلس های خودشــان اظهار می کنند، و 
دولت های آنها چه عملیاتی بر طبق قانون مملکت و برخالف قانون 
عقل و دین -حتی ادیان منسوخۀ آنها- انجام می دهند که فساد و اِفساد 
آنها بر همۀ عقالی دنیا آشکار است؛ ]و[ مخالفت نمایید با چگونگی 
کارهای آنها و چگونگی وسایل و اسباب و مسّببات آنها، که مطابقت با 

هیچ دیِن اصل دار و هیچ قانوِن عقل پسند، ندارند.
عّصمکم اهلل و ایّانا من الزالت کلّها بمحمد و آله الطاهرین صلوات اهلل 

علیهم اجمعین
و السلم علیکم و رحمة الله و برکاته.

منبع: کتاب »به سوی محبوب« ) دستورالعمل ها و رهنمودهایی از آیت اهلل 
بهجت، ص139(

و بعد، چنانکه مکرراً از شرکت در انتخابات ســؤال شده، در جواب 
آنها، آنچه اظهار شده است، بیان می شود: این جانب، جهاِت سلبیه 
و اثباتیه1 را متعرض می شوم. کســانی که بنا دارند در رأی دادن و 
یا انتخاب شدن شــرکت نمایند، باید متذکر باشند که کسانی حق 
انتخاب شدن و امیِن مردِم با ایمان در مورد دین و دنیا بودن را دارند، 
که از رجاِل با عقِل کامِل کافی و ایمان کامل از شیعۀ اثنی عشریه و با 
علم به مسائل شرعیه در شخصیات و اجتماعیات و با شجاعت باشند؛ 
و از آنهایی باشند که در اظهارات و تروک2، »َل َيَخاُفوَن لَْوَمَة َلِئٍم«3 
باشند؛ و از رشوه ها و تخویفات4 و نحو5 آنها دور باشند. نظر نکنند که 
تا به حال چه بود؛ بلکه نظر نمایند که از حال چه باید بشود و چه باید 
نشود. و باید پرهیزکار و خدا ترس باشند، ارادۀ خدای تعالی را بر همه 

چیز ترجیح بدهند.
اگر فاقد بعض صفات باشــند، اهل ائتمان6 نیستند و رأی دادن برای 
فاقدها، بی اثر اســت، بلکه جایز هم نیست؛ مشــکوک هم، متروک 
است.7 تفحص هم، باید کامل باشد و بدون مداخله دوستی و دشمنی 
در امور نفسانیه باشــد. در حاِل رأی دادن و گرفتن، خدای عظیم را 
ناظر به تمام خصوصیاِت همه بدانند. کسانی هم که واِجد خصوصیات 

مرحوم حضرت آیت اهلل العظمی بهجت

پی نوشت ها:مؤمنانه کاندیدا شدن
)1( شــرایطی کــه موجب 
می شــود نتوان به شــخصی 
رأی داد و همچنین شرایطی 
که ســبب جواز رأی دادن به 

شخص می شود.
)2( گفتــن و نگفتن ها و نیز 
انجام دادن ها و انجام ندادن ها.

5(: 54؛ »در  3( مائــده) (
ســرزنش  از  خــدا[  ]راه 

سرزنش کنندگان نهراسند«.
)4( ترساندن ها

)5( مانند
)6( اعتماد

)7( اگر در وجود بعضی از این 
شروط در نامزدی شک کرد، 

رأی دادن به او جایز نیست.
)8( کسانی که شــرایط الزم 
و توانایی بر انجــام این کار را 
دارند و می دانند که اگر شرکت 
نکنند، افراد فاقد این شرایط 
یا بعضی از این شــرایط رأی 
می آورند، بر آنها واجب است 

که نامزد انتخابات شوند.
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شهید مرتضی مگر جمع این دو ممکن است؟
آن روزها که تازه انقالب اسالمی پیروز شده بود  آوینی

و برای نخستین بار عنوان »جمهوری اسالمی« 
برای این نظام تازه ای که همچون ثمرۀ سیاسی 
انقالب تلقی می شــد بر ســر زبان ها افتاده بود، یکی از نویسندگان 
سیاسی صاحب شهرت ِمن باب تشکیک در امکان تحقق چنین نظامی 
به این استدالل آویزان شده بود که »اصاًل جمهوری اسالمی دیگر چه 
صیغه ای اســت؟ این که جز یک ترکیب موهوم بیش نیست و... مگر 

جمع این دو -جمهوریت و اسالمیت- ممکن است؟«
»جمهوری اسالمی« بدون تردید تعبیری کامالً بدیع و بی سابقه است. 
خواهم گفت که »جمهوری اسالمی« همچون ثمرۀ سیاسی انقالب 
اسالمی ایران، مفهومی نیست که از انضمام این دو جزء -جمهوریت و 
اسالمیت- حاصل آمده باشد و بنابراین، با تحقق در رابطۀ این دو جزء 
با یکدیگر نیز قابل شناخت نیست. به عبارت روشن تر، »اسالمیت« 
در جهان امروز همچون صورتی از یک نظام حکومتی، تعریف ناشده 
و موهوم اســت، حال آنکه »جمهوریت« چنین نیست. تجربه های 
سیاســی دنیای جدید -علی الخصوص در این سه قرن اخیر- تماماً 
در جهت و تبیین چگونگی حضور مردم در حکومت ها بوده اســت و 
بنابراین، در ترکیب »جمهوری اسالمی«، صفت اسالمیت نمی تواند به 
تبیین و تعریف بیشتر معنای این ترکیب مددی برساند و... خواه ناخواه 
آنچه در عمل پیش خواهد آمد، وضعیتی غیر مشخص چون حکومت 
پاکستان خواهد داشــت که یکی از بدترین انواع دموکراسی است. 
گذشته از آنکه »جمهوریت« همان »دموکراسی« نیست و بنابراین، 
آنان که قصد دارند با اســتفاده از این تعابیر بیان مقصود کنند، بهتر 

است نخست در حدود این تعابیر و نسبت آنها با یکدیگر بحث کنند.

جمهوری اسالمی حاصل جمع کلمۀ جمهوری به اضافۀ کلمۀ 
اسالمی نیست

»جمهوری اســالمی« تعبیری نیســت که از انضمــام این دو جزء 
-جمهوریت و اسالمیت- حاصل آمده باشد و چنین دریافتی از همان 
آغاز بر یک اشتباه غیر قابل جبران بنا شده است. »جمهوری اسالمی« 
تعبیری اســت که بنیانگذار آن برای »حکومت اسالمی، آن سان که 
دنیای امروز اســتطاعت قبول آن را دارد« ابداع کرده است و تعبیر 
جمهوری اسالمی اگر چه حد و رسم این نظام را تبیین می کند، اما 
در عین حال از اظهار ماهیت و حقیقت آن عاجز اســت. ذهن انسان 
امروز به مجرد مواجهه با تعبیر »جمهوریت«، متوجه پارلمانتاریسم 
و انواع دموکراسی می شود، اما در مواجهه با تعبیر »اسالمیت«، هیچ 
مصداق روشن و یا تعریف معینی نمی یابد، چرا که اسالم -به مثابه یک 
نظام حکومتی- بر هیچ تجربۀ تاریخی از دنیای جدید استوار نیست. 

گفتاری دربارۀ امکان یا عدم امکان همنشینی وجه اسالمی و وجه جمهوری در نظام اسالمی

اسالمیت یا جمهوریت؟
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»جمهوری 
اسالمی« 

تعبیری است 
که بنیانگذار آن 
برای »حکومت 

اسالمی، آن سان 
که دنیای امروز 

استطاعت قبول 
آن را دارد« ابداع 

کرده است و 
تعبیر جمهوری 
اسالمی اگر چه 
حد و رسم این 
نظام را تبیین 
می کند، اما در 

عین حال از 
اظهار ماهیت و 

حقیقت آن عاجز 
است

تثبیت نخواهد شد. ریشۀ »دموکراسی«، دو واژۀ »دموس« -به مفهوم 
مردم- و »کراتوس« -به مفهوم حکومت- است. به مجرد مواجهه با این 
سؤال که »مردم کیستند و مراد از این مردمی که قرار است حکومت 
کنند، چیست؟«، تعبیر »دموکراســی« به یک لفظ مبهم و موهوم 

مبدل خواهد شد.
علی الظاهر وجه تمایز دموکراســی از غیر آن »تکثر قوای سه گانه و 
وجود پارلمان« است، حال آنکه اصلی ترین مشخصه ای که دموکراسی 
را از غیر آن تمیز می بخشــد، »قوانین موضوعۀ بشــری است«. در 
حکومت دموکراتیک، بشر خویشــتن را همچون مبدأ، منشأ وضع 
قوانین می شناســد و بنابراین، چه بســا تکثر قــوا و پارلمان وجود 

پیداکنند، اما دموکراسی محقق نشود.
یعنی آن صفت ذاتی که تا تحقق نیابد دموکراســی بالتمام محقق 
نخواهد شــد، همین اســت که حق وضع قوانین را علی االصاله به 
بشر -عقل مشترک همگانی- بســپاریم. و اگر سخن از امتناع جمع 
دموکراسی و حکومت دینی می رود، در همین جاست؛ چرا که حکومت 
دینی قوانین اساسی خویش را از دین اخذ می کند نه از عقل مشترک 
بشری! و خواهم گفت اگر از این تمایز ذاتی صرف نظر کنیم، حکومت 
دینی با ظاهر »نهادهای قانونی مدنی« و حتی »تکثر قوای سه گانه« 

منافاتی ندارد.

موجد انقالبات و نظام های غربی
از لحاظ نظری، آنچه که موجد انقالب های قرن های هفدهم و هجدهم 
اروپا و آمریکاســت، »نظریۀ میثاق اجتماعی« است که بیشتر از همه 
توسط »الک و روسو« بسط و تبیین یافته است. بر اساس این نظریه، 
جامعۀ بشری بر اساس میثاقی که غایت آن تأمین منافع مردمان است، 
به وجود آمده و بنابرایــن، در تقابل با این اعتقاد قرون وســطایی که 
حکومت را همچون حق الهی پاپ و سالطین می انگاشت، قرار می گیرد.

اگر روشنفکرانی چون میرزا ملکم خان در برابر استبداد قاجاریه راه 
نجات را نه در نفی سلطنت بلکه در وجود قانون می دانستند، در همین 
جاست که نظریۀ قرارداد اجتماعی ذاتاً در تعارض با سلطنت موروثی 
نیست و سلطان می تواند مشــروط بر آنکه به قوانین موضوعۀ عقل 
مشترک همگانی گردن بگذارد، همچنان در رأس حکومت باقی بماند، 

چنان که در مشروطۀ سلطنتی چنین است.
تصوری هم که از حکومت دینی در نزد غربی ها و غرب زدگان وجود 
دارد، ارجاع به تجربه های تاریخی است که غرب در تئوکراسی پاپ ها 
و سالطینی چون لویی چهاردهم از سر گذرانده است. لویی چهاردهم 
خود را ظل اهلل و خدای مجسم می دانست و اگر همچون فراعنه ادعای 

خدایی نمی کرد، به آن علت بود که زمانه چنین اقتضایی نداشت.
انقالب های دیگری نیز در جهان امروز و با رجوع به صورت سیاسی 
اومانیسم روی داده است، یا همچون انقالب های چین و روسیه هویتی 
سوسیالیستی داشته و یا منشأ گرفته از ایدئولوژی ناسیونالیسم بوده 
اســت. موجد این انقالب ها -از لحاظ نظری- صورت های سیاســی 
اومانیسم بوده. بنابراین، کامالً طبیعی است اگر ثمرۀ این انقالب ها نیز، 
پس از پیروزی، یکی از صورت های معدود نظام های حکومتی شناخته 
شده در جهان امروز باشــد... و اما باید دید که موجد انقالب اسالمی 

ایران چه بوده است.

تجربۀ تاریخی صدر اسالم نیز صورتی مدون ندارد و در نسبت با انواع 
نظام های حکومتی در دنیای جدید تعریف نشده است.

دشواری های تاریخی دموکراسی
تعبیر »دموکراسی« نیز کامالً موهوم است و اگر در مواجهه با این تعبیر 
برای عقل متعارف پرسشی پیش نمی آید، به آن علت است که بشر 
امروز اسیر فرهنگ غرب است و اسیر در نظام پیچیدۀ فراگیری که به 
او اجازه نمی دهد بیرون از اعتبارات ذهنی و کامالً انتزاعی دنیای جدید 
بیندیشد. برای مثال، فقط به ذکر بخشی از مقدمۀ کتاب »مدل های 

دموکراسی« نوشتۀ دیوید هلد بسنده می کنم:
»دموکراســی به معنی نوعی از حکومت اســت که در آن به خالف 
حکومت های مونارشی و اشرافی، مردم حکومت می کنند«. »حکومت 
به وسیلۀ مردم« شــاید مفهومی عاری از ابهام به نظر آید، اما ظواهر 
همیشه گمراه کننده اند و تاریخ اندیشۀ دموکراسی پیچیده و حاکی از 
دریافت های متضاد است. عرصه های عدم توافق بسیار گسترده است 
و در واقع، هر یک از اجزای عبارت فوق، دشواری های مربوط به تعریف 

را به همراه دارد. اگر از ابهامات موجود در واژۀ »مردم« آغاز کنیم:
- چه کسانی را باید »مردم« قلمداد کرد؟

- چه نوع مشارکتی برای آنها در نظر گرفته شده است؟
- شرایط مفروض برای هدایت به مشارکت کدامند؟

- آیا انگیزه ها و ضد انگیزه ها، یا هزینه ها و منافع مشارکت می تواند 
برابر باشد؟

واژۀ »حکومت« مسائل بسیاری از این قبیل را بر می گزیند:
- حوزۀ حکومت را تا چه اندازه گســترده یا محدود می توان در نظر 
گرفت؟ یا عرصۀ مناسب برای فعالیت دموکراتیک را چگونه می توان 

تعیین کرد؟
- اگر »حکومت«، مفهوم »سیاسی« را در خود جای می دهد، منظور 
از آن چیســت؟ آیا به مفهوم نظم و قانون اســت؟ مناســبات میان 

ایالت هاست؟ اقتصاد است؟ عرصۀ داخلی یا خصوصی است؟
- آیا عبارت »حکومت به وسیلۀ مردم« متضمن اجبار در اطاعت است؟

- آیا فرامین »مردم« باید اطاعت شود؟ جای اجبار به اطاعت، و حق 
اختالف عقیده کجاست؟

- برای کسانی که آشکارا و فعاالنه در زمرۀ »مشارکت کنندگان« قرار 
ندارند، چه ساخت و کاری در نظر گرفته شده است؟

- دموکراسی ها تحت چه شرایطی حق دارند علیه گروهی از مردم، 
یا کسانی که خارج از دایرۀ حکومت مشروع قرار دارند به زور متوسل 

شوند؟)البته اگر قائل به وجود چنین شرایطی باشیم(
عرصه های بالقوۀ عدم توافق به همین جا ختم نمی شود. زیرا از یونان 
باســتان تا اروپای معاصر و آمریکای شــمالی نیز در زمینۀ شرایط 
یا پیش نیازهای موفقیت »حکومت به وســیلۀ مردم« عقاید اساساً 
متفاوتی ابراز شده اســت. به عنوان مثال، آیا مردم باید قبل از آن که 
دموکرات شوند، سواد بیاموزند؟ آیا برای حفظ دموکراسی، حد معینی 
از ثروت اجتماعی ضرورت دارد؟ آیا در شرایط جنگ یا وضع اضطراری 
ملی می توان دموکراسی را حفظ کرد؟ اینها و انبوه مسائل دیگر، حاکی 
از آن است که معنی دموکراسی هنوز تثبیت نشده و احتماالً هیچ گاه 
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حکومت اسالمی 
حکومت قانون 
است... همه 
محکوم ارادۀ 
الهی هستند 
و اختیارشان 
محدود و مشروط 
است به احکام و 
قوانین اسالم که 
از طریق رسوالن 
امین وحی نزول 
یافته است... 

 

کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.
مجموعۀ قوانین اسالم که در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان 
پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن، کار حکومت 

را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است.
حکومت اســالمی حکومت قانون اســت... همه محکوم ارادۀ الهی 
هستند و اختیارشان محدود و مشروط است به احکام و قوانین اسالم 
که از طریق رسوالن امین وحی نزول یافته است... و اما اگر چه اختیار 
تشریع و حق تقنین مختص به خداوند است، ضرورت وجود مجالس 
قانون گذاری -نه از جنبۀ تأسیســی، بلکه از جنبۀ تطبیقی- از میان 
نخواهد رفت. شــور در تطبیق احکام و قوانین اساسی اسالم نسبت 
به مصادیق آنها، حکمتی است که وجود مجلس شورا را در حکومت 

اسالمی توجیه می کند.

نسبت جمهوری اسالمی و مردم
نسبت و تعلق این حکومت به مردم از طریق توافقی است که آنان را 
برای قبول قوانین اســالم و عمل به آن آماده کرده است و این توافق 
از طریق )بیعت( انجام می شــود. نکته ظریفی کــه در اینجا وجود 
دارد، آن است که بیعت)انتخاب مردمی( اگر چه شرط الزم و مطلق 
احراز مقام والیت نیســت، اما شرطی اســت که والیت یا حاکمیت 
را به فعلیت می رســاند، چنان که تجربۀ تاریخی خالفت علی)علیه 
السالم( به آن اشاره دارد. بیعت مردم با او بعد از مرگ عثمان، والیتی 
را فعلیت بخشید که پیش از این در غدیر خم از جانب خدا و به دست 
رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله و سلم( به آن انتصاب یافته بود. یعنی 
احراز صالحیت برای والیت اگر چه با بیعت یا انتخاب مردم به اثبات 
نمی رسد، اما این هست که تا اتفاق جمهور مردم نباشد، والیت صورتی 

بالفعل نمی یابد.
ابوعلی سینا در فصل »خالفت« از کتاب »شفا« از طریق استدالل عقلی 
به همین نتیجه رسیده است. او می گوید سنت گذار یا مرجع سنت که 
پیامبر باشد، باید اطاعت خلیفه ای را که تعیین کرده است بر پیروان 
خویش واجب کند و استخالف)جانشینی( نیز از غیر از این جهت، و یا 
اجماع اهل سابقه، ممکن نیست؛ و مرادش از »اهل سابقه« خبرگانند. 
زمامداری که در این مقام واقع می شود، باید دارای سیاست مستقل و 
عقل اصیل و اخالق شریف -شجاعت، عفت و حسن تدبیر- و عارف به 

شریعت باشد... و مردم جمیعاً بر او اتفاق حاصل کنند.
شیخ الرئیس نیز بر این عقیده است که حق والیت و حاکمیت برای 
زمامداری که جانشین پیامبر خدا می شود، معلول بیعت و اتفاق مردم 
نیست، اگر چه این بیعت شرطی است که تا محقق نشود، حاکمیت 
و خالفت ظاهری فعلیت پیدا نمی کند. والیت از طریق انتصاب و یا 
اجماع اهل سابقه -خبرگان- و احراز صفاتی که صالحیت والیت به 

وجود آنها در فرد باز می گردد، اثبات می شود.
حقیقت جمهوری اسالمی نه تنها در دنیای جدید بلکه در دنیای قدیم 
نیز جز در حکومت مدینه -ســال های اول تا دهم هجرت- فرصتی 
برای ظهور نیافته است. سنت دنیای قدیم اگر چه با رویکرد به ادیان 
اساطیری، شرک آمیز و یا وحیانی تحقق یافته، اما باز هم این تجربۀ 
تاریخی که حقیقت دین در صورتی از یک نظام حکومتی ظاهر شود، 
انجام نگرفته است. شریعت، صورت متنزل حقیقت دین است و تصور 

موجد انقالب اسالمی
اگر علل موجد انقالب اســالمی ایران هیچ یک از عللی نیســت که 
انسان این روزگار را به تحرکات سیاسی و ایجاد انقالب کشانده است، 
آیا می توان انتظار داشــت که ثمرۀ پیروزی انقالب اسالمی یکی از 
حکومت های شناخته شدۀ دنیای جدید باشد؟ آیا این انتظار توقعی 
معقول اســت که ما پس از پیروزی انقالب اســالمی، برای تشکیل 

حکومت به دولت-شهر آتن در قرن پنجم قبل از میالد بنگریم؟
مسلم است که مرجع ما برای تشکیل حکومت، نمی توانست هیچ یک 
از تجربیات تاریخی بشــر جز حکومت مدینه در صدر تاریخ هجری 
باشد، چرا که موجد انقالب اسالمی نیز -از لحاظ نظری- نظریۀ والیت 
فقیه بود که بنیان گذار جمهوری اسالمی آن را در کتاب »والیت فقیه« 
طرح و تفسیر کرده است. پس هنگامی که نه در علل نظری ایجاد و نه 
در مرجعیت تاریخی، بین انقالب اسالمی و انقالب های دیگری که در 
دنیای جدید رخ داده اشتراکی وجود ندارد، به طریق اولی نمی توان 
انتظار داشت که این اشــتراک در نظام حکومتی برخاسته از انقالب 

اسالمی پیدا شود.
همان طور که گفتم، وجه تمایز و تفاوت نظام های دموکراتیک را از غیر 
آن نباید در وجود پارلمان و یا تکثر قوای ســه گانه پیدا کرد. پارلمان 
و نهادهای دیگر وسایطی هستند در خدمت عقل مشترک عمومی و 
إعمال ارادۀ همگانی، وگرنه نفس قانون چیزی نیست که در غرب و در 
روزگار جدید ابداع شده باشد و زمینۀ وجود مجالس شورا و نهادهای 
مجزای اجرایی وقضایی در همۀ اعصار تاریخ بشری وجود داشته است.

ضرورت حکومت اسالمی
در کتاب »والیت فقیه« نیز حضرت امام خمینی بعد از بیان ضرورت 
تشکیل حکومت اسالمی، آنگاه که به تبیین وجوه تمایز این نظام از 

دیگر حکومت ها می پردازد، با صراحت بر همین امر تأکید می ورزد:
حکومت اسالمی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست... 
حکومت اسالمی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است؛ 
البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع 
آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشــروطه از این جهت که حکومت 
کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شــرط هســتند که 
در قرآن کریم و سنت رسول اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( معین 
گشته است. مجموعۀ شروط، همان احکام و قوانین اسالم است که 
باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسالمی حکومت قانون 

الهی بر مردم است.
فرق اساسی حکومت اســالمی با حکومت های مشروطۀ سلطنتی و 
جمهوری در همین است. در اینکه نمایندگان مردم یا شاه در این گونه 
رژیم ها به قانون گذاری می پردازد در صورتی که قدرت مقننه و اختیار 
تشرع در اسالم به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس 

اسالم یگانه قدرت مقننه است.
هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شــارع را 
نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسالمی به 
جای مجلس قانون گذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را 
تشکیل می دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های 
مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها 
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»وقتی می گوییم 

والیتی را 
که رسول 

اکرم)صلی اهلل 
علیه و آله و سلم( 

و ائمه)علیهم 
السالم( داشتند، 
بعد از غیبت فقیه 
عادل دارد، برای 

هیچ کس این 
توهم نباید پیدا 

شود که مقام 
فقها همان مقام 

ائمه)علیهم 
السالم( و رسول 

اکرم)صلی اهلل 
علیه و آله و سلم( 

است«

اســتخالف اعتباری ولی فقیه را محقق می ســازد و او را به تأسیس 
حکومت مخیر مــی دارد. امــام خمینی در کتــاب »والیت فقیه« 

نگاشته اند:
»وقتی می گوییم والیتی را که رسول اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
و ائمه)علیهم السالم( داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ 
کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه)علیهم 

السالم( و رسول اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( است.«
والیت فقیه از امور اعتباری عقالئی است و واقعیتی جز جعل ندارد... 
بدیهی است که این والیت در شــرایطی که فرد جامع الشرایط برای 
احراز آن وجود نداشته باشد، باید به شــورایی از فقها واگذار شود، و 

ال غیر.
بنابراین در حکومت اسالمی، جمهوریت در طول اسالمیت و به تبع 
آن وجود دارد )اگر انتزاع این دو مفهوم را عجالتاً برای اقامۀ استدالل 
بپذیریم( هر چند از سوی دیگر، حکومت اسالمی واقعیتی نیست که 
فارق از اتفاق جمهور و یا بیعت و انتخــاب مردمان فعلیت پیدا کند. 
بیعت از ریشۀ »بیع« و به مفهوم عهد و پیمان است و وجود آن از آنجا 
ضرورت می یابد که حکومت اسالمی عقدی است که میان خداوند، 
والی و مردم انعقاد پیدا می کند و همراه با ایــن پیمان، والی و مردم 

نسبت به یکدیگر حقوق متقابل می یابند.
با کمی تأمل می توان دریافت که حکومت اسالمی در این زمان صورت 
دیگری جز آنچه به طور طبیعی در جمهوری اسالمی به خود گرفته 
است، نمی تواند پیدا کند و البته از آنجا که هیچ تجربۀ دیگری نظیر آن 
در تاریخ دنیای جدید وجود ندارد، چه بسا که قانون اساسی جمهوری 
اسالمی در پاســخ به اقتضائات و نتایجی که در عمل حاصل می آید، 

مراحل دیگری از تغییر و تتمیم را به خود ببیند.

حکومت دینی بر این تصور مقدماتی مبتنی است که تشریع دین حائز 
شمولیتی است که حیطۀ سیاست را نیز شامل شــود... و این، عین 

واقعیت است.
پذیرش شریعت اســالم، مالزم با قبول این حکم است که »شریعت 
اســالم می تواند در صورتی از یک نظام سیاســی که منشأ گرفته از 
آن است که به تأســیس حکومت بپردازد.« شریعت همچنان داری 
حیثیتی عبادی است، حیثیتی سیاســی نیز دارد و این دو حیثیت، 

خواه ناخواه، مالزم با یکدیگر و انفکاک ناپذیر هستند.
والیت فقیه تنها صورتی است که حکومت اسالمی به خود می گیرد 
و این از حقایق اســت که تصور آن موجب تصدیق می شود و نیاز به 
استدالل ندارد. این والیت پیش از مرحلۀ تأسیس حکومت، خودبه خود 
فعلیت و تحقق دارد، چرا که فرد متعهد نســبت به دین فطرتاً برای 
استضائه احکام عملی دین به مرجع رجوع می کند که او را اعلم و اعرف 
در شریعت می شناسد و بنابراین، تقلید شیوه ای کاماًل فطری و خود 

به خودی دارد.
در مرحلۀ تأســیس حکومت نیز خواه ناخواه موجبیت های فعلی و 
ضرورت های عقلی ما را ناگزیر می دارد که والیت فقیه را در مقام ثبوت، 
از گزند تکثر و تفرقی که به آن دچار است خارج کنیم و به آن صورتی 
واقعی و قابل حصول ببخشیم. آرای مردم در اینجاست که یا مستقیماً 
وظیفۀ انتخاب ولی فقیه را بر عهده دارد و یا غیر مســتقیم از طریق 
خبرگانی که منتخب و معتمد مردم هستند، چنان که حضرت امام 
خمینی در سخنان شگفت آور خود در روز دوازدهم بهمن 1357 در 

بهشت زهرا فرمودند:
»من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم، من به واسطۀ اینکه 

ملت من را قبول دارد، دولت تعیین می کنم.«
یعنی رأی مردم و پشــتیبانی آنها میزانی اســت که مشــروعیت و 
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

یک انتخابات خــوب و مفید از نظر شــما چه 
معیارهایی را در خود دارد؟ 

]نکتۀ اول اینکه[ آنچه در انتخابات الزم اســت، رقابت سالم است؛ 
رقابِت بدون تهمت زنی و بدگویی به یکدیگر است.3 نکتۀ دوم که در 
اغلب انتخابات های ما بوده است،... رقابتی بودن انتخابات ]است[. 
]در انتخابات سال های اخیر[ سعی شــد که گفته شود انتخابات 
رقابتی نیست لکن خالف واقع بود و انتخابات رقابتی بود؛ با َعلَم های 
گوناگون، با نام های گوناگون، با شــعارهای گوناگون، جناح های 
مختلف، افراد مختلف شرکت کردند و حرف خودشان را زدند؛ صدا 
و سیما در اختیار نامزدها... قرار گرفت؛ نامزدها... در شهرها تبلیغات 
کردند و آنچه توانستند، کار کردند. بنابراین انتخابات کاماًل رقابتی 

بود و آنچه به دست آمده است، محصول یک رقابت کامل است.4

با توجه به حضور بیش از پیش فهرســت ها در 
انتخابات مختلف، آیا اعتماد و رأی دادن به فهرســت ها و 

به نظــر جنابعالی اولین نتیجــۀ برگزاری یک 
انتخابات برای دولت و ملت چیست؟ 

یکی از هدف های دائمی جبهۀ دشــمن -که در رأسش هم آمریکا 
اســت- از اّول انقالب تا امروز این بوده اســت که یــک دو قطبِی 
خطرناک بین مردم و نظام به وجود بیاورد؛ درست عکس آن چیزی 
که جمهوری اسالمی بر اساس آن بنا شده است؛ یعنی آمیختگی 
کامل نظام با مردم. آنها خواسته اند این شکاف را به وجود بیاورند؛ 
البّته موّفق نشده اند. انتخابات از جمله مواردی است که دشمن را 
در این عرصه مأیوس می کند؛ یعنی نشان دهندۀ ارتباط مستحکم 
نظام با مردم اســت و این دو قطبی مورد عالقۀ دشمن را به کلی از 
بین می برد. به این اعتبار، انتخابات مصداق »إن تَنُصُروا اهلل« است.1

اصوالً چه کسی در انتخابات شرکت می کند؟
هر کسی به نظام اسالمی اعتقاد دارد ]و[ در این اعتقاد صادق است، 

شرکت در انتخابات را وظیفۀ خودش می داند.2

هر چند فرصت گفتگو با مقام معظم رهبری موقعیت و موفقیتی است که نصیب کمتر خبرنگاری می شود، اما نوع بیانات  معصومه 
ایشان در فراز و نشیب های سیاسی و اجتماعی دهه های اخیر، همچون گفت وگویی میان یک خبرنگار و تحلیلگر با رهبر محمودزاده وزیری

معظم انقالب، حائز پاسخ های اساسی بوده است. از جمله موضوعاتی که جامعه برای گذار موفقیت بار از آن بیش از هر 
موضوع دیگری نیاز به هدایت ها و دلگرمی های ایشان دارد، انتخابات است؛ در تحلیل بیانات، منویات و توصیه های ایشان در موضوع 
انتخابات، سؤاالتی را به شکل نمادین پیش از آن بیانات ارزشمند گذاشته ایم تا خواننده در متن یک گفت و گو قرار بگیرد و فرصت درک 

بهتری برایش فراهم شود.
نوشتۀ زیر، گفت وگوی نمادین نشریۀ مسجد با مقام معظم رهبری در مورد انتخابات است:

تحلیل انتخابات و مسائل پیرامون آن از منظر 
بیانات مقام معظم رهبری

انتخابات 
در نـــــگاه 

مقام معظم رهبری
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طول زمان، یک حضور شاد و مؤثر و تعیین کننده بوده ]است[. امید 
به آینده اگر نباشد، دل نا امید و افسرده وارد میدان انتخاب نمی شود 

حضور مردم، حضور جوان ها، نشانۀ امیدواری آنهاست.9

جنابعالی در سخنرانی های سال های اخیر خود در 
پیش از انتخابات از گروه های مختلفی که حتی ممکن است 
به نظام اعتقادی هم نداشته باشــند، خواسته اید که در 
انتخابات شرکت کنند! آیا این دعوت و عدالت در مشارکت 
همۀ اقشــار جامعه با توجه به اسالمی بودن جامعه، عامل 

مثبتی به شمار می رود؟ 
]بله[ در این حق، یعنی حق رأی دادن، حق انتخاب کردن، یعنی 
آزادی سیاسی در بزرگ ترین و مؤثرترین شکلش، هیچ محدودیتی 
نیست. زن ها هم همین جور رأی می دادند و رأی می دهند و صاحب 
سهمی در این آزادی عمومی هستند. جوانان هم همین طور، حتی 
نوجوانان هم اگر به حد بلوغ رسیدند، همین طور. نژادهای مختلف 
تفاوتی ندارند، مذهب های مختلف تفاوتــی ندارند، حق رأی در 
جمهوری اســالمی مخصوص مسلمانان نیســت، مخصوص یک 
عده ای از مسلمانان، یک مذهب خاص نیســت، مال همه است. 
رأی در مجلس شورای اسالمی و قانون گذاری مخصوص مسلمین 
نیست. غیر مســلمان ها هم نماینده انتخاب می کنند و حق رأی 
دارند. ببینید هیچ امتیازی در صدر اسالم هم نبود، در جمهوری 

اسالمی هم نیست.10

یعنی این تمایز نداشتن در امتیازات شهروندی 
ریشه در صدر اسالم دارد؟

]قطعاً[ و جالب است برای شما که بگویم اروپا و دنیای غرب، دنیای 
دموکراسی که این همه زبان درازی نسبت به اسالم کردند، به این 
امور و به این اصول بسیار دیر رسیدند. حق رأی برای زن تا اوایل 
این قرنی که اآلن درش هستیم، در اروپا وجود نداشت. البته حق 
رأی کاًل برای جوامع اروپائی وجود نداشت، حتی بعد از رنسانس و 
نهضت صنعتی و علمی در اروپا. بعد از انقالب فرانسه در اواخر قرن 
هجدهم، تدریجاً حق داده شــد به کارگران و زحمتکشان، یعنی 
مردم، تودۀ مردم، آحاد مردم که رأی بدهند و انتخاب بکنند. بعد 
هم به تدریج در بعضی جاهای اروپا این رأی داده شد. در کشورهای 
اروپائی و در آمریکا، پس از جنگ اول جهانی به زن ها حق رأی داده 
شد؛ یعنی تا 1918 پایان جنگ جهانی اول در آمریکایی که دم از 
آزادی و دفاع از حقوق زن و اینهــا می زنند و در اروپا، حق رأی به 
زن ها داده نمی شد و زن ها حق انتخاب کردن نداشتند و تازه بعد 
از 1918 که حق رأی به زن ها داده شــد، به زن های باالتر از سی 
سال حق رأی داده شد. در فاصلۀ بین دو جنگ جهانی در بسیاری 
از کشورهای اروپایی از جمله در فرانسه، در ایتالیا و همچنین در 
ژاپن، زن ها حق رأی نداشتند. تا پیش از سال 1940 در آمریکای 
التین در هیچ کشوری زن ها حق رأی نداشتند. در آنجاهایی هم که 
حق رأی به زن ها داده شد، به زن های سی سال به باال، بعد از مدتی 
زن های بیست و یک ســال به باال؛ و این اواخر، در همین ده سال 

گزینه های پیشنهادی احزاب و شخصیت های سیاسی را 
شیوه ای صحیح در مشارکت سیاسی می دانید؟

شما می خواهید رأی بدهید، فالن شــهر یک نماینده دارد، فالن 
شهر -مثاًل فرض کنید فالن استان- ده نماینده دارد؛ خب هرکدام 
از اینها نقشــی دارند، فعالیتی دارند. انسان باید به شکل اطمینان 
بخشی به نتیجه برسد. به نظر بنده این جور می رسد که چون یکایک 
افراد را ممکن است نشناسیم -خود بنده هم وقتی این فهرست ها 
را می آورند که بیایم رأی بدهم، بعضی از آدم های این فهرســت ها 
را نمی شناسم اّما اعتماد می کنم به آن کسانی که ]اینها را[ معرفی 
کرده اند، و نگاه می کنم ببینم آن کسانی که این فهرست را معرفی 
کرده اند، چه کسانی هستند؛ اگر دیدم اینها آدم های متدیّن و مؤمن 
و انقالبی ای هستند، به حرفشان اعتماد می کنم و به ]فهرست [ آنها 
رأی می دهم؛ اگر دیدم نه، کسانی که این فهرست را داده اند کسانی 
هستند که به مسائل انقالب، به مســائل دین، به مسائل استقالل 
کشــور خیلی اهمیتی نمی دهند،... به حرفشان اعتماد نمی کنم؛ 
به نظر من این راه خوبی است-  اگر چنانچه کسانی این جور عمل 
بکنند و این تحقیق را بکنند، کار خودشان را انجام داده اند؛ خدای 
متعال ثواب خواهد داد، و لو اینکه در یک مورد، اشــتباه هم اتفاق 

بیفتد.5

آیا برگزاری انتخابات با امنیت ملی ارتباط خاصی 
دارد؟

یكی از بركات حضور مردم همین اســت كه وقتی دشــمنان نگاه 
می كنند و می بینند كه مردم پشــت ســر نظام هستند، احساس 
می كنند كه نمی شــود با این نظام معارضه كرد؛ چون با یك ملت 
نمی شــود معارضه كرد ]و البته[ هر چه صندوق های رأی شلوغ تر 
باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور باال خواهد 

رفت، مصونیت کشور بیشتر خواهد شد.6

عده ای سعی بر این دارند که بحث انتخابات را با 
»اعتماد به نظام« یکی نکنند، آیا به نظر شما واقعًا حضور در 
انتخابات به معنای اعتماد به آن به شمار می رود؟ اگر نظر 

جنابعالی اینگونه است، بفرمایید چرا؟
کدام اعتماد از این باالتر که مردم می آیند در عرصۀ انتخابات وارد 
می شوند، به نظامشان، به دولتشان اعتماد می کنند، رأی خود را به 
آنها می سپارند و منتظر می مانند که نتیجۀ این رأی  گیری را از آنها 
بشنوند؟ این اعتماد باالی مردم است. ]بر خالف القائات بیگانگان[ 
متن حقیقت در این انتخابات این اســت که انقالب اسالمی، نظام 
اسالمی، آنچنان زنده و جذاب و رو به رشد است که با گذشت سه 

دهه، قدرت به صحنه آوردن مردم را در این حد دارد.7

شما در تمامی انتخابات، این کارزار را عرصۀ امید 
می دانید، برای ما بفرمائید که دلیل این امر چیست؟

]در واقع[ انتخابات پُرشور از سوی مردم می تواند روز نویی را برای 
آنها رقم بزند8 و حضور جوانان در صحنه های انتخابات این کشور در 

  
خود بنده هم 

وقتی این 
فهرست ها را 

می آورند که 
بیایم رأی بدهم، 

بعضی از آدم های 
این فهرست ها 
را نمی شناسم 

اّما اعتماد می کنم 
به آن کسانی که 
]اینها را[ معرفی 
کرده اند، و نگاه 

می کنم ببینم 
آن کسانی که 

این فهرست را 
معرفی کرده اند، 

چه کسانی 
هستند؛ اگر دیدم 

اینها آدم های 
متدیّن و مؤمن 

و انقالبی ای 
هستند، به 

حرفشان اعتماد 
می کنم و به 

]فهرست [ آنها 
رأی می دهم
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

اخیر، در بعضی از کشــورهای دنیا حق رأی را به هجده ســالگی 
رساندند، ولی شــما ببینید در جمهوری اسالمی بلوغ مالک قرار 
گرفته است و حق رأی برای همه وجود دارد؛ هر کسی می تواند. در 
حالی که در اروپا و در آمریکا و در دنیای صنعتی غرب با این همه 
ادعاهایی که نسبت به آزادی بشر و آزادی حقوق و آزاداندیشی و 
مسائل زن و این چیزها دارند، به جوانان هجده ساله، نوزده ساله، 
بیست ساله، ســال های متمادی -تا همین چند سال قبل از این- 
حق رأی داده نمی شد، به آنها اعتنا نمی شد، اما اسالم چرا؛ به اینها 
احترام می کند، اعتنا می کند. و به تدریج به نظر اسالم دارند اینها 
نزدیک می شوند. یک طرز فکر پیشرفتۀ بسیار مدرن و قابل دفاع در 
نظام اسالمی برای حق رأی مردم و فعالیت های سیاسی وجود دارد. 
البته فعالیت های سیاسی فقط حق رأی نیست، این بزرگ ترین و 

مهم ترینش بود.11

مالک های مورد نیاز برای رأی دادن در انتخابات 
کدام ها هستند؟

من بارها گفته ام كه اصــل حضور مــردم در انتخابات، حتى از 
انتخاب اصلح هم مهم تر اســت؛ اگر چه انتخاب اصلح هم بسيار 
اهميت دارد.12 مردم باید آگاهانه پای صندوق های رأی بروند و 
انتخاب کنند.13 حضور آگاهانه در انتخابات ریاســت جمهوری 
و انتخاب هوشــمندانه از ســوی آحاد مردم، یک مشارکت در 
سرنوشت کشور است.14 انگيزۀ مردم، برخاستۀ از دين، از احساس 
مسئوليت و از احساس تكليف ملى و دينى است؛ لذا وارد ميدان 
مى شوند و در ميان نامزدهاى مختلف، گزينۀ خودشان را انتخاب 

مى كنند.15

سؤاالت ما از جنابعالی بسیار فراوان است و مجال 
و زمان در خدمت شــما بودن محدود، در پایان اگر نکتۀ 

خاصی دربارۀ حضور در انتخابات مانده بفرمائید؟
به همۀ برادران و خواهران و همۀ ملت عزیز ایران سفارش می کنم 
که فضای انتخابات را، هم گرم و هم سالم نگه دارند.16 انتخابات جلوۀ 
بسیار زیبا و جذاب مشارکت عمومی است17 ]که[ هم حق مردم و 
هم وظيفۀ آنهاست.18 حضور مردم در انتخابات، یکی از مهم ترین 
مظاهر اقتدار ملی است.19 انتخابات را مغتنم بشمارید و قدر بدانید 
و در آن شرکت کنید؛ حادثۀ بسیار مهمی است.20 مردم در انتخابات 
بايد بسيار جدى باشــند. يعنى شــركت در انتخابات را مثل يك 
وظيفه بدانند و حقيقتاً انتخاب كنند.21 شــرکت در انتخابات یک 
وظیفۀ عمومی برای آحاد ملت ایران است.22 هر کسی پای صندوق 
رأی برود و از روی احساس مسئولیت و طبق تشخیص خود رأی را 
بیندازد، باید احساس کند که تکلیف خود را انجام داده است.23 ملت 
ايران، شركت در انتخابات را يك فريضه و يك عمل واجب بداند.24 
جریان های مختلف سیاسی هم، باید در انتخابات و در همۀ قضایای 

کشور شرکت کنند.25 

انتخابات با مساجد از گذشته های دور تا به حال  محمد علی 
گره خورده است. حتی در صدر اسالم نیز بیعت رستمی

با زمامداران و خلیفه مسلمین در مسجد انجام 
می گرفت و از این حیث مساجد توانسته اند این 
نکته مهم را به اثبات برسانند که توانایی و قابلیت نقش دهی به افکار 
عمومی جامعــه در ایجاد فضایــی مدنی در رقابتی ســالم در میان 
کاندیداها دارند و با روحیه معنوی و سالمت نفسی که بر اهالی مساجد 
بویژه متولیان و مدیران آن حاکم اســت می توانند سالمت عمومی 

انتخابات را نیز از این طریق تضمین کنند.
 البته حضور مســجد در عرصه انتخابات که توأم با بسیج میلیونی 
اجتماعی همراه با شادابی و طراو تبخشی به این امر مهم می باشد 
میســر و ممکن نمی شــود مگر با تالش مضاعف و گسترده ائمه 
جماعات و متولیان مساجد. چون نفس مشارکت فعاالن مسجدی 

مساجد راهی برای برگـــــزاری انتخابات سالم

پی نوشت ها:
1394/11/19 )1(
1390/12/18 )2(
1390/11/14 )3(
1394/12/20 )4(
1394/10/19 )5(
1388/12/06 )6(
1388/05/12 )7(
1384/02/11 )8(
1388/05/12 )9(
1366/03/22 )10(
1366/03/22 )11(
1384/02/17 )12(
1384/02/11 )13(
1384/01/01 )14(
1384/05/12 )15(
1384/03/14 )16(
1384/02/11 )17(
1380/03/14 )18(
1380/02/28 )19(
1380/02/28 )20(
1377/12/07 )21(
1372/03/14 )22(
1376/03/07 )23(
1371/01/07 )24(
1375/03/29 )25(
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آشنایی نسل 

جدید رأی دهنده 
با فلسفۀ رأی 

دادن و علل 
آن، می تواند 
یک گام مهم 

برای پیشگیری 
از نقشه های 

دشمنان باشد. 
برگزاری یک 

جشنواره برای 
رأی اولی ها، 

همچنین نمایش 
منویات رهبری 

در این باره و 
بیان اهمیت و 

جایگاه مشارکت 
مردمی، می تواند 

ایده ای برای 
تحقق این گام 

مهم باشد

در امر برگزاری انتخابات بر اساس نیتی خالصانه و خدایی می باشد 
در نتیجه هر اقدامی که از ناحیه آن هــا صورت می گیرد همراه با 
قداســت خواهد بود و به شدت از رقابت ناســالم و انحرافی پرهیز 

می شود 
در این میان نباید از نقش خطیر و برجسته ائمه جماعات مساجد، علما 
و روحانیون در جهت دهی برای برگزاری انتخاباتی پر شور و تشویق 
و ترغیب در حضوری پرشکوه مردم پای صندوق های رأی و انتخاب 
کاندیداهایی اصلح و خبره غافل شد. در هر حرکتی که تاکنون، چه در 
قبل و چه بعد از پیروزی انقالب اسالمی در سطح جامعه شکل گرفت 
آن جایی که مسجد و مسجدی ها میدان دار این حرکت ها بوده اند 
نتایج حاصل از این حضور پر شور، غالباً موفقیت آمیز و دشمن شکن 
بوده است و با توجه به این که مســاجد خاستگاه انقالب اسالمی به 
عنوان بزرگ ترین حرکت سیاســی در تاریخ معاصر ما هستند این 
اماکن دارای وظیفه ای خطیر و رسالتی بزرگ و نیز ادای مسئولیتی 

انقالبی عهده دار می باشند.

جشنوارۀ رأی اولی ها
 توضيح اجمالی:

برگزاری جشنی در مسجد، برای بزرگداشت کسانی که تازه به سن 
رأی دادن رسیده و برای اولین بار در انتخابات شرکت می کنند.

  مکان اجرا: داخل مسجد)شبستان(
  تقویم اجرا: مناسبتی
  نوع مناسبت: اعیاد

  مجری: تشکل های مسجدی، مسئولین دولتی
  مخاطب: جوانان

  توضیح تفصیلی:
مشارکت مردمی در انتخابات، امری است که به فرمودۀ رهبر انقالب، 
مستقیماً سرنوشــت ملت را تعیین می کند. از طرفی دشمنان ملت 
اسالمی، تالش می کنند حضور مردم در این مشارکت ملی را کاهش 
داده و خدشه دار سازند. آشنایی نسل جدید رأی دهنده با فلسفۀ رأی 
دادن و علل آن، می تواند یک گام مهم برای پیشگیری از نقشه های 
دشمنان باشد. برگزاری یک جشــنواره برای رأی اولی ها، همچنین 
نمایش منویات رهبری در این باره و بیان اهمیت و جایگاه مشارکت 

مردمی، می تواند ایده ای برای تحقق این گام مهم باشد.
  مسئله:

وجود غبار شبهه در میزان مشارکت مردمی مؤثر است.
  دستاورد ایده:
1. افزایش بصیرت

2. افزایش مشارکت مردمی
  زمان اجرا:

یک هفته قبل از انتخابات
* برگزاری این جشن قبل از انتخابات ریاست جمهوری مورد تأکید 

است.
  بایدها:

دعوت از سخنرانی آگاه که به شبهه های عقیدتی و سیاسی روز آشنا 
باشد.

  پشتوانۀ نظری:
  مقام معظم رهبری:

»آن چیزی كه در مورد انتخابات خواستۀ  ماست، فكر ماست، آرزوی 
ماســت، این چند چیز است: اول اینكه شــركت مردم در انتخابات، 
یك مشــاركت عظیمی باشــد؛ این مصون كننده است. همۀ تالش 
دســت اندركاران، امروز و فردا و روز انتخابات و در اثنای مقدمات و 
مؤخرات، باید این باشــد: حضور مردم، حضور گســترده ای باشد«. 

1391/07/24
تیترهای پیشنهادی:

- جشن تکلیف سیاسی
- آغاز تأثیرگذاری

منبع: باشگاه ایده پردازان مسجدی 
www. masjedidea.ir

مساجد راهی برای برگـــــزاری انتخابات سالم
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
نکته ای که می 
تواند مورد توجه 
قرار گیرد، این 
است که مسجد 
وارد حوزه های 
حزب بازی 
و گرایش به 
احزاب مختلف 
نشود و تنها هدف 
خود را ایجاد 
مشارکت حد 
اکثری به نفع 
نظام، انقالب و 
والیت فقیه بداند

 

 کارکرد سیاسی مسجد از ابتدا تا کنون

حجت االسالم و 
المسمین مهدی اصالنی

مدیر ناحیۀ حضرت 
عبدالعظیم)ع( 
شهرستان ری

یکی از کارکردهای مهم مسجد، قابلیت ایفای 
نقش در عرصه های سیاســی است. اگر بن مایه 
و به نوعی فلسفۀ وجودی مسجد در صدر اسالم 
مورد مطالعه قرار گیرد، درک خواهد گردید که 
مسجد یک نهاد عبادی سیاســی است و یکی 
از کارکردهــای مهم آن، ورود بــه فعالیت های 
سیاسی است. با ظهور انقالب اسالمی-به تعبیر 
حضرت امام خمینی)ره( که فرمودند ما انقالب 
کردیم تا مسجد بسازیم- تالش بسیاری صورت پذیرفت تا کارکردهای 
صدر اسالمِی مسجد، احیا شــود. لذا احیای ظرفیت ها و کارکردهای 
اصلی مسجد، منجر به این می شود که به عرصه های سیاسی هم ورود 

داشته باشد.
یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقالب از مســئولین و نهادهای 
فرهنگی در خصوص مسجد، مطالبۀ مسجد تراز اسالمی و تبدیل آن به 
یک گفتمان است؛ مسجدی که تمام ظرفیت های آن در جهت تحقق 
اهداف و ارزش های اسالمی حرکت کند. در 31 مرداد، در جلسه ای که 
مقام معظم رهبری با ائمۀ جماعات استان تهران داشتند، فرمودند که 
باید هر مسجد تبدیل به یک هستۀ مقاومت شود. این ها همه حاکی 
از آن است که مســاجد باید نقش محوری در فعالیت های اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی جامعه داشته باشند.
قطعاً یکی از اصلی ترین جلوه های حضور مردم،  نهاد انتخابات است. 
مردم در نظام جمهوری اســالمی ایران که بر پایــۀ انقالب مردمی و 
خواســت و حضور آنها در صحنه به وجود آمده، ضامن بقا هستند و 
انتخابات در ایران، با هــدف احترام به خواســت و  ارادۀ مردم برگزار 

می شود و معنی می یابد.

مسجد، مادر انقالب و خاستگاه آگاهی های انقالبی
از همان ابتدای انقالب، مساجد اصلی ترین پایگاه برگزاری انتخابات بودند 

و همواره مهم ترین نقطه برای برگزاری انتخابات سالم به شمار می روند.
انتخابات، اصلی ترین حرکت انقالبی مردم است. مسجد هم خانۀ انقالب 
و مادر آن اســت؛ َمرد انقالب از بطن مسجد به وجود آمده است و این 
مسجد است که هنوز دارد انقالب را مادری می کند و او را بزرگ می کند. 

این بچه های مسجدی هستند که در ارکان نظام کار می کنند. 
مسجد، بسترساز مشارکت انقالبی و بصیرت بخش مردم

مساجدی که بسیار فعال هستند و ساختار آنها منطبق بر آیین نامه ها 
و ضوابط امور مســاجد و خواســت نظام اســالمی اســت، در حوزۀ 

سخت افزاری و نرم افزاری در انتخابات ورود خوبی دارند. 
از مساجد می توان برای ایجاد مشــارکت حداکثری در انتخابات، در 
طوِل سال انتظار یک »حیات انتخاباتی« داشت و یا اینکه با گذاشتن 
یک صندوق رأی در مسجد، یک »کار انتخاباتی« کرد؛ انتخاب مساجد 
انقالبی، حیات انتخاباتی است. حیات انتخاباتی برای مساجدی است 
که عالوه بر کمک و در نظر گرفتن فضا برای گذاشتن صندوق انتخاباتی، 
وارد فضای آگاهی بخشی و مباحث نرم افزاری هم می شوند. برای مثال، 
امام جماعت یک مسجد، برگزاری انتخابات در مسجد را این می داند که 
عالوه بر گذاشتن صندوق رأی، در طول سال، جلسات بصیرت افزایی 
و آگاهی بخش سیاســی را ترتیب دهد. وی بصیرت افزایی را در یک 
بستر تربیتی فرایند سازی می کند،  تربیت بصیرت محور را یک حادثه 
نمی داند، بلکه جریانی مستمر در دل تاریخ می داند. ممکن است امام 
جماعت دیگری انتخابــات را یک جریان کوتاه مــدت و یا حادثه ای 
مقطعی تصور کند. برنامۀ این امام جماعت نیز مقطعی و محدود به زمان 
انتخابات می شود. در هر دو صورت، خوب است که در مساجد، امامان 
جماعت مردم را به حضور حداکثری در انتخابات تشویق کنند و این امر 
بر هر هدف دیگری ترجیح دارد. یکی از بهترین مکان ها برای ایجاد شور 

انتخاباتی در جامعه، همین مساجد است.  
نکته ای که می تواند مورد توجه قرار گیرد، این اســت که مسجد وارد 
حوزه های حزب بازی و گرایش به احزاب مختلف نشود و تنها هدف خود 

را ایجاد مشارکت حد اکثری به نفع نظام، انقالب و والیت فقیه بداند.
نقش مساجد در انتخابات

انتخابات را باید از مسجد شروع کرد و این مهم با یک حرکت کوتاه مدت 
محقق نمی شود. امام جماعت نباید تا نزدیکی زمان انتخابات صبر کند 
و پس از موج روانی جامعه، فضای مسجد را به سمت آن ببرد، گاهی 
بصیرت بخشــی انتخاباتی و مباحث مربوط به آن نیاز به برنامه ریزی 
درازمدت دارد. کار فرهنگی مثــل آبیاری قطره ای می ماند؛ دیر بازده 
است، اما آثار مستحکمی دارد. کار فرهنگی مثل ریشه  دواندن درخت 
در طول سال ها در اعماق زمین می ماند و نمی شود فرهنگ سیاسی 

که در انتخابات الزمۀ جامعه است را یک شبه به جامعه تزریق کرد.

بررسی دالیل و چگونگی ایفای نقش مساجد در انتخابات

صندوق انتخابات در مسجد
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در تحلیل رفتار 

هر دولت مرد 
در عرصۀ 

سیاست، رفتاری 
وجود دارد که 
در چارچوب 
روانشناسی 

سیاسی تحلیل 
می شود و هیچ 

دولت مردی 
وجود ندارد که 

رفتار او بر مبنای 
آن چارچوب 
علمی تحلیل 

نشود، ترامپ و 
ترامپ ها هم از 

این معادله خارج 
نیستند

خارج نیستند.
در تحلیل های علمی، شخصیت های سیاســی و دولت های متبوع 
آنان در دسته بندی های مختلفی جای می گیرند؛ بعضی از دولت های 
جمهور یا همــان سیاســت مداران در رفتار کامــاًل  تهاجمی عمل 
می کنند یا با رفتار خود دنبال تغییرات بزرگ هستند و می خواهند 
دنیای اطراف را به هم بریزند. این سیاستمداران، جنگ طلب هستند 
و بر مبنای اهدافی که در سر دارند -و این اهداف خیلی هم از طریق 

سیاسی دنبال نمی شود- می توانند دنیا را هم به هم بریزند. 
برخی سیاستمداران دارای منش شخصیتی صلح طلب هستند و بر 

تحلیل پذیرها

یادداشت اختصاصی 
دکتر افشین زرگر 

استاد روابط بین الملل 
دانشگاه

 

رفتار هیچ انسانی را نمی توان غیر قابل تحلیل 
دانست اما نکتۀ قابل بحث می تواند این باشد که 

رفتار انسان ها قابل پیش بینی نیست. 
در تحلیل رفتار هر دولت مرد در عرصۀ سیاست، 
رفتاری وجود دارد که در چارچوب روانشناسی 
سیاسی تحلیل می شود و هیچ دولت مردی وجود 
ندارد که رفتار او بر مبنای آن چارچوب علمی 
تحلیل نشود، ترامپ و ترامپ ها هم از این معادله 

دوباره سیاست هیجانی به آمریکا بازگشت و اخبار تصمیمات ناگهانی رئیس جمهور جدید آمریکا، در صدر اخبار است. عدۀ زیادی 
از مردم عادی از این سیاســت ها در معرض خطر و ترس قرار گرفته ند؛ جنگ، تروریست، ممنوعیت ورود به کشورها و... همگی 
سرنوشت خیلی ها را تغییر می دهند! هیجان انگیزها در عین داشتن خطرات بسیار، یک فرصت هستند؛ هم برای سیاستمداران 

مصلح و هم برای عوام که عواقب رأی خود را خیلی زود ببینند.

تحلیل سیاست هیجانی-شعاری ترامپیسم آمریکایی 

به سان فیِل مست
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در سیاست  
خارجی آمریکا 
سیاست گذاری 
خارجی به طور 
سیستماتیک 
و به صورت 
زنجیروار صورت 
می پذیرد و تغییر 
در رأس قدرت 
هم نمی تواند 
تغییرات بسیار 
ناگهانی را در 
اصول، اهداف 
و استراتژی ها 
ایجاد کند

 

تحلیل ماه

آمریکا و نزدیکی به روسیه
زمانی که ترامپ ماراتن طوالنی تبلیغاتی را دنبال می کرد، بارها از این 
صحبت کرده بود که روابط با روســیه را بهبود خواهد داد. این ادعایی 
غیر منطقی است هرچند آمریکا هم نمی تواند به روسیه بی توجه باشد.

صحبت های ترامپ پس از انتخابات نشــان می دهد که آمریکا دنبال 
بازسازی روابط با روسیه است. اما چرا این ادعا غیر منطقی است؟

شــرایط جهانی به آمریکا این اجازه را نمی دهد که روســیه را برای 
خود به عنوان دوســت تعریف کند. پس از جنگ جهانی دوم، جورج 
کنان)Kennan,George(، در مقاله معروف خود صریحاً تأکید کرد 
که روس ها برای آمریکا یک دشمن بزرگ هستند و آمریکا باید سیاست 
خارجی خود را در راستای مقابله با این تهدید تنظیم و اجرا کند. حدود 
نیم قرن پس از جنگ جهانی، آمریکا سیاست خود در مقابل شوروی را بر 
مبنای همان روس ستیزی اجرا می کرد و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی -هرچند در برهه ای روس ها تضعیف شدند- کماکان می توانند 
بزرگ ترین تهدید استراتژیک و نظامی برای ایالت متحدۀ آمریکا باشند.

روس ها در حال توسعۀ سالح های استراتژیک هستند و افزایش نیروهای  
روس، استقرار موشک های اسکندر در بالتیک و کالینینگراد و یا افزایش 
توانمندی موشکی روسیه در جنوب شرق آسیا و جزایری که آنجا دارند، 
نشان می دهد که کماکان روس ها برای آمریکایی ها تهدید هستند و 
آمریکا نمی تواند روسیه را نادیده بگیرد. بر این اساس، پیش بینی زیر و 
رو شدن روابط آمریکا و روسیه و همچنین ایجاد روابطی کاماًل دوستانه 
میان این دو کشور، منطقی نیست. با این استدالل، پیش بینی نمی شود 
که تحولی بزرگ در روابط روسیه و آمریکا پدید آید. با این حال، اگر دو 
فرض را در نظر بگیریم؛ اول اینکه روابط آمریکا با روسیه بهبود یابد و دوم 
اینکه روابط آمریکا با روسیه وخیم تر شود، در دو حال، کشور ما سودی از 
این وضع نخواهد برد و در واقع ضرر خواهد کرد. اگر روابط روسیه و آمریکا 
بدتر از وضع کنونی شود -یعنی تنش و یا برخوردی بزرگ روی دهد-، 
ایران با توجه به روابط نزدیک با روسیه، نمی تواند به این مسئله بی توجه 
باشد و این می تواند برای ما هزینۀ زیادی ایجاد کند. از سوی دیگر یکی از 
اصول روابط بین الملل می گوید وقتی قدرت های بزرگ با هم توافق کنند، 
قدرت مانور کشورهایی با قدرت متوسط کاهش خواهد یافت و در این 

وضعیت هم باز شرایط برای ایران مطلوب نخواهد بود.

مبنای آن اهداف از پیش تعیین شده، به دنبال تفاهم، گفت وگو، آشتی 
و دستیابی به اهداف خود از این مسیر هستند.

اگر بتوان سیاست در آمریکا را یک محور در نظر گرفت، بر دو سمت 
این محور و بر نوک پیکان آن، از سویی بعضی از دولت مردان و رؤسای 
جمهور آمریکا جنگ طلب هستند و بیشتر رویکردهای تهاجمی را 
دنبال می کنند، در طرف دیگر رؤســای جمهور یا دولت مردانی قرار 

دارند که نگرش صلح طلبانه و نگاه نرم تری دارند. 
در میان این دو گروه هم سیاســتمدارانی قرار دارند که سیاســت 

دوگانه ای را در پیش می گیرند.
ترامپ می تواند در بین آن دولت مردان یا رؤسای جمهوری قرار بگیرد 
که نگرش، خواسته ها و رفتار آنان بیشتر در چارچوب مواجهه جویی، 

تقابل جویی، تنش زایی و جنگ طلبی قرار می گیرد.
البته این نظر قطعی نیست اما با توجه به شعارهایی که از سوی ترامپ 
طرح می شود و رفتاری که او ارائه می کند، می توان وی را در این دسته 

قرار داد. 
بنابراین رفتار ترامپ هم قابل تحلیل است، اما قابل پیش بینی نیست.

آمریکاِی ترامپ
سیاست خارجی آمریکا غیر قابل تغییر است؛ چرا که منافع آمریکا در 
جهان همواره ثابت است. آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ، منافعی 
برای خود در جهان تعریف کرده اســت که کماکان در راستای آن 
حرکت می کند. این کشور مجبور است برای تأمین منافع خود در 
حوزه های مختلف و در مناطق مختلفی از جهان حضور داشــته و 
درگیر باشد. بر این اساس، نمی تواند بی توجه به امور مناطق مختلف 

باشد.
در سیاســت  خارجــی آمریکا سیاســت گذاری خارجــی به طور 
سیســتماتیک و به صورت زنجیروار صورت می پذیــرد و تغییر در 
رأس قدرت هم نمی تواند تغییرات بسیار ناگهانی را در اصول، اهداف 
و استراتژی ها ایجاد کند. اما در سطح تاکتیک، تغییراتی در سیاست 
خارجی آمریکا با آمدن کابینه ها و رؤسای جمهور جدید رخ می دهد. 
بنابراین، حداقــل در کوتاه  مدت نمی توان انتظــار تغییراتی بزرگ 

داشت.
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مسجـــــد
مسجد و بستری 
به نام کارآفرینی

شناخت کارکردهای مســجد و نگاه چند بعدی به این 
مکان مقدس، استراتژیک بودن آن را برای هر محله ای 
به اثبات می رساند. مسجد مکانی معنوی و در عین حال 
گره گشا در امور مادی است. از مواردی که می تواند بستر 
آن را مسجد فراهم آورد کار و کارآفرینی برای همسایگان 
خود است. از آنجا که هر فعالیتی لوازم و شرایط خود را 
دارد، کارآفرینی به وسیله مسجد نیز می بایست با توجه 
به تمام مســائل فقهی و حقوقی آن صورت پذیرد. به 
عنوان مثال در جهت کارآفرینی در مسجد باید نوع کار، 
مکان مناسب، نیروی انسانی و موارد دیگری را از منظر 
فقهی، سیر ه ای و معیارهای دینی دیگر مورد بررسی قرار 
داد. پرونده پیش رو شاید اولین صفحاتی باشد که تا به 
حال نقش مســجد را در کارآفرینی مورد بررسی قرار 
می دهد. انتقال تجربیات مساجد کالن شهر تهران، نظر 
کارشناسان، ایده ها و راهکارها و... از موضوعات خواندنی 

این پرونده است.

   شمــاره195  جمادی االولی1438   

  پرونده ای با موضوع 
مسجد و کارآفرینی

  گزارش از فعالیتهای مسجد 
جامع امام علی علیه الســالم 

شهران پرونده 
کارآفرینی و مسجد
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مسجد

مسجد و 
کارآفرینی

 
  
بخشی از مقدمات 
کارآفرینی مربوط 
به مسئوالن و 
متولیان اقتصادی و 
نیز شرایط عمومی 
جامعه است. اما 
بخش دیگر به خوِد 
افراد برمی گردد. 
از قضا این بخش 
آنقدر نقش و 
اهمیت دارد که 
می تواند کاستی ها 
و شرایط نامساعد 
در بخش اول را 
تا اندازه زیادی 
جبران کند

 

 نقطه شروع
اما با اینکه همه می داننــد که کارآفرینی مهم اســت، چرا هنوز در 
کارآفرینی موفق نیستیم؟ چرا همه کسانی که می توانند کارآفرین 
شوند و باید بشوند، موفق به انجام آن نمی شــوند؟ بدون شک باید 
مقدمات زیادی فراهم شــود تا افــراد، انگیزه و تــوان الزم را برای 
کارآفرینی پیدا کنند. خب، این ها چه مقدماتی اند؟ مثاًل چه مقدماتی 
الزم است برای اینکه یک فرد ثروتمند سرمایه اش را به جای گسیل 
دادن به سوی داّللی یا سپرده گذاری های ربوی و شبه ربوی، به کار 
بیندازد و با راه انداختن کارگاهی یا مزرعه ای یا هر زمینه دیگری که 
اشتغالی ایجاد می کند، افرادی را به کار مشغول نماید؟ چگونه می شود 
حتی سرمایه های اندک و پراکنده را در خدمت کارآفرینی قرار داد؟ 
و یک ســؤال دیگر که برای ما فوق العاده مهم است اینکه: مسجد، به 
عنوان قلب تپنده فرهنگ در جامعه مســلمانان، چگونه می تواند به 
این اتفاق کمک کند؟ مســجدی ها چگونه می توانند )آیا می تواند؟( 
مقدمات الزم را برای رویکردی کارآفریــن در همه مردم و حتی در 

مسئوالن فراهم کنند؟
بخشی از مقدمات کارآفرینی مربوط به مسئوالن و متولیان اقتصادی و 
نیز شرایط عمومی جامعه است. اما بخش دیگر به خوِد افراد برمی گردد. 
از قضا این بخش آنقدر نقش و اهمیت دارد که می تواند کاســتی ها و 
شرایط نامســاعد در بخش اول را تا اندازه زیادی جبران کند. عالوه 
بر این، بســیاری از مشــکالت کالن اقتصادی ناشــی از مشکالت و 
ناتوانی های افرادی است که در این باره مسئولیت دارند. این ها ویژگی ها 
و مهارت هایی فردی اند که البته خوشبختانه در اغلب موارد قابل تعلیم 
و یادگیری و تقویت هســتند. همین جا باید گفــت: مهم ترین نقش 
مسجد، ایجاد و تقویت همین روحیه ها است؛ یعنی تربیت جنبه ای 

مهم از شخصیت افراد که در وجه اقتصادی به کارآفرینی می انجامد.

می گویند: کارآفرینی، موتــور حرکت دهنده اقتصاد اســت. یعنی 
اگر مردم و مسئوالن جامعه ای در این مســیر حرکت کردند و همه 
تصمیم ها و رفتارهای اقتصادی، در تجارت و صنعت و خدمات و حتی 
مصرف، به این سمت وسو گرایش داشــت، اقتصاِد آن جامعه رونق 
می گیرد و مؤلفه های آن رشد می کنند. برای همین سال هاست در 
بسیاری از کشورهای دنیا، کارآفرینی به عنوان یک رشته دانشگاهی 
و یک مهارت اساسی، آموزش داده می شود و درباره آن پژوهش های 
علمی گسترده ای را در علوم مختلف مثل روان شناسی و مدیریت انجام 
می دهند. بنابراین، شک نکنید که کارآفرینی از جهت علمی و فّنی هم 

به طرز بی بدیلی اهمیت دارد.
اگر به تعالیم اسالمی نیز رجوع کنیم، نشانه هایی از اهمیت این موضوع 
می یابیم. به عنوان نمونه، روایات به صراحت بیان می کنند که وقتی 
قرار است نعمت کسی زیاد شود، نیاز دیگران به او شدت می گیرد، پس 
اگر به این نیازها توجه داشت، نعمتش ماندگار می شود، وگرنه از او دور 
خواهد شد.   بر همین اساس باید گفت: اگر کسی بتواند برای اشتغال 
حتی یک نفر کاری بکند و نکند، نــه تنها فرصتی را از افرادی گرفته 

است، بلکه نعمت خود را هم در معرض نابودی قرار داده است. 
اگر اشتغال زایی برای بی کاران، موضوعی به این اندازه حساس است 
که حتی در زندگی اقتصادی شخصِی ما تأثیرگذار است، پس این نه 
فقط برای ســرمایه داران کوچک و بزرگ که باید پــول خود را برای 
کارآفرینی صرف کنند، بلکه برای همــه افراد جامعه، تکلیف آور نیز 
خواهد بود؛ حتی ضعیف ترین اقشار خانواده، با نوع مصرفشان می توانند 
به کارآفرینی و رونق کار یا خدای نکرده ضربه زدن به آن قدم بردارند. 
مصرف تولیدات داخلی از این جهت دارای اهمیت است. مسجدی ها 
نه برای زندگی خودشان و نه برای مصارف مسجد، کاالی خارجی را بر 

کاالی داخلی ترجیح نمی دهند.

مسجِد کارآفرین، 
یک دورنمــــای اولیـــــــه

مهم ترین آموزه اقتصادی قرآن این است که: »رزق و روزی به دست خداوند است و همه موجودات را او روزی می بخشد«.   محمدحسین
 شیخ شعاعی 
پژوهشگر و مؤلف

اما خداوند این رزق را از طریق اسباب و واسطه های مختلف به دست مخلوقاتش می رساند. به همین دلیل موجودات 
وظیفه دارند تالش کنند و اسباب دریافت روزِی خود را فراهم کنند. این تالش، به خودی خود در تعالیم اسالمی مقدس 
و بسیار ارزشمند شمرده شده و معصومین)ع(، فوق العاده بر آن تأکید کرده اند. اما اجازه بدهید از یک نوع تالش دیگر 
سخن بگوییم که تا حدودی از همین جنس است اما ارزشی مضاعف دارد! این تالش کسی است که نه تنها برای روزِی 
خود تالش می کند، بلکه زمینه کار و اشتغال و کسب روزی را برای افرادی دیگر نیز فراهم می کند. کارآفرینی، یعنی فراهم کردن اسباب 
روزِی دیگران و از این جهت باید گفت کارآفرین، یکی از کارگزاراِن دستگاِه تدبیِر الهی است. بعید نیست اهمیتی که در برخی روایات برای 

ثروتمندان جامعه مؤمنین ذکر شده است به همین دلیل باشد.
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اگر قرار است از 
طریق مسجد به 
نیازمندی کمک 

شود، پولی که 
جمع می شود 

بهتر است 
سرمایه ای برای 

کار او شود. هر نوع 
تکیه اقتصادی 
به منابعی که نه 

در قبال کار یا 
کاالیی به انسان 

روزی می رسانند، 
باعث از بین 

رفتن خالقیت و 
قدرت انسان در 
کارآفرینی برای 
خود و البته برای 
دیگران می شود

مشاوره اقتصادی می دادند، چه اشکالی دارد که در کنار فعالیت های 
اصلی مساجد، مشــاوره های اقتصادی با حضور کارشناسان خبره 
انجام شود و حتی آموزش های تخصصی برای اشتغال جوانان ارائه 

گردد؟
کنترل درونی و اراده: مســجد محل تقویت تقوا است و تقوا کامال 
بر اراده انسان استوار اســت؛ اراده اینکه در برابر افکار و انگیزه های 
ناشایست مقاومت کند و کار درست را انجام دهد. این اراده اگر تقویت 
شد، نه فقط در امر و نهی های دینی بلکه در مسیر زندگی و در همه 
دشواری ها و سختی ها، به انسان همت و استقامت و انگیزه می دهد. 
نه فقط در موعظه های مســتقیم، حتی در کارهایــی که به اهالی 
مسجد سپرده می شــود، این اراده باید تمرین شود و عالوه بر این، 
اراده و همت استوار برای پی گیری اهداف بلند اقتصادی و پروژه های 

اشتغال زا، به عنوان یک ارزش اسالمی، ارجمند شمرده شود.

مسجد و فرصت ها
هر کدام از افرادی که به مســجد می آیند، ممکن است به تنهایی 
توانایی ها و امکاناتی داشــته باشــند که بــرای راه انداختن یک 
کسب وکار ضروری اند، اما کافی نیســتند و به همراهی و همکاری 
دیگران نیاز دارند؛ دیگرانی که ممکن اســت از اهالی همان مسجد 
باشند و بارها در کنار یکدیگر به نماز ایستاده باشند. مسجد مکان 
مناسبی است برای اینکه این توانایی ها به هم شناسانده شوند تا با 

هم جمع شوند و به جریان بیفتند.
مسجد می تواند محل معرفی توانایی ها و محصوالت افراد به یکدیگر 

روحیه ها و زمینه ها 
استقالل طلبی: وابسته بودن ناپسند است. نیازمند را می توان موقتا 
با بخششی بی نیاز ساخت، اما شکل متعالی و عاقالنه تر در انفاق، رفع 
این وابستگی و خودکفا کردن اوســت. قضیه آنقدر جدی است که 
خداوند حتی با پیامبرش داوود)ع( در این  باره تعارف را کنار گذاشت، 
به او زره سازی را آموخت و فرمود اگر خودت کار کنی و از بیت المال 
بی نیاز شوی، بنده بهتری خواهی بود.  بنابراین، باید استقالل طلبی 
اقتصادی به عنــوان یک ارزش فرهنگی، تبلیغ و ترویج شــود. اگر 
قرار است از طریق مسجد به نیازمندی کمک شود، پولی که جمع 
می شود بهتر است سرمایه ای برای کار او شود. هر نوع تکیه اقتصادی 
به منابعی که نه در قبال کار یا کاالیی به انســان روزی می رسانند، 
باعث از بین رفتن خالقیت و قدرت انسان در کارآفرینی برای خود و 

البته برای دیگران می شود.
خالقیت، جسارت و خطرپذیری: هم برای کارآفرین و هم کسی که 
به دنبال کار می گردد، داشتن این ویژگی ها مهم است و روح بسیاری 
از احکام و توصیه های اسالمی بر آن تأکید دارد. به عنوان مثال، در 
ادیان الهی از ربا که در آن سود تضمین شده وجود دارد نهی شده و 
در مقابل، تجارت را که مستلزم ریسک اقتصادی است، ارج نهاده اند. 
دانش و مهارت: معصومین)ع( توصیه های متعددی به افراد در مسائل 
اقتصادی داشته اند و به آن ها گوشزد می کردند که چگونه رفتار کنند 
تا در کسب روزی موفق تر باشــند.  هرچه آگاهی های اقتصادی و 
مهارت های فّنی افراد بیشتر و به روزتر باشد، آسان تر خواهند توانست 
کسب وکار داشــته باشــند. وقتی حضرات معصومین)ع( به مردم 
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مبلغان و مربیان، 
شاید خودشان 
از کارآفرینان و 
فعاالن اقتصادی 
نباشند، اما با هنر 
تبلیغ و اثرگذاری 
بر خلق خدا، 
می توانند افراد را به 
سمت کارآفرینی با 
محوریت رضایت 
حق تعالی سوق 
دهند و تربیت 
کننده نسلی سالم و 
معتقد به نان بازو و 
درآمد حالل باشند

 

باشد. این معنایش این نیست که مسجد به بازار تبدیل شود. بلکه 
کمک می کند که شناخت افراد نســبت به یکدیگر افزایش یابد تا 
پیوندهای برادرانه دینی شان، برای بهبود وضعیت مادی شان به آنها 
یاری برساند. در روایات اسالمی، توصیه های اقتصادی فراوانی درباره 
برادران دینی و همیاری در امور اقتصادی )مواسات( شده است، و 
راستی! با این قّوت و پاکی ای که مسجد دارد، چه محل و جایگاهی 
غیر از آن می تواند برادران دینی را در کنــار و در ارتباط با یکدیگر 

قرار دهد؟ 
با توجه به همین ظرفیت مسجد، باید دوباره از اهمیتی که به افراد 
توانمند داده شــده است )و کمی قبل به آن اشــاره کردیم( سخن 
بگوییم. بی شک افراد را به دلیل توانایی مالی و ثروتشان نباید تکریم 
کرد. اما در ضمن باید شــرایطی پدید آورد که توانگران و متمکنان 
جامعه پایشــان به مســجد باز شــود؛ نه فقط برای کمک به حل 
مشکالت مالی مسجد و حتی برخی فقرای محله، که در جای خود 
نیکوست، بلکه برای ایجاد زمینه مساعدی که به ایجاد فرصت های 

شغلی و کارآفرینی منجر شود.

مسجد به عنوان پایگاه اجتماعی مســلمانان، ظرفیت های فراوانی 
برای حل مشکالت اقتصادی، به طور ریشه ای دارد. قدرت مسجد در 
فرهنگ سازی، اعتماد مردمی و پیوند برادرانه ای که در مسجد بین 
نمازگزاران برقرار می شود، از جمله این ظرفیت ها است و اینک که 
جامعه اسالمی به شدت به کسب قدرت اقتصادی خصوصا در مقابله 

با دشمنانش نیاز دارد، گذشتن از کنار این ظرفیت ها روا نیست.

توکل و جرأت؛ حلقه 
مفقوده روحیه کارآفرينی

شــاید به جرأت بتــوان گفــت یکی از  مهدی طوقانی 
مهم ترین مراکزی که می توان زیبایی و فعال فرهنگی

نتایج مقام »توکل به خداوند متعال« را در 
همه امور زندگی به مسلمانان آموخت، 

مساجد هستند.
یک بُعد کارآفرینی، مهارت و توانمندی است و بعد دیگر آن، 
تفکر خالق و همراه پشتکار است. اما اصلی ترین بعدی که موتور 
محرک آن دو خصلت دیگر به شــمار می رود، همان توکل به 
خداوند و باور این مسئله اســت که نظر لطف الهی همیشه به 

افراد کارآفرین و پرتالش خواهد بود.
 کارآفرینی آن است که فرد بتواند خدمت یا ارزشی را به دیگران 

عرضه کند و شغل برای دیگران ایجاد نماید.
هر چه مردم احســاس بیشــتری به محصول یــا خدمات یک 
کارآفرین داشته باشند، پاداش معنوی و مادی او بیشتر خواهد بود.

اگر تالش کارآفرین، به قصد کمک یا ارتقای ســطح زندگی 
دیگران باشد، بی شک در خدمت خود و نیازهای جامعه است 

که در این صورت او یک کارآفرین واقعی خواهد بود.
از نظر اسالم، کارآفرین فرد تالشگری است که با اتکا به نفس و 
توکل به خداوند متعال، می تواند از حداکثر توانایی های جسمی، 
مادی و تخصصی خــود از راه حالل در مســیر منافع خود در 

جامعه ای که در آن زندگی می کند، استفاده کند.
یــک کارآفرین می کوشــد تا با قــدرت، خالقیــت، ابتکار، 
تصمیم گیری به موقع، تکیه بر وجدان کاری و انضباط اطالعات 
شغلی، خود را همواره تعمیق و توسعه داده و محیط کاری خود 
را بهره ور، پویا، شاداب و خداپسندانه نماید. توکل در قرآن کریم 
یک مفهوم زنده، پویا و حماســی دارد؛ یعنی هر جا که قرآن 
می خواهد بشر را وادار به عمل کند و ترس ها و بیم ها را از انسان 
بگیرد، مدام متذکر می شود که از شکست نباید هراس به دل راه 

داد و باید به خدا توکل کرد.
در سخن زیبایی آمده است که در هر کاری مشکالتی وجود دارد 
و مشکالت جوهر مردان است که باید با خدا در میان بگذارد، 
اما به خدا نگوید مشکالت بزرگی دارم، بلکه به مشکالت بگوید 
خدای بزرگی دارم و به سمت کار و فعالیت و تالش حرکت کند.

مبلغان و مربیان، شاید خودشان از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
نباشند، اما با هنر تبلیغ و اثرگذاری بر خلق خدا، می توانند افراد 
را به ســمت کارآفرینی با محوریت رضایت حق تعالی سوق 
دهند و تربیت کننده نسلی سالم و معتقد به نان بازو و درآمد 

حالل باشند.
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   شمــاره195  جمادی االولی1438   

  
از آنجا که هر 

کارآفرینی 
مسئولیت تمام 
کارهای مربوط 
به کسب وکار را 

بر عهده دارد، به 
طور کلی می توان 

گفت: هر 
کارآفرینی مدیر 

است، اما هر 
مدیری کارآفرین 

نیست

نوآور: کسی که قابلیت اســتفاده و مقرون به صرفه بودن محصول 
اختراع شده را بررسی و در صورت امکان، آن را تجاری می کند، نوآور 
است. در مثال باال، پس از اختراع شیشه توسط مخترع، فرد نوآور بررسی 
می کند که شیشه تولیدی در مقایسه با شیشه های قبلی، چقدر مقرون 

به صرفه و اقتصادی است.

سرمایه گذار: سرمایه گذار کسی است که سرمایه )مالی( را در اختیار 
افراد )در اینجا منظور کارآفرینان است( می گذارد و در برابر آن در سود 
به دست آمده نیز شریک می شود. در مثال فوق، کارآفرین برای تجاری 
کردن محصول تازه اختراع شده )شیشــه(، احتماال به سرمایه زیادی 
نیاز دارد. به همین دلیل با سرمایه گذاری صحبت می کند تا از سرمایه او 
برای انتقال محصول به بازار استفاده کند. سرمایه گذار نیز قبول می کند 
و سرمایه خود را در اختیار کارآفرین قرار می دهد و در پی آن، در سودی 

که او از این راه به دست می آورد، شریک می شود.

مدیر: مدیران، واحد کسب وکار را اداره می کنند و کارآفرینان با نگاه 
فرصت گرایانه، واحد کســب وکار را راه اندازی می کنند. از آنجا که هر 
کارآفرینی مســئولیت تمام کارهای مربوط به کسب وکار را بر عهده 
دارد، به طور کلی می توان گفت: هر کارآفرینی مدیر است، اما هر مدیری 

کارآفرین نیست. 

کارآفرین: همان گونه که در تعاریف باال نیز اشاره شد، کارآفرین، 
کسب وکاری را برای خود راه می اندازد. او در راه اندازی و ادامه کسب وکار 

خود، معموال کارهای زیر را انجام می دهد:
*  سرمایه اش را با ریسک مواجه می کند؛

*  امور مربوط به خودش را شخصا سازماندهی می کند؛
*  تصمیم گیرنده  کارش، خودش است؛

*  مجبور است برای ادامه فعالیت، مشتریان را خودش پیدا کند؛
* هم زمان به فعالیت های متفاوتی می پردازد.

فرانســوي  كلمــه  از  كارآفرينــي  واژه  احمد حسینی 
»Entrepreneurs« به معناي »متعهد شدن« فعال فرهنگی

نشأت گرفته است و تمامي مكاتب اقتصادي از 
قرن 16 ميالدي تاكنون، به نحوي كارآفريني را 

در نظريه هاي اقتصادي خويش تشريح نموده اند.
كارآفريني یعنی »ســرمایه هرگز ایده را به حرکت درنمی آورد، بلکه 
این ایده است که محرک سرمایه است و موفقیت در کسب وکار، با ایده 
نوآورانه و خالق که به همراه سرمایه منجر به ارائه محصول جدید در 
بازار می شود رقم می خورد که این را در اصطالح، کارآفرینی می گوییم«.

برای شناخت فرد کارآفرین باید ابتدا بدانیم که او چه کارهایی می کند و 
سپس دریابیم کدام خصوصیات و ویژگی های شخصیتی، او را از دیگران 
متمایز می کند. کارآفرین فردی اســت دارای ایده و فکر جدید که از 
طریق فرآیند ایجاد کسب وکار )کسب وکار خانگی، کسب وکار مجازی، 
کسب وکار در مغازه یا شرکت یا سازمان( توأم با بسیج منابع و مخاطره 

مالی و اجتماعی، محصول یا خدمت جدیدی را به بازار عرضه می کند.
اگرچه تعاريف گوناگوني از كارآفريني ارائه شــده اســت، اما بيشتر 
نويسندگان و صاحب نظران، در مجموع كارآفريني را »فرآيند شناسايي 
فرصت هاي اقتصادي، ايجاد كسب و كار و شركت هاي جديد، نوآور و 
رشد يابنده، براي بهره برداري از فرصت هاي شناسايي شده مي دانند كه 

در نتيجه آن، كاالها و خدمات جديدي عرضه می  شود.

پاسخ به یک ابهام همیشگی!
با توجه به تعاریف فــوق، در خیلی از موارد، به خاطــر نزدیکی و وجود 
تشــابهات بین واژه های کارآفرین، نوآور، مخترع، سرمایه گذار و مدیر، 
آنها را به جای یکدیگر به کار می برند. در این قسمت به تفاوت های آنان 

اشاره می شود.

خالق: خالقیت یک پدیده ذهنی است و فرد خالق کسی است که فکر 
و ایده جدیدی دارد و به دنبال روش جدیدی برای هر موضوع است. به 
عنوان مثال، هر فردی در مواجهه با شیشه کثیف خودرو، به این فکر 
می افتد که شیشه را تمیز کند. ولی فرد خالق احتماال به این فکر می افتد 
که چگونه می توان شیشه ای تولید کرد که کثیف نشود. در اینجا فرد 

خالق به دنبال راه تازه برای رفع یک مشکل است.

مخترع: خالقیت و اختراع به هم نزدیک اند. گفته شده که فرد خالق، به 
دنبال راه و روش تازه برای حل مشکل است. اما او هنوز راه و روش را پیدا 
نکرده است. ایجاد کننده راه و روش تازه، همان مخترع است. پس مخترع 
کسی است که روش یا محصولی را برای اولین بار تولید می کند. در مثال 
فوق، کسی که شیشه ای تولید کند که کثیف نشود و نیاز به شستن نداشته 

باشد، مخترع است.

کارآفرین کیست 
وکارآفریني چیست؟



انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

مسجد و 
کارآفرینی

 
  
امروزه در 
محالت مختلف 
مؤسسه های 
خیریه ای وجود 
دارند که بخشی 
از کارها و وظایف 
آنها توانمندسازی 
افراد است. 
مساجد می توانند 
با این مؤسسات 
مرتبط شوند و 
افراد جویای کار 
را معرفی کنند تا 
در آن مؤسسات 
آموزش دیده و 
وارد عرصۀ کار 
شوند

 

کارآفرینانی چون حضرت ذوالقرنین، حضرت سلیمان و حضرت داوود 
اشاره شده است. این اشخاص با کارگاه سدسازی و غیره موقعیت های 
شــغلی ایجاد کردند. ائمه معصومین، اولیای الهی و پیامبران )علیهم 

السالم(، کارآفرین بودند؛ چراکه کارآفرینی عبادت محسوب می شود. 
مسجد و کارآفرینی

کارآفرینی صرفاً یک امر اجتماعی  نیست؛ بلکه یک کار دینی و عبادت نیز 
قلمداد می گردد. لذا مناسب است مساجد در این زمینهـ  البته به شرط 

مهیا بودن وضعیتـ  ورود پیدا کنند. 
پیشنهادهایی برای مسجد کارآفرین

 پیشنهاد اول: یک دفتر کارآفرینــی در مسجد تشکیل شود؛ البته 
اگر امکان احداث این دفتر از لحاظ فضای فیزیکی و جغرافیایی وجود 
دارد. چنانچه وضعیت مهیا نبود، می توان بخشــی را تشکیل داد که در 
فضای عمومی مسجد و در ساعات غیر از اقامة نماز، جلساتی بگذارند و 
یک کارآفرین موفق را دعوت کنند که در این زمینه یک ســری مسائل 
را مطرح کند تا جوانان جویای کار حاضر در مسجد، ایده هایی را از این 

جلسات دریافت کنند.  
 پیشنهاد دوم: مساجد با مؤسسات خیریة  کارآفرین مرتبط شوند. 
امروزه در محالت مختلف مؤسسه های خیریه ای وجود دارند که بخشی 
از کارها و وظایف آنها توانمندســازی افراد اســت. مساجد می توانند با 
این مؤسسات مرتبط شــوند و افراد جویای کار را معرفی کنند تا در آن 

مؤسسات آموزش دیده و وارد عرصة کار شوند.
 پیشنهاد سوم: کالس های آموزشی، مهارتی و انگیزشی در مساجد 
جهت استفاده از ظرفیت های موجود برگزار شود تا با آموزش افراد، برای 
آنها انگیزه ای ایجاد کنند که وارد عرصة کارآفرینی شوند، روش هایش را 

بیاموزند و اطالعات خود را تکمیل کنند.
پیشنهاد چهارم: فراخوانی از سوی مسجد داده شود تا نمازگزاران، 
موقعیت های کاری را به امام جماعت و هیئت امناء یا به دفتری که برای 

کارآفرینی وجود دارد، معرفی کنند.
 پیشنهاد پنجم: مساجد، مردم را به نذر کارآفرینی یا وقف کارآفرینی 
تشویق کنند. مساجد می توانند متدینین را به این سمت سوق دهند که 
در این زمینه نذر کنند. لزومی ندارد نذرهای ما به غذا و خرما دادن منحصر 
شود. می توان برای کسانی که کار ندارند، نذر کرد. با پول هایی که به این 

تعریف کارآفرینی و مؤلفه های آن

حجت االسالم و 
المسلمین 

علیرضا رجالی تهرانی
 امام جماعت

 مسجد حضرت 
ابوالفضل )ع(

 
کارآفرینی امری بسیار مهم و تأثیرگذار است که 
از مهم ترین محورهای اقتصاد مقاومتی محسوب 
می شود. کارآفرینی ایجاد وضعیتی است که افراد 
یک جامعه، بتوانند در آن جامعه فرصت شــغلی 
ایجاد کنند. کارآفرینــی را نباید با کاریابی یکی 
دانست. اینکه یک شرکت یا فرد برای فرد دیگری 
به دنبال کار بگردد با اینکه خود آن فرد یک فرصت 

کاری ایجاد کند، با هم تفاوت دارند. 
اولین مؤلفة کارآفرینی این اســت که در آن، ایده، حرکت، محصول یا 

خدمتی جدیدی وجود داشته باشد.
مؤلفة بعدی این است که فرد با شناسایی فرصت ها و موقعیت های بدیع، 

از آنها استفادة خاّلقانه  کنند. 
مؤلفة سوم این است که در کارآفرینی ریسک  وجود دارد. 

مشکالت اشتغال در جامعه
بخش بزرگی از مشکالت عرصة اشتغال در جامعه، مشکالت محیطی 
است؛ یعنی مسائل کالن اقتصاد و محیط کسب و کار در کشور، امکانات و 

شرایط الزم را برای حمایت از کارآفرینان فراهم نکرده است. 
دیگر مشکل این عرصه، عدم مهارت های مورد نیاز در افراد جامعه است. 
بخشی از این مشکل به نظام آموزشی و بخشــی به ویژگی های روانی 
جامعة ایران برمی گردد. دانش و مهارتی که باید وجود داشــته باشد تا 
یک ذهن خاّلق با تکیه بر آن، فرصت شغلی، خدمت و ایده نو ارائه کند، 
کمیاب است.  مشکل دیگر این عرصه، عامل انگیزشی در جامعه است؛ 
یعنی انگیزة کارآفرینی در افرادی که فرصت و توان مورد نیاز کارآفرینی 

را دارند، وجود ندارد. 
 مبانی دینی کارآفرینی

خداوند در قرآن کریم می فرماید: »لَْيَس لِْلِْنساِن إِلَّ ما َسعى؛1  براى انسان 
جز حاصل تالش او نيست«. این آیه نشان می دهد هر کس باید تالش 
کند شغلی برای خود ایجاد کند. امیرالمؤمنین )علیه السالم( در روایتی 
می فرمایند: »َمْن َوَجَد َماًء َو ُترَاباً ُثمَّ اْفَتَقَر َفأَْبَعَدُه اللَّه ؛2 اگر کسی آبی و 
خاکی داشته باشد و فقیر باشد، از رحمت خدا دور است«. خدای متعال 
موقعیت ها و ظرفیت هایی را در اختیار انسان ها قرار می دهد که باید از 
آنها استفادة خاّلقانه  داشته باشند و کاال یا خدمات جدیدی تولید کنند. 

در روایتی دیگر آن حضرت می فرمایند: »خداوند متعال کارگر و صنعتگر 
امین را دوست دارد«.3 تعبیر جالبی اســت و جالب تر آنکه در قرآن به 

پیرامون پیوند و پیگیری موضوع کارآفرینی در مسجد

ایفای نقش در متن روزهای بیکاری
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هر مسلمان ایرانی 
باید به فرزند خود 

آموزش بدهد 
که خداوند غیور 
است و غیرتمند 

را دوست دارد. او 
باید بیاموزد که به 
افرادی با مشاغل 

سطح پایین جامعه 
احترام بگذارد و 

شخصیت آنان را 
جدا از شغلشان 

به حساب بیاورد. 
کودک باید بداند که 

تن پروری، تنبلی، 
سستی و گداصفتی، 
عار است. کار حالل 

مایه افتخار است

روایاتی در مورد تربیت کودکان وجود دارد، با این  مهدی 
مضمون که کودک تا هفت سالگی باید امیر باشد.طوقانی

ســبک زندگی در دنیای جدید اقتضائاتی دارد که 
نمی توان کودک، را به تکنولوژی و رسانه ها سپرد 

و توقع داشت که در آینده، فردی خالق و مبتکر تحویل جامعه داده شود.
کودک باید در محیط خانواده و مراکز فرهنگی اطراف خود، به بازی های 

خالق و آموزش های مبتکرانه بپردازد.
یکی از فضایلی که در دین ما همواره مورد ســتایش قرار گرفته، همین 
فرهنگ کار و تالش است که به عنوان یک ارزش باید از کودکی مطرح و 

آموخته شود.
در نسل های پیشین در کشور ما مثل جوامع و خانواده های غربی کنونی، 
فرزندان، به خصوص پسران از سنین کودکی و نوجوانی با مفهوم کار و درآمد 
آشنا می شدند؛ به طوری که حتی در خانواده های ثروتمند نیز شاگردی 
فرزند و یادگیری کار، مذموم شناخته نمی شد. به این ترتیب الزم است که 
خانواده های ایرانی، نگرش خود را یک بار دیگر تغییر دهند. این تغییر هم 

با آموزش ممکن است.
کودکان باید به طور عملی بیاموزند و باور کنند که کار و تالش برای کسب 

روزی و خدمت به جامعه افتخار است.
با توجه به این که بهترین و عمیق ترین شکل گیری شخصیت در سنین 
کودکی ایجاد می شود، خانواده، مدارس، کانون های فرهنگی و مساجد در 
بعد آمورش مهارت های متناسب با سنین کوکان و ایجاد بستر تربیتی برای 

تمرین کارآفرینی و فرهنگ و روحیه کار و تالش، می توانند مؤثر باشند.
ســپردن مســئولیت در حد توان به بچه های کوچک تر، ایجاد شرایطی 
برای دادوستد های لوازم خوراکی یا مصرفی، طراحی بازی ها، داستان ها و 
اردوهایی که کودکان در آن نقش منفعل و تماشاچی را نداشته، بلکه در حد 
توان و عالقه بتوانند خودشان به ابتکار و خالقیت دست بزنند و تولیدی به 
تولیدات قبل اضافه کنند. در اردوها و بازدیدهای گروهی این امکان برایشان 

فراهم شــود که با امکانات موجود بتوانند به دیگران خدمات بهداشتی، 
ساخت وساز، و یا حتی اقتصادی بدهند.

این سرفصل ها به معنای بهره کشی از کودکان و سپردن امور خارج از تحمل 
و توان به آنان نیست، بلکه می تواند الگوی مفیدی باشد تا در آینده نسبت به 
انجام کار و تالش برای معیشت احساس تحقیر نکنند و دچار بلندپروازی 

کاذب نشوند.
هر مسلمان ایرانی باید به فرزند خود آموزش بدهد که خداوند غیور است و 
غیرتمند را دوست دارد. او باید بیاموزد که به افرادی با مشاغل سطح پایین 
جامعه احترام بگذارد و شخصیت آنان را جدا از شغلشان به حساب بیاورد. 
کودک باید بداند که تن پروری، تنبلی، سستی و گداصفتی، عار است. کار 

حالل مایه افتخار است. 
کودک باید بداند، اکثر کارآفرینان و افراد موفق و خالق، نه پشــتوانه 
مالی بسیار چشم گیری نداشــته اند، بلکه روحیه کاری و فکر خالق 
داشته اند و با اتکا به مهارت های خود توانسته اند، ارزشی را در جامعه 

خود گسترش دهند.
کودکی که از واکس زدن کفش هم سفرانش احساس رضایت مندی دارد و 
در قبال فعالیت های خودجوش و کمک رسانی به دیگران حتی در حد یک 
چسب زخم زدن تشویق می شود، قطعا در آینده سالمت کاری و اقتصادی 
بیشتری نسبت به کودکانی خواهد داشت که همه چیز برایشان آماده است.

ایجاد فضای کاربردی برای ارائه اکتشافات و اختراعات کودکانه، یکی از 
بهترین راه های کشف استعدادهای کودکان است.

انجام امور هنری، باغبانی، آموزش به کودکان کوچک تر از خود، مانورهای 
نمایش کمک های اولیه و کمک به مصدومان و تزیین و پذیرایی در مراسم 
مذهبی، از جمله ایده هایی است که می تواند به تقویت روحیه کارآفرینی 

در کودکان کمک کند.
بگذارید رویای شیرین کودک تان ساختن کشورش باشد، نه خرید کردن 

و مصرف کردن.

هفت سال کاشتن، برای هفتاد سال برداشت کردن
چگونه کودکان خود را کار آفرین تربیت کنیم؟

صورت جمع می شود، تیم مدیریتی مسجد موقعیتی کاری و شغلی برای 
جوانان ایجاد کند. با این کار هم یک نذر ادا شده و هم خدمتی به جامعه 

ارائه می شود که بسیار اثربخش است.
پیش بینی می شود مردم از این امر استقبال کنند؛ چراکه بسیاری از آنها 

مشکالت شغلی جوانان را لمس می کنند.
 در موضوع وقف نیز می توان این گونه عمل کرد. کسانی که می خواهند 
وقف کنند، به جای وقف در امور مذهبی و خاص که معموالً تکراری است، 
در حوزة کارآفرینی وقف داشته باشند. برای مثال درآمد ملک یا مغازة خود 

را وقف اشتغال زایی جوانان کنند.
 برای اجرایی کردن این پیشنهادها، امور مساجد و مراکز ذی ربط باید نقش 

حامی را داشته باشند.

چند نکته
یکم: موضوع کارآفرینی در مسجد به آقایان منحصر نمی شود. اکنون 
خانواده های بی سرپرستی هستند که مشکل دارند. کمک به خانم هایی 
که همسر خود را از دست داده و زندگی را اداره می کنند، بهترین عبادت 

و بزرگ ترین خدمت به جامعه است. 
دوم: احداث مراکزی مثل درمانگاه در کنار مســجد، نوعی کارآفرینی 
مسجد است. مسجدی که درمانگاه دارد، هم به مردم خدمات می دهد و 

هم ایجاد اشتغال می کند. 
سوم: کارآفرینی با توجه به وضعیت جامعة ایران، قطعاً یکی از واجبات 
دینِی امام جماعت و مسجد است. نباید مسجد در حل این مشکل بزرگ، 

منفعل باقی بماند.

پی نوشت
1. نجم: 39.

2. حر عاملی، 
وسائل الشیعه، ج17، 

ص40.
3. کلینی،  کافی، ج5، 

ص113.
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اگر مسجد یک 
نهاد کارآفرین 
باشد، می تواند 
مسئولیت پذیری 
اجتماعی برعهده 
بگیرد، مرکز 
نوآوری های اجتماعی 
ایجاد کند، ایجادکننده 
ارزش های جدید 
اسالمی باشد، عامل 
و قابلیت تغییر بخش 
عظیمی از جامعه باشد 
و مأموریت سازی 
اجتماعی کند و 
نیروهای جوان مؤمن 
و انقالبی را بکارگیری 
کند؛ و این حرف یک 
اساس و پایه علمی 
دارد

 

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

مسجد و 
کارآفرينی

پتانسیل مسجد در کارآفرینی
ادامه بحث را با یک سؤال ادامه می دهم: اصال چرا ما باید مسجد را در 

چنین جایگاهی ببینیم؟! 
اول، به خاطر ارزش های اجتماعی که مسجد می تواند ایجاد کند. دوم، 
به دلیل مسئولیت پذیری و قدرت نقش سازی و نقش پذیری مسجد در 
فضای جدید و رو به تحول جامعه. سوم، ناکارآمدی تمامی دولت ها که 
در عرصه های مختلف به خصوص در فعالیت هــای اجتماعی به وفور 

تجربه شده است.
پس با این دالیل علمی و عقلی، باید مسجد تغییر رویکرد داشته باشد. 
مسجد می تواند نقش راهبری کارآفرینانه در کشور داشته باشد. ما در 
 Return( علم اقتصاد شاخصی داریم تحت عنوان نرخ برگشت سرمایه
On Inves tment(. این نرخ نشــان می دهد آیا یک سازمان مفید و 
سودمند است یا خیر؟ آیا کارایی دارد یا خیر؟ ما باید ببینیم و بدانیم 
شاخص نرخ برگشت سرمایه در مسجد چقدر و چگونه است؟ البته برای 
مسجد به عنوان یک نهاد اجتماعی، شاخص دقیق تری داریم با عنوان، 
 .)Social Return On Inves tment( نرخ بازگشت سرمایه اجتماعی
آیا مسجد این نرخ بازگشت سرمایه را دارد؟ آیا به اندازه کافی و به اندازه 

پتانسیلی که مسجد دارد، توانسته ایم از آن بهره ببریم؟
خب در ابتدای انقالب این کارکرد را از مســجد دیده ایم. اما متأسفانه 
هرچه جلوتر می رویم، نقش مساجد ما در این شاخص که تأثیرگذاری 
و کارایی اجتماعی است، به شدت کاسته می شود. و این نقدی است که 

ابتدا به خوِد ما بچه های مذهبی و مسجدی وارد است.

 مسجد می تواند نقش کارآفرینی داشته باشد
اگر مسجد یک نهاد کارآفرین باشد، می تواند مسئولیت پذیری اجتماعی 
برعهده بگیرد، مرکز نوآوری های اجتماعــی ایجاد کند، ایجادکننده 
ارزش های جدید اسالمی باشد، عامل و قابلیت تغییر بخش عظیمی از 
جامعه باشد و مأموریت سازی اجتماعی کند و نیروهای جوان مؤمن و 
انقالبی را بکارگیری کند؛ و این حرف یک اساس و پایه علمی دارد. خب 
مسجد همه این آیتم های کارآفرینی اجتماعی را دارد و هیچ نهادی در 
اجتماع نمی توانیم بسازیم که این پتانسیل را داشته باشد. مثال همین 
شورای یاری محله، موازی کاری با مسجد است و کلی هزینه می کنیم 
تا یک چیزی مثل مسجد که االن هست را ایجاد کنیم. بماند که البته 

آن پتانسیل را هم ندارد.
برای تبیین موضوع، چند مثال می زنم: برای یک نهاد اجتماعی بر اساس 
علوم امروزی، شاخص های کارآفرینی تعریف می شود که اگر بخواهیم 
آنها را برای مســجدی در جامعه ایرانی بومی کنیم، به شــاخص ها و 

سؤاالت زیر خواهیم رسید:
چند میلیون دقیقه مردم در مسجد هستند؟ چند میلیون فنجان چای 
برای مردم در مســجد مصرف می شود؟ چه تعداد ســؤال پاسخ داده 
می شود؟ چه تعداد جلسه و مراسم مذهبی برگزار می شود؟ چه تعداد 
عضو ثابت مســجدی داریم؟ چه تعداد پروژه های اجتماعی از طریق 
و با محوریت مسجد انجام شــده است؟ مسجد چه نقشی در مدیریت 
اجتماعی داشته است؟ مسجد چه نقشی در تعالی و مدیریت انسانی 
ایفا کرده اســت؟ تأثیر مســجد بر تغییر رفتارهای محلی ها چه بوده 

دغدغه علمی بودن و علمی شدن ایده کارآفرینی و مسجد، 
در تمام روزهای تهیه این ویژه نامه همــراه ما بود. برای رفع 
مسئله و یافتن جواب سؤاالتی مانند اینکه آیا جمع نمازگزاران 
و بچه های مسجد این توانایی را دارند که در موضوع کارآفرینی 
نقش آفرینی کنند؟ آیا مسجد این جایگاه را در راهبری های 
کالن کشور می تواند ایجاد کند؟ به ســراغ دکتر ابوالقاسم 
عربیون، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران رفتیم و 

متن حاضر برداشتی است از این گفت وگو:

 مسجد، مسجد باشد 
به نظر بنده، در آغــاز باید نوع نگرش ما به مســجد تغییر کند. نقش 
مسجد فراتر از مباحثی اســت که االن مطرح است؛ مسجد فقط برای 
نمازخواندن هــای یومیه و برگزاری مجالس ترحیم نیســت. کارکرد 
مسجد همان نهادی باید باشــد که در ابتدای اسالم بوده است؛ یعنی 
مسجد یک نهاد مسئولیت پذیر و مسئولیت ساز اجتماعی باشد. مسجد 
به عنوان نهادی که منشأ و تعالی بخش ارزش های اجتماعی می تواند 

باشد، باید دیده شود.

مسجد 
بنیان مرصوص است
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است؟ مســجد چه تأثیری در حوزه یادگیری و رفتارهای عملکردی 
داشته است؟ مردم تا چه میزان مســجد را در خوشبخت بودن خود 

مؤثر می دانند؟
پاسخ به این سؤال ها نشان دهنده اعتبار اجتماعی و سرمایه اجتماعی 
مسجد است. سرمایه اجتماعی یعنی مجموعه روابط فعال در بین افراد 
اجتماع که اعتماد، فهم متقابل و همکاری بین آنها را امکانپذیر می کند 

و آنها را با هم مرتبط می کند.
یکی از شاخص های کارآفرینی اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی 
شرکت ها است و شاخص هایی که گفتیم، شاخص های مسئولیت پذیری 
اجتماعی است. پس مسجد می تواند مسئولیت کارآفرینی اجتماعی 
جامعه را راهبری کند. مثاًل جمع کردن خیریــن محلی و راه اندازی 
صندوق قرض الحســنه و اعطای وام به جوانان محلــه؛ این کار باعث 
افزایش اعتماد عمومی در محله می شــود که خودش اولین شاخص 

کارآفرینی اجتماعی است.
با این اوصاف، مسجد می تواند مسئولیت پذیری اجتماعی را بر عهده 

بگیرد.
کارآفرینی مذهبی یک اتفاق رایج در دنیاست. مثاًل اگر به کلیساهای 
مهم و بزرگ اروپا بروید، شمع هایی که بنا به سنت برای روشن کردن 
در کلیسا استفاده می شــود را باید بخرید. برای گروهی که شمع ها را 
درست می کند و می فروشــد، کارآفرینی و درآمدزایی مذهبی دارد و 
این می تواند زیرمجموعه مسجد بیاید و البته مسجد باید فراتر از این 

عمل کند.
با یک نگاه عمیق، ما باید جایگاه مســجد را در حفظ فرهنگ اسالمی 
در نقشــه راهبردی و کلی ببینیم. متأسفانه در حال حاضر مسجد که 
مرکز و موتور متحرکه انقالب و فرهنگ اســت را بسته ایم. اگر مسجد 
پتانسیل استفاده و کارکرد اصلی خود را داشته باشد، امنیت اجتماعی 
باال می رود، حس اعتماد عمومی ایجاد می شود و ملت و مملکت مصون 
می ماند. اصال این یک قانون اجتماعی اســت که هرقدر شما خدمت 

اجتماعی بدهید، چندبرابر آن را دریافت خواهید کرد.

 ظرفیت بچه های مسجد
مسجد می تواند تربیت کننده باشد، خدمات بخش عمومی بدهد و در 
راه اندازی کســب وکار کوچک می تواند مؤثر باشد. همین االن وجود 
 )access point( 3000 مسجد در تهران یعنی یک اکســس پوینت
فوق العاده در پایتخت! شبکه ای که در هر حوزه ای که بخواهد، می تواند 
انقالب ایجاد کند. ما باید بتوانیم شــبکه مساجد را ایجاد کنیم. از این 

3000 مسجد تهران ما 500 شبکه تولیدکننده داشته باشد.

نقش آفرینی اجتماعی مسجد
کوفی عنان معتقد بود قرن بیست و یکم قرن NGO ها یا سازمان های 
غیردولتی و مردم نهاد اســت و این ســازمان ها تشکیل جامعه مدنی 
می دهند. حال یک نهاد مردمی و غیردولتی را در بطن جامعه داریم با 
نام مسجد؛ چرا از این پتانسیل در راهبردهای کالن از جمله کارآفرینی 
استفاده نکنیم؟ اگر ما محوریت را به مسجد بدهیم، طبق بند 71 منشور 
سازمان ملل متحد، کشــور ما باالترین دموکراسی مذهبی و مدنی را 

خواهد داشت. 

کارآفرینی با چاشنی 
مسجدمحوری

جنب وجوش قسمت خواهران این مسجد بسیار باالست. همکاری و  سحر 
هم دلی مسئوالن مسجد و دلسوزی خواهرانی که می خواهند به جای شهریاری

ماهی دادن به دست مراجعین نیازمند و گرفتار، ماهی گیری را یادشان 
بدهند، دیدنی است.

در یکی از روزهای ســرد زمســتان، پای صحبت چند نفر از کارآفرینان خوب مسجد 
سیدالساجدین)ع( واقع در خیابان استخر منطقه 4 تهران نشستیم.

چطور شــد که به برنامه های عادی اکتفا نکردید و به سمت مسائل خیریه و 
جهادی رفته اید؟

خانم صفدری: برنامه های پایگاه ما در قالب کارهای فرهنگی، علمی، ورزشی و هنری است. ما سعی کردیم 
که از افراد باتجربه محل، کسانی که در زمینه های مختلف مثالً در بحث کارهای هنری، کارهای علمی و... 
تخصص دارند، مثل مربی های نقاشی، طراحی، خیاطی یا مربیانی که در مؤسسه های زبان تدریس می کنند، 
و به فعالیت در مسجد عالقه دارند، دعوت کنیم و از آنها کمک بگیریم. ما برای این افراد کالس های توجیهی 
گذاشتیم که این کالس ها در طی هفته برگزار می شود. این یکی از فعالیت های ما است و به نحوی می شود 
گفت کارآفرینی است که توانستیم افراد خیلی خوب و متدین را جمع کنیم و در مسجد با یک هزینه خیلی 

کم از آن ها استفاده کنیم و الحمدهلل استقبال خوبی هم شده از طرف اهالی محل در این زمینه.
نکته دوم در بحث کارآفرینی این است که ما یک خیریه به نام خیریه سحاب رحمت، با کمک روحانی 

محترم مسجد حاج آقا ویسی راه اندازی کردیم.
در این خیریه، خواهران جمع می شدند و پیاز داغ درست می کردند، سبزی پاک می کردند، بادمجان سرخ 
می کردند و این ها را به نفع نیازمندان می فروختند. افراد نیازمندی که در آنجا کار می کردند هم، درآمدی 
نصیب شان می شد. بعدها در این خیریه ما سعی کردیم همان بحث تولیدات را داشته باشیم، منتها در خانه 
افرادی که نیازمند به پول فروش این گونه اقالم هستند؛ مانند پیاز سرخ کرده و سبزی و... .  این عزیزان، 
تمام مواد را در منزل آماده می کنند و در اختیار خیریه می گذارند و ما برای آن ها به فروش می رسانیم. 
این خودش یک جور کارآفرینی است که در خانه های خودشان مشغول کار شدند. یا افرادی هم هستند 
که جا و مکان برای فروش اجناس شان ندارند که جنس را در خیریه، به صورت امانی برای این ها به فروش 
می رسانیم و یک مقدار هم آن ها به خیریه کمک می کنند. کمک هایی هم که در خیریه جمع می شود، 
به خانواده های مستحق بدون سرپرست خانوار، یا خانواده هایی که توانایی کار ندارند، )که در تحقیقات 
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مسجد

مسجد و 
کارآفرینی

 
  
محله ها باید به 
سمتی سوق داده 
شوند که مسجد 
محورشان باشد، 
عموم مردم به مساجد 
تردد داشته باشند 
و به نیازهای شان 
رسیدگی شود.

این کار با تعامل 
ارگان های دیگر 
تحقق خواهد یافت، 
همان گونه که 
شعله های انقالب 
اسالمی از مساجد 
آغاز شد و ان شاءاهلل 
نقطه  اتکایی در برپایی 
حکومت عدل امام 
عصر)عج( خواهد شد

 

مجموعه های مختلف مانند آموزشگاه ها، بعضی از افراد آموزش دیده 
در مسجد را جهت کار معرفی کردیم.

افراد اصلی و کسانی که به نحوی این مسئله را حمایت می کنند، حدود 
30 نفر، و کسانی که در ارتباط با مســجد قرار گرفته و به نحوی تأثیر 

پذیرفته اند، بیش از 500 نفر هستند.

حضور افراد کارآفرین چه تأثیری در مسجد دارد؟
خانم ترابی: چگونگی تبدیل کردن مسجد به عنوان محرک اقتصادی، 
کاریابی و...: برای رسیدن به این هدف، شناسایی استعدادهای فکری 
و ســرمایه اقتصادی محله اهمیت دارد. اگر بتوان افراد نوآور را جذب 
مسجد کرد، امکان ایجاد تحرک فراهم می شود. از این جهت که بانوان 
می توانند اقتصاد خانواده را تحت تأثیر قرار دهند، اثرگذاری روی این 
قشر حائز اهمیت اســت. به جهت معرفی و تبیین اقتصاد مقاومتی، 
کالس های آموزش اقتصاد مقاومتی خانواده و جلسات توجیهی برگزار 

شده و می شود.

فرهنگ کار و تالش و دیدگاه معصومین)ع( چقدر بر 
ادامه و ترغیب شما به این کار تأثیر داشته و دارد؟

خانم فعال دیگری  پاسخ می دهد: ســیره زندگی ما، سیره 
پیامبر)ص( اســت و با نگاهی گذرا به زندگی ایشان، درمی یابیم 
که حضرت همه مسائل مردم را از مســجد پیگیری می کردند؛ 
ازدواج، مسکن، شغل، دعاوی، بیعت و هدایت مردم از این مکان 

بوده است.
ارتباط چهره به چهره افراد با هم سبب ایجاد تعامل بهتر و اعتمادسازی 

است. 
حضرت می توانستند از منزل یا از دارالحکومه )محل استقرار حکومت( 
این مسایل را پیگیری کنند، اما این بنای محکم را برای آیندگان تدبیر 

نمودند تا فاصله ها را میان خود و جامعه کم کنند. 
محله ها باید به سمتی سوق داده شوند که مسجد محورشان باشد، عموم 

مردم به مساجد تردد داشته باشند و به نیازهای شان رسیدگی شود.
این کار با تعامل ارگان های دیگر تحقــق خواهد یافت، همان گونه که 
شعله های انقالب اسالمی از مساجد آغاز شد و ان شاءاهلل نقطه  اتکایی در 

برپایی حکومت عدل امام عصر)عج( خواهد شد.

مشخص شده اند( داده می شود. یعنی یک گردش کاری در جریان است 
که با اعتماد به مسجد و خیریه، افراد بی بضاعت آبرودار، خودشان کار و 

تالش می کنند و محتاج کسی نیستند. 

تعریف شما از کارآفرینی چیست و چه راه کارهایی 
در داخل و بیرون مسجد برای تقویت کارتان داشته اید؟

خانم فعال دیگری  پاســخ می دهد: فکر و ایــده جدید همراه با 
خالقیت که بتواند ســرمایه های اندک و نیروی انسانی را وارد چرخه 
اقتصاد کند، کارآفرینی تعریف می شــود. کارآفرینی یعنی استفاده از 
توانایی های چند نفر در راستای جلوگیری از هدررفت انرژی، با فراهم 

کردن زمینه تولید یک کاال یا برطرف کردن نیازهای آموزشی مردم. 
چگونگی آغاز به کار خیریه مســجد ما این گونه بــود که کالس های 
مختلف آموزشــی و هنری برای بانوان محله برگزار شــد و ما آن ها را 
تشویق به فعالیت در منزل کرده و با کمک مربیانی که از محله انتخاب 
شــده بودند و راهکارهای آمــوزش به تولید را به متربیان پیشــنهاد 
می دادند، به عنوان مثال افراد با استفاده از آموزشی که در مسجد دیدند، 
االن قادر به تولید و فروش اقالم مختلف مانند لباس پارچه ای و بافتنی، 
انواع شیرینی، ترشی و مربای خانگی و... هستند. و برخی به عنوان مربی 
جذب مساجد و آموزشگاه ها شدند و برخی از ایشان از خیریه به عنوان 

مرکز فروش استفاده می کنند.
خانم معینی: همکاری درون مسجدی؛ با برپایی جلسات هم فکری و 
هماهنگی با امام جماعت، امنای مسجد و برخی فعاالن مسجد صورت 

می پذیرد و از راهنمایی و حمایت ایشان استفاده می شود.
در بحث کارآفرینی و تعامل با امام جماعت مسجد باید به این مراحل 

اشاره کرد:
 الف. تبلیغ و اعالن کالس ها و خدمات خواهران در مراسمات مذهبی 

مسجد؛
ب. در اختیار قرار گرفتن فضای خیریه؛

ج. برگزاری جلسات هم اندیشی جهت ارتقاء سطح عملکرد.
خروجی: از بین خواهرانی که به نحوی وارد محیط کار پایگاه شده اند، 
عموماً با همان گرایش شغلی که در پایگاه به صورت مقدماتی داشتند، 

در محیط کار بیرون اشتغال یافتند.
در بحث ارتباطــات برون مســجدی نیز ضمــن ارتباط بــا افراد و 

از کارهای خوبی که با توفیق خداوند در مسجد 

حجت االسالم 
والمسلمین رضایی 
امام جماعت مسجد 

امیرالمؤمنین)ع(

انجام داده ایم، بحث ستاد کارآفرینی است. در 
مرحله اول، در این ســتاد اقدام به ایجاد بانک 
اطالعــات جوانان و معتمدیــن محل با هدف 
کاریابی نموده ایم؛ یعنی فاز کارآفرینی نیست، 
بلکه کاریابی است؛ اطالعات جوانان مسجد را 
در ســامانه ای ذخیره کرده ایــم و هر زمان که 
فرصت اشتغالی از ســوی معتمدین مسجد و 
محل ایجاد می شود، افراد مناســب آن کار را 

معرفی می کنیم. که الحمدهلل تاکنون نتایج خوبی داشته ایم.
البته بنظر بنده، مشــکل اصلی ما در بحث اشتغال، مسئله فرهنگی، 
گفتمانی و آموزش اســت؛ بدین معنا که همه جوانان مــا االن کار را 
به معنای حضور پشــت میز یک اداره با حداقل زحمت، و حقوق زیاد 
می دانند. در حالی که این یک تلقی نادرست از کار و اشتغال است. برای 
رفع این مسئله و معضل، ما با برگزاری کالس و آموزش و ارائه مشاوره 
به جوانان، سعی در فرهنگ سازی کار و کارآفرینی و  جهت دهی جوانان 
به سمت ایجاد اشتغال داشته باشیم. البته در این بخش هم کالس های 

آموزشی و مشاوره ای را با کمک دوستان شروع کرده ایم.

فرهنگ، گفتمان، آموزش و کارآفرینی
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بسیاری 

از جوانان، 
توانمندی های 
زیادی دارند و 

از این استعداد 
بی خبرند. ما از 
طریق جلسات 

مشاوره این 
امکان را 

برایشان فراهم 
می کنیم تا 

متوجه شوند 
در چه زمینه ای 
استعداد دارند

دانش بنیان می توان چنــد نفر دیگر را نیز جــذب کار نمود و حتی از 
تولیدکننده های دیگر جهت همکاری استفاده کرد. تاکنون چهارصد 
نفر از افرادی با مدارک تحصیلی مختلف که جویای شغل هستند، در 
طرح کارآفرینی ثبت نام نموده اند و حدودا برای شصت، هفتاد متقاضی 

ایجاد شغل شده است.

ماهی گیری یاد می دهیم
تاکنون دوره های پرورش قارچ و گوهرتراشی با همکاری ناحیه بسیج 
امیرالمؤمنین)ع( برگزار شده است. روند برگزاری دوره ها کامال علمی 
بوده و امکان دریافت گواهی پایان دوره وجود دارد و در صورت نیاز نیز وام 
تعلق می گیرد. پرورش قارچ کار نسبتا ساده و سودآوری است که در هر 
جا و با سرمایه مناسبی امکان پذیر است. در دوره پرورش قارچ، پرورش 
قارچ های دکمه ای و صدفی آموزش داده شــد. قارچ صدفی تجهیزات 
کمتری نسبت به قارچ دکمه ای الزم دارد و تهیه مواد اولیه آن ساده تر 
است. در پرورش قارچ های دکمه ای، مواد اولیه آن را باید از شرکت های 
تجاری تهیه نمود و بهتر است تعدادی افراد با سرمایه کم با هم همکاری 
نمایند. کار تیمی الزم است و توصیه می شود سه گروه منسجم با یکدیگر 
همکاری داشته باشند. دانستن فوت و فن کار ضروری است و بین زمان 

برداشت و ارائه به بازار نباید فاصله وجود داشته باشد.
در دوره گوهرتراشی، هنرجویان با دســتگاه های تراش، اصول تراش، 
اشکال و سبک های تراش و انواع تراش گوهرها آشنا می شوند. در پایان 
این دوره، افراد هنرجو می توانند ســبک های گوناگون تراش را بر روی 
انواع گوهر پیاده سازی نمایند. حرفه گوهرتراشی با ویژگی سرمایه گذاری 
اندک و زودبازده، نیاز به فضای کم و قرار گرفتن در چارچوب مشــاغل 
خانگی یکی از منابع عظیم درآمد و کارآفرین می باشد. پس از اتمام دوره، 
نیاز به خرید دستگاه گوهرتراشــی می باشد که تا سقف هفت میلیون 
امکان دریافت وام برای آن وجــود دارد. کارآموزان اولیه با صرف روزانه 
شش ساعت کار، می توانند به میزان درآمد هفتصد هزار تا یک میلیون 
تومان برسند. بازار کار نیز توسط شرکت مربوطه تأمین می گردد و قطعه 
سنگ خام نیز به کارآموز داده می شود. افراد کارآموز پس از اتمام دوره و 

کسب تجربه الزم، می توانند به عنوان مربی فعالیت نمایند.

طالق و بیکاری دو سر یک مسئله اند

مرتضی سرمندی زاده 
مسئول بخش 

کارآفرینی مسجد 
امیرالمؤمنین امام 

علی)ع( شهرک شهید 
محالتی تهران

 بخش عمــده ای از طالق ها در جامعه به علت 
مسائل و مشــکالت اقتصادی اتفاق می افتد. 
بیکاری، سالمت روحی و جسمی فرد و خانواده 
را تهدید می کند. جوانان می خواهند شــغل 
داشته باشند؛ شغلی متناسب با توانمندی ها 
و عالیق خودشــان؛ فرد جوانی که می خواهد 
شغلی مناسب و متناســب با استعدادهایش 
داشته باشد، اگر با یک کار اولیه شروع کند که 
بخشی از نیازهای اقتصادی او را تأمین کند، به قول معروف آب باریکه ای 
محیا باشد، در کنارش می تواند به دنبال هویت خودش و آن شغلی که 

استعداد دارد برود. جوان باید افق دید وسیع داشته باشد. 

 مسجد سنگر است!
بخش کارآفرینی مسجد امیرالمؤمنین)ع(، از اواسط سال 90 شروع 
به کار کرد و در سال 91 گســترش پیدا نمود. در گذشته این فعالیت 
به صورت سنتی توسط ائمه جماعت و نمازگزاران در مساجد صورت 
می گرفت، که ما این کار را ســازمان دهی نمودیم. ما تالش کردیم از 
پتانسیل مردمی مسجد در ایجاد شغل برای جوانان استفاده کنیم. به 
فرموده امام راحل)ره(، مسجد سنگر است؛ یعنی هم در جنگ نظامی و 
هم در جنگ اقتصادی سنگر است. اعتماد مردم به مسجد یک سرمایه 
اســت و این محیط معنوی برای صاحبان کار و هم بــرای افرادی که 

جویای شغل هستند، ایجاد اعتماد می کند.

کاِر ما راهنمایی جوانان است
بســیاری از جوانان، توانمندی هــای زیادی دارند و از این اســتعداد 
بی خبرند. ما از طریق جلسات مشــاوره این امکان را برایشان فراهم 
می کنیم تا متوجه شوند در چه زمینه ای استعداد دارند. در این جلسات 
مشــاوره یک پرســش نامه علمی در اختیار افراد قرار می گیرد که بر 
اساس نتایج آن، عالقه مندی شغلی یک فرد از شخصیت وی مشخص 
می شود. آزمون شخصیت شناسی هالند، یکی از معروف ترین آزمون های 
شخصیت شناسی است که در کشورهای مختلف بارها مورد استفاده قرار 
گرفته است. در این آزمون شش نوع تیپ شخصیتی معرفی می گردد و 

سپس مشاغل مناسب آنها ارائه داده می شود.

برای ایجاد شغل، گام هایی برداشته ایم
در گذشــته از پارک فناوری پردیس بازدید داشتیم و تعدادی از افراد 
نیز به آنجا معرفی شدند و جذب نیروی کار شد. با تأسیس شرکت های 

اعتماد به مسجد 
سرمایه ای برای 

کارآفرینی
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 انسانی که کار 
ندارد، اشتغال 
ندارد، یک استعداد 
پنهاِن مخفِی 
خداداده را غالباً 
بدون اختیار خودش 
راکد گذاشته، وقتی 
شما این انسان 
را مشغول کار 
می کنید، این چشمه 
که در درون بود و 
از او استفاده ای 
نمی شد، تشنه ای از 
او سیراب نمی شد، 
این چشمه را 
شما به جریان 
می اندازید

 

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

مسجد و 
کارآفرينی

» َمْن َیعَمْل «، معناش فقط این نیســت که هر کسی این کار را بکند؛ 
خب، این روی اشخاص نیست، روی جوامع هم هست: هر ملتی، هر 
جامعه ای. هرچه کار بکنید، نیروی کارتان بیشتر می شود. هرچه تحرک 

انسان داشته باشد، نشاط حرکتش بیشتر می شود.3 

دو بازو برای یک کار
این دو عامل، یعنی عامــل کارآفرینی و ایجاد بنگاه های اشــتغال و 
کارآفرینی یک بازوست، وجود نیروی کار یک بازوی دیگر است. اینها 
باید هردو باشند و همکاری کنند. نقش دولت، ایجاد یک خط عادالنه  
میانه برای این همکاری است؛ ظلم نشود. نه آنها به اینها تعرض کنند، 
نه اینها از کار آنها کم بگذارند؛ هیچ کدام به حقوق یکدیگر تعرض نکنند. 
اگر اینجور باشد، آن وقت جامعه با سالمت و صفا پیش خواهد رفت؛ 
نه آن پرخوری ها و اسراف ها و زیاده روی ها فرهنگ رائج خواهد شد، 
نه محرومیت یک طبقه برای آن طبقه فرهنگ ثابت خواهد شد. این، 

منطق نظام جمهوری اسالمی است.4

روایت می گوید...
البته کار فی نفســه مهم اســت؛ اما امروز به دو دلیل اساســی کار و 
کارآفرینی مهمتر از همیشه است. اینکه گفتند کار در اسالم مهم است، 
خب این همه روایات فراوانی از ائمه )علیهم الّسالم( در اهمیت کار، در 
فضیلت کار وارد شده که این کارهائی که شما ذکر کردید، نمونه هائی 
از همین چیزی است که مورد فضیلت است، که حاال من این روایت 
ْ فی اْلَعَمِل َیزَْدْد  ًة، َمْن ُیَقصِّ را اینجا یادداشت کردم: »َمْن َیعَمْل یزدد ُقوَّ
َفْتًَة«؛2 کار که بکنید، نیروی کار هــم افزایش پیدا می کند. خاصیت 
کار، کاهش نیست، افزایش است؛ افزایِش خوِد نیروی کار، نه محصول 
کار. خب، محصول کار که معلوم اســت افزایش پیدا می کند - وقتی 
کار کردید، کار یک محصولی دارد - اما در این روایت، امیرالمؤمنین 
)علیه الّسالم( می فرماید که وقتی کار کردید، قدرت کار و نیروی کار هم 
افزایش پیدا می کند. »و من یقّص فی العمل«، کسی که در کار کردن 
ًة « یا » َفْتًَة «، فتور و سستی او  کوتاهی کند، تقصیر بکند، » َیزَْدْد َفــْتَ
افزایش پیدا می کند. این مال شخص فقط نیست؛ این »َمن« که فرمود: 

بیانات مقام معظم رهبری در اهمیت مسئله کارآفرینی

کار آفرینی یک عبادت است
اگر کسی بتواند زمینه  کار را فراهم بکند، یک عبادت انجام داده است. نگاه به این کاری که تولید می شود، فقط از جنبه  این نباشد که ما 
یک بیکار را دستش را به یک کاری بند می کنیم تا یک درآمدی داشته باشد؛ خب، این که البته خیلی چیز خوبی است، الزم است، بالشک. 
یعنی کارآفرینی، ایجاد اشتغال در کشور موجب می شود که ثروت تولید بشود؛ همچنانی که سرمایه و سرمایه دار، ایجاد کار می کند - چه 
سرمایه  مالی، چه سرمایه  علمی - کارگر هم ایجاد سرمایه می کند، ایجاد ثروت می کند. این البته یک جنبه  مهمی است در اشتغال، اما 
اهمیت اشتغال فقط این نیست. یک بعد دیگر اهمیت اشتغال این است که شما یک گنج را دارید استخراج می کنید. یک انسانی که در او 
استعدادهائی وجود دارد، می تواند تولید کند، می تواند بیافریند، این افتاده بود آنجا، شما دست او را به کار بند کردید، این گنجینه  درونی 
استخراج شد؛ خیلی اهمیت دارد. انسانی که کار ندارد، اشتغال ندارد، یک استعداد پنهاِن مخفِى خداداده را غالبًا بدون اختیار خودش 
راکد گذاشته، وقتی شما این انسان را مشغول کار می کنید، این چشمه که در درون بود و از او استفاده ای نمی شد، تشنه ای از او سیراب 
نمی شد، این چشمه را شما به جریان می اندازید. پس اشتغال و اشتغال آفرینی، هم جنبه  اقتصادی بزرگی دارد، هم جنبه ی انسانِى خیلی 

واالئی دارد.این کارآفرینی یک عبادت است؛ یک کار باارزش است؛ یک ارزش آفرینی است.1
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مسجد، محل تغییرات مهم
باورهای دینــی و اعتقادی و انقالبی ما می گوید که مســجد محل 
تغییرات مهم در کشور اســت. و ما به این اعتقاد داریم. در حوادث 
و بزنگاه های مهم تاریخی همچون انقالب شــکوهمند اســالمی و 
دفاع مقدس، مسجد محور بود؛ محل سازماندهی نیرو، اعزام نیرو و 
کمک های مردمی. اما به نظر بنده متأسفانه آسیبی که در سال های 
اخیر و شاید بتوان گفت ســال های بعد از جنگ دچارش شده ایم، 

سرپنجه ماهر
ما باید کاری کنیم کــه کاالی ایرانی به عنوان یــک کاالی محکم، 
مطلوب، زیبا، همراه با سلیقه و بادوام در ذهن مصرف کننده  ایرانی و 
غیر ایرانی باقی بماند. این باید همت مجموعه  کارآفرینی و کارگری و 
متصدیان این امر باشد. البته این کار، پیش نیازهائی دارد. ممکن است 
آموزش مهارتهای الزم، دوره های ایجاد مهارت الزم باشد - که اینها کار 
دستگاه های دولتی و امثال دولتی است - لیکن باید هدف این باشد. 
کارگر ایرانی آنجائی که ذوق خود را به کار می برد، سلیقه  خود را به 
کار می برد و سرپنجه  ماهر خود را به کار می برد، کار جالب و تماشائی 

از آب در می آید.5

مشتری را مطمئن کنیم
نکته  اساســی ای که در باب کار وجود دارد و کارآفرینان باید به او 
توجه کنند، مســئله  مرغوبیت تولید داخلی اســت؛ کیفیت تولید 
داخلی است؛ این خیلی مهم است. البته بخشی از این، ارتباط پیدا 
می کند به همــان قضایای مالی و نمی دانم مقــررات و غیرذلک، و 
پشتیبانی های دولت؛ اما بخشــی هم ارتباط پیدا می کند به عزم و 
اراده  مسئولین، کارآفرین و کننده  کار. فرمود: » َرِحَم اللُه اِمَرأً َعِمَل 
َعَملً َفاَحَکَمه «؛ رحمت خدا بر آن انسانی که کاری را انجام بدهد و آن 
را متقن انجام بدهد، درست انجام بدهد. این آینده نگری است، غیر از 
امروز. شما امروز ببینید در دنیا کمپانی هائی هستند صد سال است 
اینها دارند کار می کنند، صد و پنجاه سال است دارند کار می کنند و 
محصوالتشان در دنیا فروش می رود. اسم اینها کافی است که جنس 
را تو بازار رایــج کند؛ به خاطر اینکه درســت کار کردند، خوب کار 

کردند، مشتری مطمئن است به اینها.6

فتوای شیخ الشریعه اصفهانی
مردم ایران نمی دانند که مرحوم شیخ الشریعه  اصفهانی- مرجع تقلید 
بزرگ ساکن نجف - فتوا داد که استعمال اجناس مصنوعه  در داخل 
کشور الزم است و مردم باید از استفاده از مصنوعات خارجی اجتناب 
کنند، تا به این ترتیب دیگران در داخل کشور نفوذ نکنند. همه می دانند 
که در ژاپن، حدود صد سال پیش از این گفتند که مردم حق ندارند از 
مصنوعات خارجی استفاده کنند، تا در داخل آن کشور چرخ اقتصاد به 
کار بیفتد؛ اما نمی دانند که در همان زمان، بلکه زودتر از آن، عین همین 
پیشنهاد و همین فتوا، از طرف مراجع و علمای شیعه صادر شد؛ منتها 
متأسفانه در داخل کشور، هیچ کس از سرجنبان ها و اهل قلم و اهل 

سیاست و روشنفکران کمکشان نکرد! 7

پی نوشت
1- بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور.  1389/06/16

2- الحیاه، ج 1، ص 591.
3- بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور . 1389/06/16

4- بیانات در دیدار کارگران و کارآفرینان. 1387/02/04
5- بیانات در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسرکشور. 1390/2/7

6- بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور.  1389/06/16
7- بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/14

مهندس حسین صابری، معاون توســعه فناوری پارک علم و فناوری  سعید
پردیس، وابسته به معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری است. ایشان که  فیاضی

پیش از این نیز به عنوان یکی از ســخنرانان در دیدار نخبگان علم و 
فناوری کشور با مقام معظم رهبری دغدغه های خود را تبیین کرده بود، 
معتقد است که »مسجد ظرفیت خوبی برای حضور در عرصه کارآفرینی دارد، ظرفیتی که 
تا حد زیادی مغفول مانده است و باید این ظرفیت در جایگاه خودش تعریف و تبیین شود«. 
این دغدغه ها در کنار شخصیت علمی و مسجدی او، ما را برآن داشت تا در صبح یک روز 

زمستانی در دفتر کارش با او به صحبت بنشینیم.

در جنگ اقتصادی هم 
مسجد  سنگر است!
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ما باید فضاهایی 
را برای ایجاد 
کارآفرینی در 
مسجد پیش بینی 
کنیم. مکانی که 
کارآفرین در آن 
باشد، فرد کارجو هم 
باشد، سرمایه دار و 
فرد صاحب فن هم 
اطالعاتی در آنجا 
داشته باشند. خب 
بهترین نمونه برای 
پیشبرد این موضوع 
مسجد است که 
فضایی صمیمی 
و قابل اعتماد بین 
همه این ارکان 
ایجاد می کند

 

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

مسجد و 
کارآفرينی

مسجد حلقه مفقوده
نهادهای تخصصی در حوزه کارآفرینی داریم، منتهی شکل گیری 
اولیه و ارتباطات اولیه و اعتمادســازی های اولیه مهم است که در 
این زمینه مسئله داریم و اینجاست که حضور مسجد با فضایی آشنا 
و اعتمادساز کارآمد است. فضای مسجد اعتمادساز و انگیزه بخش 
است. در مسجد، صاحب ایده و سرمایه گذار و فرد دنبال کار راحت تر، 

می توانند به هم اعتماد کنند.
البته این را هم می دانیم که باید سازوکار کارآفرینی هم مهیا باشد. 
مثاًل همان گونه که سازوکار اعزام به جبهه در زمان جنگ در مسجد 
فراهم بود، االن هم بــرای اعزام رزمنده هــای کارآفرین به جنگ 

اقتصادی، مسجد باید سازوکارهایی داشته باشد.
مهم ترین نیاز در این فرآینــد، اگر بخواهد مفید و فراگیر باشــد، 
سازماندهی است! در این سازماندهی ما به حضور بسیج نیاز داریم، 
حضور کانون های فرهنگی مساجد، تشکل های محلی و فرهنگی و 
نیز حضور دستگاه های مؤثر در امر مسجد و کارآفرینی در سطحی 
کالن تر؛ اگر کار مهمی می خواهیم در جنگ اقتصادی انجام دهیم، 
باید همه عوامل را همراه مســجد کنیم. باید یک عزم ملی داشته 
باشیم، و دفتر کارآفرینی بچه های مسجد، باید به صورت ساختاری 
در مساجد شــکل بگیرد؛ باید دســتورالعمل ها شــیوه نامه های 
ساختارهای-تشکیالتی و اسناد باالدستی برای این منظور تدوین 

و تهیه گردد.
حاال از یک منظر دیگر می خواهم به موضوع نگاه کنم و مسئله را طور 
دیگری ببینیم؛ ما تجربه ای ارزنده در انقالب اسالمی سال 57 داریم. 
این واقعیت است که بازاری های مذهبی، پشتوانه حرکت های انقالبی 
و مذهبی در آن مقطع شد. االن چطور؟ ما به تقویت منابع مالی در 
اقشار مذهبی نیاز داریم تا فعالیت های مذهبی کشورمان توسعه یابد. 

کارآفرینی مؤمنانه
ایجاد شــغل یا از طریــق دولــت و پروژه های دولتی اســت )که 
ظرفیت های محدودی دارد(، و یا از طریق مردم است که کارآفرینی 
و ایجاد فرصت شغلی  کنند. چراکه مردم ظرفیت تولید و کارآفرینی 

را دارند.
خیلی از افراد مذهبی را می شناسم که عالقمند به سرمایه گذاری در 
پیشبرد اهداف کشور هستند. اشتغال االن بزرگ ترین معضل کشور 
است و کاهش و از بین بردن این معضل، خیر و برکت بزرگی خواهد 
داشت. نگاه اعتقادی به اشتغال و اشــتغال زایی جایش در مسجد 
اســت. ما به کارآفرینی مؤمنانه نیاز داریم. مؤمنانی که وارد عرصه 
کار می شــوند، برای اعتقاد و جهادشــان در جنگ اقتصادی تمام 

تالش شان را انجام می دهند.

جنگ اقتصادی و ما 
باید فضای عالقه و ترویج کارآفرینی و احترام کارآفرین در کشــور 
ایجاد شود. باید باور کنیم که ما در جنگ هستیم؛ جنگ اقتصادی! در 
جنگ، زمان محدود است، اگر دیر بجنبیم، ضربه اش را می خوریم. 
در جنگ اقتصادی اگر راه کار و ایده ای برای حل اشــتغال جوانان 

نداشته باشیم، جوانمان را از دست خواهیم داد.

انقطاع مسجد با رویدادهای مهم اجتماعی و جامعه است. البته نه 
به معنای انقطاع کامل، منظورم تعریف نشــدن و یا تعریف نکردن 
جایگاهی برای مســجد در چنین تحوالتی است که این ضعف هم 

بیشتر به مسئوالن و جامعه نخبگان کشور برمی گردد.

 جنگ اقتصادی و مسجد 
رهبری وضعیت این روزهای ما در عرصه اقتصاد را وضعیت جنگ 
اقتصادی اعالم می کند. خب مسجدی که در جنگ نظامی سردمدار 
بود، االن در جنگ اقتصادی جایگاهش کجاست؟! باید این باور هم 
در مردم و هم در مسئوالن ایجاد شود؛ مردمی که در جنگ نظامی 
همه کاره بودند و بار این جنگ را به دوش کشیدند، پتانسیل پیشبرد 
اهداف اقتصادی را هم دارند. باید بتوانیم از خود مردم کمک بگیریم.

در تعاریف علمی، کارآفرینی ســه عامل دارد: عامل کارآفرین که 
روحیاتی مثل روحیات همان رزمنده جنگ باید داشته باشد. این 
مهم ترین عامل است، البته عامل الزم است ولی کافی نیست. عامل 
دوم، مکانی برای طراحی فرآیند شغل است و عامل سوم، اعتماد و 

سرمایه گذاری است.
ما باید فضاهایی را برای ایجاد کارآفرینی در مسجد پیش بینی کنیم. 
مکانی که کارآفرین در آن باشد، فرد کارجو هم باشد، سرمایه دار و 
فرد صاحب فن هم اطالعاتی در آنجا داشــته باشند. خب بهترین 
نمونه برای پیشبرد این موضوع مسجد است که فضایی صمیمی و 
قابل اعتماد بین همه این ارکان ایجاد می کند. البته این را هم اضافه 
می کنم که کارآفرینی به معنای اینکه مسجدی چند تا مغازه کنار 
ساختمان خود ایجاد کند و این ها را ولو بدون اجاره به جوانی برای 
ایجاد شغل بدهد، این معنای کارآفرینی نیست. کارآفرینی، عمیق تر، 
مفیدتر و گسترده تر از این است. کارآفرینی با خویش فرمایی فرق 
می کند. مراکز تجاری اطراف مســجد، کارآفرینی نیست، اقتصاد 
مقاومتی هم نیست، اقتصاد مســجد را حل می کند که خوب هم 

هست، اما مدنظر ما و این بحث نیست.

دفتر کارآفرینی بچه های مسجد
حداقل کاری کــه می توانیم انجام دهیم این اســت که باید فردی 
پاسخگو و مرکزی پاسخگو برای مشاوره در مسجد داشته باشیم. ما 
تجربه ای در یکی از مساجد تهران داشتیم؛ یک دفتر کارآفرینی ایجاد 
کردیم که به صورت حداقلی، فرآیند کارآفرینی را انجام می دادیم. 
به این معنی که به افراد مسجد و جوانان محل مشاوره کارآفرینی، 
ایجاد شغل و حتی سرمایه گذاری می دادیم و نتایج خوبی از این کار 

بدست آوردیم.
یک نمونه دیگر عرض می کنم. چند وقتی بود برای بنده یک مشکل 
حقوقی مالیاتی پیش آمده بود، نمی توانستم هرجایی مطرح کنم و 
این مسئله ذهن من را به شدت به خود مشغول کرده بود. تا اینکه 
یک بار که به نمازجمعه رفته بودم، دیدم میزی برای مشاوره حقوقی 
گذاشته اند. خوشحال شدم و خیلی راحت و با اعتماد کامل مشکلم را 
مطرح کردم و راه حل را شنیدم. خب این یک مدل در سطح اولیه اما 
مفید برای مصداق سازی و همگون سازی در ایجاد مشاوره کارآفرینی 

در محل های اجتماع دینی و مساجد نتایج خوب آن است.
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از صدر اسالم، 

پخش کمک های 
مالی میان 

مسلمانان، 
گفت وگو برای 

تبادل و خرید بین 
بازرگانان پس 
از انجام اعمال 
عبادی، از جمله 

خدمات اقتصادی 
مساجد به عنوان 

مراکز ارائه 
خدمات اجتماعی 

بود.
قرض الحسنه، 

انفاق، صدقه و... 
از ارزش های 

اقتصادی با 
محوریت معنوی 

در اسالم است که 
مساجد می توانند 

به بهترین نحو، 
نقش خود را در 

جریان کارآفرینی 
و فقرزدایی از 
جامعه انجام 

دهند

در مســجد ایجاد شــود و افراد 
جویای کار و افرادی که به نیروی 
کار نیاز دارند، به طور مرتب برای 
اطالع رســانی و معرفی افراد در 

دسترس قرار بگیرند.
3. تقدیــر از کارآفرینان محله، 
تقدیر از فروشندگان و کسبه ای 
که ایجاد شغل کرده اند، تقدیر از 
فروشندگان کاالهای ایرانی. این 
امر می تواند با حضور امام جماعت 
و مربیان و متربیان داخل مساجد 

صورت بگیرد.
4. برگــزاری جشــنواره ها و 
نمایشگاه های یک یا چند روزه در ایام خاص مانند هفته دفاع مقدس، 
دهه فجر، ماه محرم و... برای عرضــه و معرفی کاالها و خدمات افراد 
توانمند محل که نیاز به دیده شــدن و تبلیغ محصوالت یا کاالهای 

خود دارند.
5. برگزاری مداوم اردوهای جهادی برای جوانان و نوجوانان به منظور 

تقویت فرهنگ و روحیه کار و تالش و خدمت رسانی به هم نوعان.
6. خرید و اســتفاده از محصوالت ایرانی برای نذورات، جوایز و لوازم 

مورد نیاز مسجد.
7. بیان احکام مصرف کاالهای صهیونیستی و ترویج و تشویق به سمت 

حمایت از تولیدات داخلی.
8. ایجاد فضایی برای بانوان کارآفرین کــه ملزومات خوراکی روزانه 
هم محلی ها از جمله ترشی، سبزی و... را به صورت خانگی آماده سازی 

و به مردم عرضه کنند.
9. در نظر گرفتــن روزهای خاص برای کار جهادی در هر مســجد، 
به گونه ای که هر داوطلبی با مهارت خودش یک روز به طور رایگان در 

خدمت افراد مسجدی باشد.
ویزیت رایگان، آموزش چند نوع غذا، دسر یا شیرینی، آموزش خط یا 

نقاشی و یک سانس ورزشی و... .
10. تعیین روزهای خاص برای انجام امور جهادی در محل با پیشگامی 
امام جماعت و مسئوالن. به عنوان مثال کمک و بازدید از سالمندان یا 

بیماران از کار افتاده و... .
11. تشکیل ستادی برای رفع گرفتاری جوانان جویای کار و نیازمندان 
محل، با ایجاد وام خوداشتغالی، صندوق قرض الحسنه و یا حمایت برای 

ایجاد کارگاه های تولیدی و یا کسب وکار کوچک.
12. برگزاری دوره های آموزشی کاربردی حرفه ها و فنون مختلف ویژه 

جوانان، به منظور کمک به مبحث کارآفرینی. 

كارآفريني را  سحر 
مي تـــوان شهریاری

ليتـــي  فعا
به شمار آورد 
كه به آفرينش كار و ايجاد ارزش 
افزوده در سرمايه يا توليد و عرضه 
هرگونــه كاال يــا خدمت جديد 
منتج مي شــود. از آن  جايي كه 
نوآوري بدون خالقيت، ايده يابي و 
پژوهــش هدفمند معنــا پيدا 
نمي كنــد، لذا جســت وجوي 
راهكارهاي مؤثر بــراي پرورش 
خالقيت و گــردآوري و هدايت 

ايده ها در دستور كار تمام مراکز مؤثر قرار گرفته است.
کارآفريني، زمینه خودباوري و اعتماد افراد را فراهم و يا تقويت مي كند. 
همين امر موجب مي شود تا جامعه انساني به رشد و شكوفايي در همه 
زمينه ها از جمله حوزه اقتصادي دست يابد. بنابراين، هرگونه فشار 
دروني و بيروني را تحمل كرده و با صبر و شكيبايي و نيز سعي و كار و 
تالش، مشکالت را از سر راه برمي دارد. این همان جایگاهی است که 

در اقتصاد مقاومتی تبیین شده است.
ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی در کشــورها، منافع ملی را به 

دنبال دارد. به عبارت بهتر، کارآفرینی موتور رشد و توسعه است.
از این رو، مساجد به عنوان پایگاهی برای حضور و تجمع افراد متدین، 
محل خوبی برای تقویت روحیه کارآفرینی و کمک به اقتصاد مقاومتی 

چه از بعد تبلیغی و چه از بعد عملی به حساب می آید.
از صدر اسالم، پخش کمک های مالی میان مسلمانان، گفت وگو برای 
تبادل و خرید بیــن بازرگانان پس از انجام اعمــال عبادی، از جمله 
خدمات اقتصادی مساجد به عنوان مراکز ارائه خدمات اجتماعی بود.

قرض الحســنه، انفاق، صدقه و... از ارزش های اقتصادی با محوریت 
معنوی در اسالم است که مساجد می توانند به بهترین نحو، نقش خود 

را در جریان کارآفرینی و فقرزدایی از جامعه انجام دهند.
بدین ترتیب، در ابعاد مختلف ایده هایی برای اجرا در مساجد به منظور 
تحقق منویات مقام معظم رهبری نسبت به فرهنگ اقتصادی، و جهاد 

اقتصادی ارائه می گردد.
1. قرار دادن قسمتی از تابلوی اعالنات مسجد، کانون و پایگاه بسیج 
برای معرفی افراد کارآفرین، معرفی کاالهای داخلی و فروشــندگان 
محلی که کاالهای داخلی می فروشند، اطالعیه مشاغل موجود که به 

نیروی کار نیاز دارند، اشتغال زایی و... .
2. ایده باال می تواند به شکل هدفمند و منسجم، به عنوان بانک کاریابی 

کارآفرینی عامل رشد اقتصاد مقاومتی

مساجد، پرچم دار جهاد اقتصادی
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امروز وظیفه 
امام جماعت، 
فقط اقامه نماز 
جماعت نیست. 
بلکه اقامه فلسفه 
نماز و پرداختن 
به موضوعات 
روز است. و 
کارآفرینی 
مهم ترین مسئله 
و موضوع این 
روزهای جوانان 
کشور است

 

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

مسجد و 
کارآفرينی

کنیم و مانع تأثیرگذاری منفی بر تفکرات جوانان از لحاظ اعتقادی، 
مذهبی و سیاسی شــویم و بحث اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در 
مساجد را به شکل نو و تازه ای ارایه دهیم. امروز وظیفه امام جماعت، 
فقط اقامه نماز جماعت نیست. بلکه اقامه فلسفه نماز و پرداختن به 
موضوعات روز اســت. و کارآفرینی مهم ترین مسئله و موضوع این 

روزهای جوانان کشور است«.
با این پیشــینه نظری، راهکارهایی را برای عملیاتی کردن موضوع 

کارآفرینی در مسجد پیشنهاد می کنیم: 

مقام معظم رهبری تأکید داشتند که کشور در بحث کارآفرینی فعال 
باشــد. فارغ از هر جبهه گیری و نقطه نظر سیاسی و اجتماعی، باید 
مسجد را خانه دوم خود بدانیم و آموزش های الزم در بحث کارآفرینی 
را در مسجد ارایه دهیم و جوانان تحصیل کرده و تحصیل نکرده که 
توسط دشمن ذهنیت شان خراب شده است را به مسجد جذب کنیم.

میر، نیاز به رویکردی جدید در مساجد را الزم می داند و می گوید: 
»عالوه بر ذهنیت سازی در میان جوانان در بحث اقتصاد مقاومتی 
و کارآفرینی، الزم است در مساجد فضایی را برای کارآفرینی ایجاد 

مسجد و تأثیر اقتصادی آن برمحله
چندی پیش مقاله ای می خواندم از سیدمازیار میر، مربی کارآفرینی و دکترای مدیریت و رهبری که مشاور ارشد و  سعید فیاضی 

مدرس اسبق مجمع عالی نخبگان نیز می باشد. در مورد نقش مسجد در کارآفرینی، میر معتقد است: »باید پذیرفت پژوهشگر مسجد
که مساجد در تبیین و ترویج اقتصاد مقاومتی نقش تأثیرگذاری دارند؛ مساجد به عنوان تأثیرگذارترین مراکزی که 
با آحاد افراد جامعه و نسل جوان و نسلی که قرار است آینده این نظام را بسازد، ارتباط دارند. بنابراین، می توانند در 
این زمینه نقش مهمی ایفا کنند و در مقابل شبیخون فرهنگی دشمنان، مقاومت کنند. مساجد با گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی می توانند 
پاسخی برای تخریب ها و هجمه های دشمنان داشته باشند. یکی از بحث هایی که در اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری 
هم هست، این است که جوان شیعه را توانمند کنیم و جوانی که از مسجد گریزان است را با همین مباحث )گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی 

و کارآفرینی( به مسجد جذب کنیم.
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1. ایجاد دفاتر کارآفرینی
وقتی اولین صندوق قرض الحسنه ایران در مسجد لرزاده تهران به 
نام صندوق جاوید در سال 1347 با همت و تالش خستگی ناپذیر 
مرحوم عالمه فلســفی، برای کمک به نیازمندان و رونق وضعیت 
معشیت آن ها ایجاد شد. کسی به گستره و عمق نفوذ این اقدام در 
آینده نزدیک نمی اندیشید. امروز بعد از گذشت کمتر از پنجاه سال، 
طبق آمارهای بانک مرکزی، شــش هزار صندوق قرض الحسنه در 
کشور وجود دارد که معادل 5% منابع و تسهیالت بانک های کشور، 

به مشتریان خود وام قرض الحسنه می دهند.
حال اگر چنین اتفاق مبارک و آینده نگرانه ای در حوزه کارآفرینی، با 
تدبیر امامان جماعت ما در مساجد رخ دهد، آیندگان نیز تأثیرات این 

حرکت انقالبی را به وضوح خواهند دید.
پس می توان ایجاد »دفتر کارآفرینی بچه های مسجد« با محوریت 
امام جماعت و همراهی هیئت امنا و مشورت مسجدی های اهل فن 

را به عنوان اولین اقدام پیشنهاد کرد.

2. تشکیالت منسجم و همراه
همه گروه های فعال در مســجد را برای این هدف مقدس گرد هم 
بیاورید و فارغ از نام ها و شعارها، برای هر کدام مسئولیت تعیین کنید. 
هم پایگاه بسیج و هم کانون فرهنگی مسجد باید در کنار هیئت امنا 
و معتمدین محل و با محوریت امام جماعت دست به دست هم دهند 
و در تعامل با مساجد دیگر، سعی در جلب مشارکت سایر نهادهای 

واقع در محله و شهر کنند.

3. تسهیل ارتباطات
ایجاد بانک اطالعاتی از کارجویــان، کارفرمایان، افراد صاحب فن 
جهت تدریس و... از بین اهالی مسجد و معرفی این افراد به همدیگر 
با برگزاری جلســات خاص این موضوع به منظور ایجاد بسترهای 
مناسب و مطمئن برای افزایش سطح ارتباطات کاری اهالی مسجد. 

4. برگزاری کالس های آموزشی
ســایت»Manager Blog« به عنوان یکی از سایت های مرجع در 
حوزه کارآفرینی، برخی کســب و کارهای کوچــک خانگی را که 
می توانند گزینه هایی طالیی برای شــروع کسب و کار کارآفرینان 
باشد، معرفی کرده اســت. از بین کســب و کار طرح شده در این 
گزارش، برخی کســب و کارها را می توان یافت که مناسب فضای 
اجتماعی و مذهبی ایران بوده و قابلیت شروع آن ها با آموزش هایی 

از مسجد امکان پذیر است.
 منشی گری در منزل: این شغل به خانم های خانه دار این امکان 
را می دهد در عین داشتن کسب و کاری کوچک برای گذران زندگی، 
به وظایف و دغدغه های خود در محیط خانه هم برســند. مسجد 
می تواند با برگزاری کالس های آشــنایی با نرم افزارهای پرکاربرد 
مانند آفیس، آموزش تایپ سریع و...، بانوان محله را برای این شغل 

آماده کند.
 صنایع دستی: این شغل، یکی از کســب و کارهای مناسب و 

کامال سودآور در ایران است. مسجد می تواند با برگزاری کالس های 
آموزش ساخت صنایع دستی، جوانان را در زمینه ایجاد مشاغلی این 

چنین کمک کند.
 تدریس: این کار هم یکی از مشــاغل مناســب است که با یک 
بازاریابی خوب در بین اهالی مســجد می توان افراد زیادی را پیدا 
کرد که به دانش شما نیاز دارند. مسجد در این خصوص می تواند با 
در اختیار گذاشتن فضای آموزشی به مدرسین و دانش آموختگان، 
ضمن ایجاد فضایی مطمئن و امن، زمینه را برای اشــتغال جوانان 

مسجد فراهم کند.
  ایجاد مهدهای کودک: محیط مسجد و پیرامون آن، بهترین 
مکان برای تربیت نسل نو می باشد. مسجد هم با ایجاد و اختصاص 
فضایی بدین منظور می تواند زمینه اشــتغال و درآمدزایی برخی 
از جوانان مسجد را فراهم کند. خوب اســت بدانید که برای ایجاد 
مهدهای کودک در مساجد، فعالیت هایی توسط سازمان بهزیستی 
صورت گرفته است و مجوز تأسیس مهدکودک در مساجد با سرعت 

بیشتری صادر می گردد.
  ایجاد دوره های آموزش خیاطی و تولید لبــاس هم می تواند از 

زمینه های خوب برای کارآفرینی در مسجد باشد.
  در کنار برگزاری کالس های آموزشــی، اعتمــاد به جوانان و در 
اختیار گذاشتن محیط های بالاستفاده مسجد همیشه کارساز است. 
جوانان مستعد و باانگیزه، همیشه از چنین امکاناتی، فرصت هایی 

ماندگار می سازند.

  
در کنار برگزاری 

کالس های 
آموزشی، اعتماد 

به جوانان و در 
اختیار گذاشتن 

محیط های 
بالاستفاده 

مسجد همیشه 
کارساز است. 

جوانان مستعد 
و باانگیزه، 

همیشه از چنین 
امکاناتی، 

فرصت هایی 
ماندگار 

می سازند
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مسجد

مسجد و 
کارآفرینی

 
  
تصمیم گرفتیم 
با کمک بانوان 
هنرمند محله، از 
فضای مسجد برای 
کارآفرینی و آموزش 
رشته های هنری 
مختلف به بانوان 
محله استفاده کنیم. 
حاال با گذشت بیش 
از 3 سال از شروع 
فعالیت، بیش از 40 
نفر از بانوان محله 
در این کالس ها 
شرکت می کنند و 
بسیاری از آنها هم 
عالوه بر درآمدزایی، 
برای دیگران هم 
کارآفرینی کرده اند

 

خوب که نگاه می کنیم، جلســات هفتگی کارآفرینی مسجد حسنی، 
تنها به آموزش بافتنی، قالب بافی و... محدود نمی شود. هر کدام از بانوان 
مسجد، رشــته هنری ای را که در آن مهارت دارند به دیگران آموزش 

می دهند.
مســئول کالس ها که یکی از معتمدان محله هم هست، تالش های 
زیادی برای شکل گیری جلسات هفتگی کارآفرینی در مسجد انجام 
داده است. او از ایده ها و انگیزه هایش برای تشکیل و ادامه این جلسات 
می گوید: »بعد از اینکه مقام معظم رهبری به مسئله اقتصاد مقاومتی 
اشاره کردند، تصمیم گرفتیم با کمک بانوان هنرمند محله، از فضای 

مســجد برای کارآفرینی و آموزش رشته های هنری مختلف به بانوان 
محله استفاده کنیم. حاال با گذشــت بیش از 3 سال از شروع فعالیت، 
بیش از 40 نفر از بانوان محله در این کالس ها شرکت می کنند و بسیاری 
از آنها هم عالوه بر درآمدزایی، بــرای دیگران هم کارآفرینی کرده اند. 
حتی بانوان سرپرست خانوار هم با حضور در این جلسات و یادگیری 
این هنر، به درآمدزایی رسیده و هزینه های زندگی شان را هم از این راه 
تأمین می کنند. عالوه بر این، در مقاطع مختلف سال هم غرفه هایی در 
بوســتان پیروزی در اختیار این بانوان هنرمند قرار می دهیم تا زمینه 

فروش محصوالتشان بیشتر از قبل فراهم شود«.

اینجا مسجد؛ مثل همه سه شنبه های چند سال اخیر، شبستان مسجد قدیمی خیابان بهشتی در منطقه 13 تهران،  سمیرا 
حال و هوای دیگری دارد. حضور چشمگیر بانوانی که در همین جلسات هفتگی با انواع و اقسام رشته های هنری و کاظمی

صنایع دستی آشنا شده و حاال به درآمدزایی رسیده اند، بیش از هر چیز دیگری جلب توجه می کند. خانم هایی که 
هنر، ذوق و قریحه شــان را به صورت رایگان در اختیار هم محله ای هایشــان قرار می دهند تا با این کار جمعی و 
خداپسندانه، چرخ تولید و کارآفرینی با شتاب بیشتری به گردش درآید. این میان اما سراغ هر کدام از خانم های هنرمند که می رویم، 
از همت و از خودگذشتگی های منیژه فرح دوست برای مان می گویند. بانوی کارآفرینی که بیش از 3 سال است هنرش را به رایگان در 
اختیار بانوان محله قرار داده و با این کار زمینه درآمدزایی بسیاری از آنها را هم فراهم کرده است. فرح دوست می گوید: »وقتی می بینم 
بســیاری از خانم ها با یادگیری این هنر، از همسایه ها، دوستان و فروشگاه های محلی ســفارش می گیرند، به درآمدزایی رسیده و 

کمک خرج خانواده هایشان هستند، بیشتر از قبل احساس رضایت می کنم و به ادامه این کار امیدوار می شوم«.

چند خبر و یک تیتر:
بانوان مسجِد ما
گزارشی کوتاه از فعالیت های کارآفرینانه بانوان در چند مسجد کالن  شهر تهران
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یکی دیگر از 
بانوان خیاط 

تولیدی می گوید: 
»همین که 

محیطی امن و 
مناسب برای 
ما وجود دارد 
و می توانیم با 
خیالی راحت 

کار کنیم، نعمت 
بزرگی است

ایجاد اشتغال و کارآفرینی جوانان مسجد در اختیار بچه های پرانگیزه و 
باجربزه مسجد گذاشته است. حاال این بچه ها فکرهای بزرگ تری دارند و 
می خواهند با بسترسازی و حمایت امام جماعت و هیأت امنا، فرصت های 
بیشتری را برای اشتغال جوانان مسجد و محل فراهم کنند. برای این کار 
قدم هایی را هم برداشته اند و فراخوان بهترین ایده کارآفرینی که در مسجد 

قابل اجرا باشد، را داده اند.
همه این ها مرهون اعتماد امام جماعت است به جوانان مسجدی.

چهارم: استفاده از مکان های بالاستفاده ...! 
اینجا مسجد؛ حسین زنگنه 29 ساله است و چند سالی است یک کانون 
تبلیغاتی دارد. خودش مشغول است و دو نفر دیگر، دو جوان دیگر هم در 
کار طراحی کمکشــان می کنند. یک جمع 5 نفره از جوانان مسجد که 

مشغول کارند و نان حالل سر سفره خانواده خود می برند.
این ها همه از خوش فکری و حمایت حاج آقا حاتم پور، امام جماعت مسجد 
زینبیه است که گوشه ای از فضای مسجد را نه برای درآمد زایی که برای 

دوم: امام جماعت کارآفرین
اینجا مســجد؛ در کنار امرار معاش خانواده خود، به نان ســفره 
همسایه هم توجه می کند. اهل مطالعه و پیش نماز ظهر مسجد 
»الزهرا«)س( در خیابان »شــهید سبحانی« اســت. به تازگی 
کارگاه تولیدی لباس و کارآفرینی برای خودکفایی و پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری و مشکالت مالی برای بانوان 
سرپرست خانواده راه اندازی کرده است. »میثم محمدی« را بیشتر 
همسایه ها و اهالی »حاجی« صدا می کنند. او در حال تحصیل در 

حوزه »باقرالعلوم«)ع( در خیابان قزوین است.
محمدی، روحانی 31 ساله ساکن خیابان »تیموری« اصالتش به 
لرستان برمی گردد. دغدغه دستگیری از نیازمندان در کودکی، 
او را به کارآفرینی در روزهای جوانی رســانده است: »در رشته 
نقشه کشی دیپلم گرفتم. رشته ای که عالقه خاصی به آن نداشتم. 
اما به درس خواندن در حوزه عالقه داشتم. به ویژه که آن روزها برادر 
بزرگم بسیار مرا تشویق می کرد تا دنبال عالقه ام بروم. معتقد بود که 
این عالقه، دنیاساز و آخرت ساز است. به نظرم تحصیل در حوزه هم 
آموزش است و هم عبادت. این یک تیر و دو نشان را دوست داشتم. 
شب و روز تالش می کردم به آنچه می خواهم برسم. همه سال های 
کودکی می خواستم پزشک شوم چون خدمت به بنده های خدا با 
توجه به تربیت خانواده از همان سال ها برایم اهمیت داشت. این 
دغدغه و آرزو با من بزرگ شد تا زمانی که سطح یک حوزه را به 

پایان رساندم«.

 
او می گوید: »همسرم آسیه خانم، مدرک دیپلم خیاطی حرفه ای 
و صنعتی داشت. به همین دلیل پیشنهاد داد که کارگاه خیاطی 
راه بیندازیم. چند ماه نزد همسرم آموزش دیدم. چون سررشته ای 
از این حرفه نداشتم. با 2 چرخ و دوخت سفارش های تکی کار را 
شروع کردیم. بعد از آن برای آموزش رایگان و اشتغال زایی برای 
بانوان سرپرست خانوار، با اداره خدمات اجتماعی منطقه همکاری 
کردیم تا افراد جویای کار بیشتری را شناسایی کنیم. کارگاه جمع 
و جورمان 10 خیاط ماهر را در خود جای داد که هر کدام لقمه نانی 

به سفره خود می بردند«.
 موسوی از بانوان ساکن محله سلیمانی و تیموری است و حدود 
یک سال را در این تولیدی مشغول به کار است: »زیاد دوخت و دوز 
بلد نبودم. به همین دلیل در یکی از کالس های کارآفرینی خیاطی 
ثبت نام کردم و آموزش دیدم تا با توجه به شرایط زندگی ام یک کار 
مناسب در محیطی زنانه پیدا کنم. با خانواده محمدی آشنا شدم 
و در این تولیدی مشغول شدم. حقوقی که از اینجا می گیرم کمتر 
از هزینه های زندگی ام اســت، اما به قدری برکت دارد که گاهی 

می توانم پس انداز هم داشته باشم«.
 یکی دیگر از بانوان خیاط تولیدی می گوید: »همین که محیطی 
امن و مناسب برای ما وجود دارد و می توانیم با خیالی راحت کار 
کنیم، نعمت بزرگی اســت. گاهی تعداد ســفارش ها باالست و 
باید کار را زود تحویل دهیم. بنابراین تا دیر وقت کار می کنیم و 

امنیت مان برقرار است«.
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یعنی اگر واقعاً 
بیاییم واقع بینانه 
بگوییم »واقعاً 
مسجدی ها چقدر 
پتانسیل دارند.« 
یک لیست بلند و 
باالیی از کار زمین 
می ماند. واقعاً ما 
برای این ها نیرو 
داریم؛ همیشه 
آرزوهای متعدد 
داشته ایم، اما پیاده 
نظامی که این 
آرزوهای ما را عملی 
کند نداشته ایم
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مسجد

مسجد و 
کارآفرينی

   روحانی همه مطلب را در یک جمله خالصه می کند، 
می گوید و می رود ... :

سالم بر دوستان ..این نظر کامال قابل اجراست ...ممنون

saeed mos ta'ar   
در زمان قدیم تا قبل از قاجار هر شهر اسالمی سه ستون 

اساسی داشت اول بازار ، بعد مدرسه ، بعد مسجد ؛
کم کم در هم تنیده شدند.مسجد شد گل بازار  و در واقع کسبه برای 
پاکیزگی مال و اندیشه های مالی به مسجد مراجعه می کردند. گذشته 
از نقش بنیانی مسجد در همه زمینه ها ، بازار ارتباط ویژه ای با مسجد 
داشت. مسجد مثل یک معلم دلســوز  وظیفه تربیت و نشان دادن 
درســت و غلط را دارد؛ وگرنه وقتی وظیفه اش بشود تامین بودجه و 
نیروی کار کم کم تبدیل می شود به یک کلونی برای یکسری آدم خاص 
که توانسته اند ارتباط برقرار کنند و ممکن است رانت مسجد شکل 
بگیرد! بازار،  دو دو تایش همیشــه چهار تاس ! فرمایشی و سفارشی 
نیســت قاعده خودش را دارد. من و امثال من باید حواسمان باشد 

رفتاربازارمان از فرهنگ مسجد فاصله نگیرد.

    علیرضا شريف: اشاره ای می کند به بخشی از سخنراني 
حجت االسالم پناهيان در جلسه فعاالن فرهنگي اهواز 

که در دیماه اتفاق افتاد :
»خانم ها می خواهند خریــد کنند، برنج برای خانــه بخرند، از کجا 
بخرند؟ اآلن شما چند هزار نفر را می توانید در اهواز به صورت شبکه ای 
سازمان دهی کنید که حتی برایشــان تعیین کنید که بچه ها بروید 
از این مغازه خرید کنید، یا هر کســی برنج می خواهد ما می خواهیم 
مستقیماً یک تریلی از شمال بیاوریم 10 درصد ارزان تر می شود، شما 
چند نفر را می توانید ســاماندهی کنید؟ که دیگر تبلیغات عمومی 
نشود! به طور تقریبی 5 هزار نفر شاید هم بیشتر اما بستگی به حوزه ای 
دارد که هر یک از خواهران کار می کنند، مثاًل ما با بچه های دانشگاه و 
تشکالت در ارتباط هستیم تعداد بیشتری را می توانیم پوشش دهیم.«

»حاج مجید«  اولین فردی است که به کامنت من پاسخ می دهد، 
تصویر پروفایلش تصویری نقاشی شده از امام خمینی )ره( است 

و االن که ساعت 11 شب شده میزگردمان شروع می شود .....

  حاج مجید: قطعاً شغل یا کارهای مختلفی در فضای 
مسجد قابل تعریف و آفرینش است!

اگر فرض کنیم مسجد نسبت به اشتغال بچه هایش پاسخگویی باید 
داشته باشد یکی  راه می شــود که راهنمایی و تبیین دغدغه کند یا 

اقدام عملی برای تأمین آن کند .
 حالت دیگر این است که بگوییم این بچه هایی که چندین سال وقت 
گذاشــته ایم تربیت کردیم، این فضا را از دست ندهیم که برود جای 
دیگر خرج شود. مثالً در بحث بنر و تبلیغات محیطی، بچه ها می توانند 
ورود پیدا کنند. برای یک شــرکت خصوصــی تبلیغات محیطی، 
زیرساخت های شهری اش را بگیرند.  بحث دیگر، محتوای تبلیغاتی 
است و گروهی برای طراحی باشد که درآمدزا باشد یک اکیپی این کار 
را انجام بدهد. رسالت اولیه این گروه ها تأمین نیاز مسجد باشد و بحث 

ثانوی اش درآمدزایی و اشتغال و ... .
یعنی اگر واقعاً بیاییم واقع بینانه بگوییم »واقعاً مســجدی ها چقدر 
پتانسیل دارند.« یک لیست بلند و باالیی از کار زمین می ماند. واقعاً 
ما برای این ها نیرو داریم؛ همیشه آرزوهای متعدد داشته ایم، اما پیاده 

نظامی که این آرزوهای ما را عملی کند نداشته ایم.

   مصطفی آخوندی:که معموال پای ثابت بحث های گروه 
است، نظر خود راجع به موضوع را اینگونه می گوید : 

شــاید کارآفرینی در داخل مســجد چندان با مباحث دینی تطابق 
نداشته باشد ولی می توان در کنار مسجد چنین مراکزی ایجاد کرد تا 
حزب اللهی ها را ساماندهی کند بهترین نمونه ای از فعالیت اقتصادی را 
در یکی از مساجد دیدم که مغازه های بیرون از مسجد را به فعالیت های 
اقتصادی اختصاص داده بودند هم حریم داخل مسجد رعایت شده 
بود و هم از فضای بیرون به خوبی استفاده کرده بودند البته باید توجه 

داشته باشیم که به هدف اصلی  مسجد تبدیل نشوند .

یک دورهم نشینی مجازی!
میزگرد بچه های مسجدی با موضوع مسجد و کارآفرینی در شبکه اجتماعی

اینکه ذاتا و اصالتا اینترنت و فضای مجازی و شبکه اجتماعی خوب است یا بد ، را نمی دانم، اصال سوادش را هم ندارم و دستان تسلیم شده ام در 
این موضوع باالی باالست !

اما به ذهنم رسید در این هیاهوی گرفتاری های روزمره تهران که جمع کردن بچه های پرمشغله مسجدی از نقاط مختلف شهر که اتفاقا دستی 
هم بر آتش کارآفرینی دارند، کار سختی است و بهتر است در یک جمع مجازی با بچه های خوشفکر مسجدی بنشینیم و مسئله را مطرح کنیم. 
متن ذیل حاصل رفت و برگشت پیام ها یا همان چت های ما در یک گروه تلگرامی است؛ سوال اصلی مان هم این بود که آیا می توانیم تعریفی از 
کارآفرینی مسجد یا مسجدی کارافرین داشته باشیم؟ آیا مسجد باید به حوزه کارآفرینی ورود پیدا کند؟ یا اصال می تواند ورود موثر داشته باشد ؟



  
جمع بندي من 

این است که 
تامین معاش 

فعاالن فرهنگي، 
الزم است اما 

نباید با اسم 
مسجد باشد. 

البته اگر به 
صورتي باشد که 
این کسب و کار، 
جنبه خدماتي و 
غیر انتفاعي هم 
کنارش داشته 

باشد و به احیاي 
کارکردهاي 

مسجد کمک کند 
به نظرم اشکالي 
ندارد که حتی از 

سوي مسجد هم 
تبلیغ شود
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    علیرضا شريف: 
در الگوي مطلوب همانطور که براي مردم،  امامي هست 
براي نهادهاي اجتماعي هم امام هســت و مسجد به مثابه امام است 
براي نهادهاي اجتماعي و پايگاهي است جهت تسري امر! ولي  با فرض 
چنين جايگاهي، بنظر بنده مسجد خود نبايد )با اسم مسجد( بازيگر 

عرصه اقتصادي بشود.
از طرف ديگه الزمه ثبات اعضاي تشکيالت فرهنگي، تامين معاش 
آن هاست. چقدر خوب است که آن ها دور هم جمع بشوند و کسب و 

کاري راه اندازي کنند. 
جمع بندي من اين است که تامين معاش فعاالن فرهنگي، الزم است 
اما نبايد با اسم مسجد باشد. البته اگر به صورتي باشد که اين کسب و 
کار، جنبه خدماتي و غير انتفاعي هم کنارش داشته باشد و به احياي 
کارکردهاي مسجد کمک کند به نظرم اشکالي ندارد که حتی از سوي 

مسجد هم تبليغ شود.
مثل اين که مسجدي ها يک مدرسه غير انتفاعي تأسيس کنند و هم 
دغدغه معيشت شان رفع بشه و هم مسجد توانسته در تعليم و تربيت 
نقش آفرين باشد یا اين که يک مؤسســه حقوقي ثبت کنند و براي 

مسجدي ها تخفيف بدهند )ايده مسجد امام علي(
اینجا دو نکته مهم وجود دارد :  

اوال پيوند کسب و کار با کارکردهاي مسجد مشخص شود. ثانيا با اسم 
مسجد )هويت حقيقي و حقوقي(  نباشد و فقط حمايت صورت بگيرد.

Mohammad Noori Hamedan   
تصاویر پروفایلش نشان می دهد در عرصه مجازی دستی بر 
آتش دارد و در همایش ها و برنامه های مختلف تخصصی حضور داشته 
داســت. خبری را از کانال وحید جلیلی می آورد با موضوع استفاده از 
پتانسیل مسجد و بچه های مسجدی در اکران فیلم »یتیم خانه ایران« 
که این روزها بحث داغ ســینمایی های انقالب است؛ شاید منظورش 
مدلی است از استفاده پتانسیل مســجد در یک کار فرهنگی و البته 

بهره برداری از این پتانسیل  در بهره گیری از ایجاد فضای کارآفرینی :

  حاج مجید: 
نمیشه به این محکمی در این موضوع حرف زد...

با این اســتدالل، معصومین نمی بایســت وارد کارهــای اقتصادی 
می شدند...

Mohammad Noori Hamedan   

به هرحال همه ما به طور مشخص امروز داریم می  بینیم که امام جامعه 
در جایگاه امام بودن خود، عماًل وارد عرصه اقتصادی شدند و حداقل 
طی هفت هشت سال گذشته که شعار اکثر اونها هم اقتصادی بوده، 
چند ده درصد از سخنرانی هایی که ایراد کردند و حکم هایی که صادر 
نمودند، مربوط به مباحث اقتصاد و اقتصاد مقاومتی و اقتصاد فرهنگ 
و ... است. صد البته هیچکس هم غیر از این انتظار نداره ایشون، طور 
دیگه ای وارد عرصه بشــوند. مثاًل برای اینکه اهمیت این موضوع رو 
نشون بدن بیان یه کارخانه تأسیس کنن و در کنار سایر کارهاشون، 
مدیریت اون رو هم از راه دور انجام بدند! منظورم این هست که ولی 
فقیه که امام جامعه هست چند ده درصد از اعتبار و انرژی و جایگاه و 
تریبون خودش )یعنی تمام داشته ها و سرمایه های خودش در شرایط 
عادی غیر بحرانی کشور( رو هفت هشت ســال هست که صرف جا 
انداختن و راه انداختن »اقتصاد مقاومتی« و سایر مباحث اقتصادی 

در جامعه کردند.

حاال مثآًل اگه کسی پیدا بشه که بگه شأن امام یک جامعه، اجل این 
مباحث هست و ممکنه پشت سر حضرت آقا حرف دربیارن و ...، خب 

معلومه که کسی حرف اون فرد رو تایید نمیکنه.

ساعت حدود 1 بامداد اســت و کامنت پشت کامنت، بچه ها بشدت 
درگیر موضوع هستند و نطرات مختلفی می دهند. چون قرارمان بود 
بحثمان بیش از 2 ساعت طول نکشد بحث را جمع می کنم و از همه 

تشکری خالصانه و مجازی!

به نظرم روی اصل اینکه مســجد پتانسیل ورود موثر به 
حوزه کارآفرینی را دارد همه متفق القول هستند. البته 
اختالف نظرهایی را در چند و چون و چگونگی و شــیوه 
اجرای این اصل باهم دارند که شاید بحث ها و گفتگوهایی 
این چنین در همگرایی فکری نیروهای انقالبی و مسجدی 

موثر باشد.



انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

مسجد و 
کارآفرینی

 
  
جهت اصالح سبک 
زندگی، سعی 
شود در کارگاه 
مسجد، بیشتر 
تابلوفرش های با 
طرح و نقش آیات 
قرآن و... بافته شود.

اگر سعی شود 
که قالی ها برای 
مکان های مقدس 
مثل خود مسجد، 
زیارتگاه ها و... 
بافته شود و هزینه 
ها و دستمزدهای 
آن توسط خیر آن 
پرداخت شود، خیلی 
در انگیزش و برکت 
کار تاثیر خواهد 
داشت

 

   توضيح اجمالی:
در حاشیه مسجد کارگاهی جهت کار بانوان راه اندازی و مدیریت شود.

   مکان اجرای ایده: در نظر گرفتن مکان مناسبی که محل عبادت 
و مناسک نباشد و احکام فقهی در آن رعایت شده باشد.

   مخاطب: عموم
   زمینه سازی:

برای بافندگان به نحوی ضرورت کار بیان شود و طوری فرهنگ سازی شود 
که به این کار که خودش یک نوع ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی است، 
صرفا نگاه مادی نداشته باشند و برای بافت تابلوفرش ها همه حداقل وضو 

داشته باشند، بدون اینکه قانونی برای وضو گرفتن باشد.
    مسئله:

اشتغال زنان، مسئله ی مبتالبه جامعه ما شده است. چه خوب است 
بخشی از این قشر شاغل، در مسجد مشغول کار باشند.

   دستاوردهای ایده:
کارآفرینی برای بانوان

با این کار، هم بانوان کار پیدا کرده اند، هم به علت نزدیکی کار به محل 
زندگی، به مسئولیت های اصلی زن، مثل کدبانوگری ، همسرداری و 

مادری لطمه ای وارد نمی شود.
چون در محیط کار، فقط بانوان مشــغول هستند، مسئله اختالط با 

نامحرم پیش نمی آید.
گسترش مشاغل خانگی با کمک مسجد

   توضیح تفصیلی:
این طرح الگویی برای اصالح ســبک زندگی و ایــده ای نو در تحقق 

اقتصاد مقاومتی به صورت درون زا در جامعه است.
در قدیم، خانواده های بسیاری بودند، که اقتصادشان از راه مشاغل 
خانگی مثل قالی بافــی، خیاطی و ... انجام می گرفت. با گســترش 
فرهنگ آپارتمان نشــینی و ســبک زندگی مدرن، مشاغل خانگی 
قدیمی کمرنگ تر شده و زنان خانه دار برای اشتغال به بیرون از خانه 

می روند.
بسیاری از مســاجد یک قســمت خالی افتاده دارند، که معموال یا 
بالاستفاده اســت، و یا اینکه به یک سرمایه گذار خصوصی به عنوان 

انبار اجاره داده می  شود.
برای انجام این طرح، مســجد با یک سرمایه گذار خصوصی صحبت 
کند، و در طبقه پایین مسجد یک کارگاه قالی بافی و یا کارگاه دوخت 
لوازم حجاب، چادر، روسری و... آماده شود و یک نفر از بانوان مسجد با 

موافقت سرمایه گذار به عنوان مدیر آن جا انتخاب شود.
اهالی مسجد، با آموزش مهارت های فنی مربوطه می توانند برای کار 
در کارگاه ثبت نام کنند و هر روز بخشــی از وقت خود را در مسجد، 

مشغول به کار بشوند.
سرمایه گذار پس از اتمام هر قالی یا تابلوفرش، آن را برای فروش برده 

و دستمزد بافنده ها را نیز تسویه می کند.
سود حاصل از فعالیت کارگاه، توسط مدیر کارگاه بین افراد شاغل در 
کارگاه به نسبت میزان فعالیت شان تقسیم می شود و بخشی از آن نیز 

خرج مسجد می شود.
   زینت ها و مستحبات:

جهت اصالح ســبک زندگی، سعی شــود در کارگاه مسجد، بیشتر 
تابلوفرش های با طرح و نقش آیات قرآن و... بافته شود.

اگر سعی شود که قالی ها برای مکان های مقدس مثل خود مسجد، 
زیارتگاه ها و... بافته شــود و هزینه ها و دســتمزدهای آن توسط 
خیر آن پرداخت شود، خیلی در انگیزش و برکت کار تاثیر خواهد 

داشت.
می توان عالوه بر کارگاه قالی بافی، کارگاه های مشابهی نیز مثل کارگاه 
دوزندگی لوازم حجاب، کارگاه عروسک سازی با طرح های اسالمی، 

کارگاه خیاطی و... می توان برای بانوان احداث کرد.
   مکان اجرای ایده:

مکان مناسبی غیر از فضای عبادت مسجد
   زمان اجرای ایده:  دائمی

   پشتوانه نظری:
مسجد كانون بركت خيز است. )مقام معظم رهبري حفظه اهلل(

نکته هاي مقام معظم رهبري: ما با اشتغال بانوان مخالف نيستيم،.....
رابطه با نامحرم، کدبانوگري، مانع ازدواج نشود.

باشگاه ایده پردازان مسجدی

محمدرضا  با توجه به اینکه هر یک از نمازگزاران مسجد شغلی 
دارند، می توانند جوانان مسجد را به کار و تالشی که ترتیفی زاده

با استعداد و عالقه آنها سازگاری دارد، مشغول کنند 
و یاری رســانند. در واقع اجرای طرح بدین صورت 
خواهد بود که واحدی در مســجد همانند ســتاد خیریه با عنوان ستاد 
کارآفرینی مسجد احداث شود و اگر کسی در سازمان، نهاد و مؤسسه ای 
شاغل است، دست جوانان پاک مســجدی را بگیرد و استخدام کند. اگر 
شخص مسجدی بازاری است، به طور مثال شاگرد حجره فرش فروشی 
خودش را از جوانان پاک مســجدی قرار دهد. یا کسی که هنرمند است 
)مانند مستندساز یا تدوین گر(، هنرش را به جوان های مشتاق یاد دهد تا 

بهانه خیری جهت اشتغال زایی جوانان باشد.

   مراحل اجرایی:
 1. تشکیل ستاد کارآفرینی متشکل از اصناف مختلف؛

 2. شناسایی جوانان جویای کار؛
 3. برگزاری دوره های کارآموزی و آشنایی با مهارت های مختلف کاری.

   پیشنهادات تکمیلی
1. تشکیل صندوق قرض الحسنه وام اشتغال در مسجد؛

2. اعطای وام به اصناف مسجدی که از جوانان مسجد به عنوان نیروی کار 
استفاده می کنند.

تشکیل ستاد کارآفرینی مسجد
ایده های مسجدی

ایده های مسجدیپیشنهادی برای کارآفرینی زنان در مسجد
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ساختار مسجد می تواند به گونه ای باشد که حضور حداکثری جوانان را در آن رقم بخورد.
امام جماعتی در جذب جوانان موفق خواهد بود که: 

1-با جوانان طرح دوستی بریزد. روابط و احترام میان امام جماعت و جوانان، نباید در چارچوبی خشک و رسمی باقی بماند. امام جماعت به عنوان یکی از دوستان جوانان به 
شمار می رود که همواره آنان را همراهی می کند. رسول اکرم)ص( می فرمایند: »علیکم باالحداث«1.

2- نیازمندی ها و روحیات جوانان را بشناسد. امام جماعت پیش از طرح دوستی با جوانان باید به طور کامل از نیازها و روحیات، ارزش ها، خواسته ها، سلیقه ها، توان مندی ها و 
آسیب هایی که جوان را تهدید می کند بداند و همچنین از راه های رویارویی با تهدیدها آگاه باشد. 

3- توان برگزاری جلسات ویژه جوانان و کالس های ویژه جوانان با شیوه های متناسب با روحیات و سالیق جوانان را داشته باشد.
مسجد جامع امام علی)ع( شهران با همت امام جماعت خود حجت االسالم نادری و همراهی کادر مسجد سعی کرده اند در جذب جوانان و مشارکت اهالی محل به خانه خدا از 
فرصت ها و شیوه ها بهترین بهره را ببرند و در این مسیر به موفقیت ها و تجربیات قابل ذکری رسیده اند. صفحات پیش رو گزارشی از فعالیت های این عزیزان است که تقدیم می شود.
1-کافی، ج ٨، ص ٩3، ح ٦٦

مسجدی که مأوای جوانان است
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مسجد

 
  
نقش فعاالنه 
مسجد، یعنی 
گستردگی 
فعالیت از کالبد 
مسجد به سطح 
محله. بنابراین، 
در محله شهران 
می بینیم که امام 
جماعت در محور 
امور محله قرار 
دارد

 

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی
مسجد جامع 
امام علی)ع( 

شهران

هزینه های درمانی، تهیه مبلغ رهن منازل استیجاری به مددجویان 
خیریه، تــدارک وام و حمایت از ورود به بازار کســب و کار برای زنان 
سرپرست خانوار، انجام قربانی و عقیقه برای نمازگزاران و... از خدمات 

این خیریه شریف است.
بسیج مسجد

پایگاه های بسیج، از مردمی ترین نهادها در محله ها هستند، ذخیره 
انسانی و ارزشی که امام جماعت محل در اجرای طرح شان از ایشان 
بی بهره نبوده است. به گفته امام جماعت محله »برای برگزاری اردوی 
مسجد، نیازمند مربی متخصص بودیم. لذا با مشارکت بسیج خواهران، 
جلسات آموزشی در امور تربیتی و مطالعات اکتشافی را اجرا کردیم، 
تا بتوانیم یک بسته فرهنگی مناسب برای زمان حضور دانش آموزان 
در مسجد فراهم نماییم«. شرکت بسیجیان در برنامه های عمومی و 
جمعی در مسجد، به ویژه در نمازهای جماعت و حفظ شعائر انقالب و 
اخالق اجتماعی در معاشرت با مردم و همچنین حضور مؤثر در برپایی 

مراسم مذهبی و انقالبی، مورد تأکید بسیج است. 
مسجد محور محله

دکتر قاسمی، دبیر دبیران شورایاری، مساجد را محور اصلی و سرای 
محالت را ابزاری برای رسیدن به اهداف تعیین شده شهری می دانند. 
به بیان ایشان در هیئت امنای سرای محله از ائمه جماعت و فرماندهان 
پایگاه ها، نمایندگان هیئت های محلی و آمــوزش و پرورش دعوت 
می شود، تا نقش فعاالنه در مدیریت محل داشته باشند. نقش فعاالنه 
مسجد، یعنی گســتردگی فعالیت از کالبد مســجد به سطح محله. 
بنابراین، در محله شــهران می بینیم که امام جماعت در محور امور 

محله قرار دارد.

 برنامه های فرهنگی
امام جماعــت جوان این مســجد، حجت االســالم دانایی به همت 
نمازگزاران برنامه های فرهنگی جالبی را در این مسجد اجرا کردند. به 
نقل از ایشان؛ در محله شهران، حدود 30 هیئت مذهبی اثرگذار وجود 
دارد. اما در مســجد جامع امام علی)ع(، عالوه بر سخنرانی، عزاداری 
و روضه خوانی و پذیرایی از ســفره امام حســین)ع(، برای عزاداران، 
غرفه هایــی برای مشــاوره خانوادگی، مشــاوره تحصیلی و معرفی 
آسیب های ماهواره و شبکه های مجازی بر پا می شود. سال گذشته، 
»به خاطر تقارن روز جمعه با تاسوعای حســینی« برنامه عزاداری 
مسجد جامع امام علی)ع( قبل از نمازجمعه به پایان رسید تا مؤمنان 
فرصت حضور در نمازجمعه را داشته باشد. اعتکاف یکی از پرشورترین 
مراسم های سالیانه برای دانش آموزان شهران است. به سبب ارتباط 
مسجد با مدارس، برنامه اعتکاف بر حسب نیاز و سلیقه دانش آموزان 
برنامه ریزی می شــود؛ به نحوی که برنامه تئاتر، حلقه های معرفت، 

روایت گری چندرسانه ای و سرود در کنار برنامه مذهبی قرار داد. 
خیریه مسجد

خیریه و صندوق مســجد و خیرین و مردم محله از سرمایه های این 
مسجد هســتند. به گفته مدیر خیریه، ائمه جماعت و افراد زیادی از 
سال 1358 تاکنون زحمت کشیده اند تا این مسجد منشأ برکت شده 
اســت. هم اکنون نیز امام جماعت مسجد نظارت مستقیم بر خیریه 
دارند. حدودا 70 سرپرســت خانوار و 30 نفر از ایتام در قالب ســبد 
غذایی و مستمری ماهیانه، اردو، لوازم التحریر، لباس، خدمات درمانی، 
هزینه تأمین کاالهای اساسی، مشــاوره هدایت تحصیلی، پرداخت 
شهریه خوابگاه و برخی از هزینه های دانشجویی، تهیه دارو و پرداخت 

اینجا همه، همدیگر را می شناسند
درباره مسجد جامع امام علی)ع( شهران

وقتی به محله شهران وارد می شوید، حس می کنید در اینجا همه، همدیگر را می شناسند و بسیاری با همدیگر روابط خویشاوندی دارند. 
بافت سنتی آن، فضای معنوی خوبی را پدید آورده است. اما محوری ترین جای این محله، مسجد جامع امام علی)ع( است. بنای مسجد در 
کنار 680 متر حیاط، حسینه و شبستان، در کوچه شهید قشالقی، نرسیده به میدان دوم شهران واقع شده است. با فاصله دو ایستگاه از این 
مسجد، مسجد حضرت قائم)عج( واقع شده است. به گفته امام جماعت محله، »در سال 1358 دو قطعه زمین به متراژ دوهزار متر توسط آقای 
مرحوم حسین امینی قزوینی خریداری و مسجد جامع امام علی)ع( در آن زمین بنا شده است. این مسجد موقوفه مرحوم قزوینی است که تا 
مقطعی با تولیت ایشان همراه بوده است«. صف های نمازگزاران مسجد جامع امام علی)ع( پرتعدادتر از بقیه مساجد شمال غرب تهران است. 
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برخورداری 

امام جماعت از 
اعتماد زمان بر 

است. یعنی باید 
برای مردم وقت 
صرف کرد تا آنها 
به امام جماعت 
اعتماد کنند. به 
عبارتی با نظم 
و صرف زمان 

می توان مردم را 
با امام جماعت 

همراه کرد

راهبرد بعدی شما برای کاستن اختالفات چه بود؟
استقرار پایگاه اعتماد در دل مردم، دومین راهبرد مقابله با اختالفات 
است. برای نمونه در مســجد خودمان با افزایش ارتباطات مردمی 
توانســتیم بدون تعویض قفل، 16 دسته کلید مسجد را جمع آوری 
کرده و به این چند دســتگی پایان دادیم. برخورداری امام جماعت 
از اعتماد زمان بر است. یعنی باید برای مردم وقت صرف کرد تا آنها 
به امام جماعت اعتماد کنند. به عبارتی با نظم و صرف زمان می توان 
مردم را با امام جماعت همراه کرد. سپس با پشتیبانی اعتماد مردمی، 
توانستیم مؤسسه خیریه و صندوق قرض الحسنه را در حالی که محل 
فعالیت آنها در مسجد بود ولی امام جماعت به عنوان محور مسجد 
در اداره آنها نقشی نداشــت، به آغوش مسجد برگردانیم. یعنی امام 

جماعت در رکن امور مسجد قرار گرفت.

 به نظر جنابعالی ریشه این اختالفات در کجا بود؟
تصور من این است که اگر مسجد از امام جماعت محوری خارج شود 
و امام جماعت به هر دلیلی انجام مســئولیت ها و تکالیف خود را به 
امنا واگذار کند، این اتفاقات رخ می دهد. لذا در مهندســی معکوس 
چنانچه امام جماعت در شرایط چالشــی مانند این مسجد، هیئت 
امنا را تشکیل دهد، به این اختالفات دامن می زد؛ چراکه هر طیف و 
گروهی توقع دارد که جزو امنا باشد، که عمال امکان پذیر نبود از بین 
16 گروهی که کلید مسجد را داشتند، کســی را بر دیگری ترجیح 
داد. اما با عدم توزیع رسمی مســئولیت، توانستیم از همه گروه ها و 

ظرفیت ها در اداره مسجد بهره مند شویم.

حجت االســالم حمیدرضا دانایی، سال  به کوشش ابوالفضل 
1374 دروس حوزوی را آغاز کرد. ایشان جلیلی

دروس ســطح عالی را در قم نزد حجج 
اسالم موســوی خویی، نیک نام، ترابی 
اصفهانی، آیت اهلل محمد مؤمن و آیت اهلل حیدری فسایی و 
بزرگان دیگر، ادامه داد. دروس خارج حوزه را از محضر اساتید 
آیات عظام، سبحانی، مکارم و نوری همدانی بهره برد. عمده 
فعالیت ایشان منبر، روایت گری و مشــارکت تبلیغی در 
طرح های ملی اســت. برنامه های شــبی در مســجد با 
دانش آموزان، مراســم اعتکاف دانش آموزی، طرح ارتقای 
جایگاه نماز در هیئت های مذهبی و...، از ایده های خالقانه 

ایشان در مسجد جامع امام علی)ع( می باشد.

ضمن ســپاس از قبول مصاحبه، بســیاری از 
خوانندگان عالقمند هستند تا درباره تجارب شما در منصب 
امامت جماعت مسجد و امور کاری تان در مسجد بدانند، لطفا 

بفرمایید چه شد که به شهران آمدید؟
 همیشــه این دغدغه را داشــتم که تجربیاتم را بــه ائمه جماعات 
منتقل کنم؛ تجربیاتی که در بزنگاه ها برایشان چاره سازی می کند. 
این گفت وگو فرصت مناســبی اســت تا ضمن بیان این تجارب، از 
حمایت های مرکز رسیدگی به امور مساجد به خاطر اعتماد و واگذاری 

این مسئولیت به بنده، قدردانی کنم.
در شهریور سال 1393؛ در پی آشفتگی، اختالفات و درگیری های 
محلی، امام جماعت یکی از مساجد از امامت مسجد کناره گیری کرده 
بودند. بنابر تکلیف دینی و مهندسی این بحران، بدون مراسم تودیع 
و معارفه برای اقامه نماز مغرب و عشــا به مسجد رفتم. زمانی که در 
مسجد حاضر شدم، صدای اعتراضات بلند شد، که چرا پی درپی امام 

جماعت در حال تغییر است.
 بدون توجه به اعتراضات، اقامه نماز کرده و پس از نماز نکات اخالقی 
را بیان کردم. تا شش ماه هرشب بعد از نماز مطالب اخالقی کوتاه بیان 
می کردم تا اینکه بعد از مدتی اوضاع تا حدودی سر و سامان یافت. به 
نظرم اصلی ترین دلیل فروکشی اختالفات، نظم امام جماعت بود، به 
طوری که در مدت 18 ماه بدون تأخیر و غیبت، سه وعده نماز اقامه 
کردم. اکنون نیز با همین رویه، عالوه بر جلسات هفتگی تفسیر قرآن و 
نهج البالغه، هر روز احکام شرعی را برای نمازگزاران بیان می کنم. آن 
زمان، وقتی نماز صبح را اقامه می کردم، تعداد کمی نمازگزار داشتیم، 

ولی االن نماز صبح به 50 الی 60 نمازگزار هم می رسد.

جــــوانان 
در اردوگاه مسجد

مصاحبه ای با امام جماعت مسجد جامع امام علی)ع( شهران
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 از آنجایی که 
رسیدگی به امور 
مسجد را تکلیف 
شرعی خودم 
می دانم، همیشه 
کار در مسجد، 
در اولویت اصلی 
برنامه هایم 
قرار گرفته 
است و معموال 
سخنرانی هایی 
را که با برنامه 
مسجد تداخل 
دارد، نمی پذیرم

 

در این زمینه تخصص داشت، مأمور رسیدگی به این مشکل کردیم که 
با الطاف الهی و بدون دریافت حق الزحمه، توانستند برائت همسرشان را 
بگیرند و از زندان آزاد شوند و جالب است بدانید که این خانواده از آن به 

بعد، جزو نمازگزاران ثابت مسجد ما شدند.
مورد دیگری هم داشــتیم که به خاطــر تأخیــر در پرداخت اجاره، 
صاحب خانه حکــم تخلیه مســتاجر را گرفته بود. اما با پــا در میانی 
نماینده ای که از سوی مسجد فرستادیم، این مشکل هم مرتفع گردید.

جالب است بدانید؛ طرفین نزاع خیابانی، که پس از صدور حکم دادگاه 
مبنی بر پرداخت دیه 40 میلیونی با حکمیت مسجد آشتی کردند، هم 

برای نماز جماعت به مسجد می آیند.
البته در این موارد امام جماعت باید نقش حمایتی داشته باشد و غیر 
مستقیم مسئله را به سرانجام برساند؛ زیرا توصیه نابه جا، جایگاه امام 

جماعت و مسجد را متزلزل می کند.

یکی از کارهای جالب شما، برگزاری اردوی مسجدی 
نگاهی جدید است. لطفا درباره این نگاه و نحوه اجرای آن برای 

خوانندگان ما بگویید.
بر اســاس این طرح، دانش آموزان یک روز کامل را در مسجد سپری 
می کنند و با سبک زندگی اسالمی آشنا می شوند. خاطرم هست که برای 
برگزاری اردوی مسجد، نیازمند مربی متخصص بودیم. لذا با مشارکت 
همسرم و حمایت بسیج خواهران، برای 25 نفر از خانم های نمازگزار 
و با تجربه در امور تربیتی، 40 جلسه آموزشی فشرده برگزار نمودم و 
به موازات تشکیل جلســات، به منظور کشف نیاز دختران نسل جوان 
و شناخت ابعاد شخصیتی دانش آموزان ونیازهای آنان، گروهای پنج 
نفره ای از آن مربیان تربیتی به مدارس فرستادیم تا با ثبت مشاهدات و 
نظرات دانش آموزان و تحلیل آن در اتاق فکر، بتوانیم یک بسته فرهنگی 
مناسب برای زمان حضور آنان در مسجد فراهم نماییم. پس از برگزاری 
این اردو، گزارش هایی از تغییر رفتار دانش آموزان به سمت ارزش های 

اسالمی ارایه شد که جای شکر داشت. 

رسیدگی به امور مسجد و امامت جماعت هم اکنون 
اصلی ترین فعالیت شما می باشد. بسیار اتفاق می افتد که امام 
جماعت با مسایلی روبرو اســت که شیوه مواجه با آن مسئله 
مهم تر از حل آن مسئله است، لطفا از تجربه های خود در این 

زمینه برای مان بگویید.
بله، البته تاکنون موارد متعددی پیشنهاد تصدی مناصب مهمی به بنده 
مطرح گردیده، اما از آنجایی که رسیدگی به امور مسجد را تکلیف شرعی 
خودم می دانم، همیشه کار در مسجد، در اولویت اصلی برنامه هایم قرار 
گرفته است و معموال سخنرانی هایی را که با برنامه مسجد تداخل دارد، 
نمی پذیرم .گاهی پیش آمده که 5 ساعت برای اقامه یک وعده نماز و 
رسیدگی به کارها در مسجد حضور فیزیکی دارم. البته حضور فیزیکی 

در مسجد با رتق و فتق امور مردم همراه است.
برای نمونه بیان می کنم؛ چند وقت قبــل خانم جوانی در حالی که به 
شدت گریه می کرد، همراه فرزند نوجوانش به دفتر مسجد مراجعه کرد 
و گفت همســرم چکی را به صورت امانت به فردی سپرده اما آن فرد، 
چک را به اجرا گذاشته و قاضی با صدور قرار 50 میلیونی و به خاطر عجز 
از تودیع وثیقه، همسرم را روانه زندان کرده است و ما هیچ کس را نداریم 
که به ما کمک کند تا این مشکل حل شود. لذا یکی از نمازگزاران را که 

احیای اهمیت نمازجمعه 
بزرگ ترين دستاورد 

فرهنگی سال 94
سال گذشته روز تاسوعای حســینی، مقارن با روز جمعه 
بود و در همسایگی شهران، در محله کن، نماز جمعه اقامه 
می شود. بنابراین، با عزاداری در روز تاسوعا با سه چهار هزار 
نفر جمعیت مواجه بودیم؛ مردمی عاشق اهل بیت)ع( و با 
عقاید پاک عزاداری. اما چگونه می شــود که نمازجمعه را 
فراموش کنیم؟ با هم فکری نمازگزاران و دوستان تصمیم 
گرفتیم که قبــل از ظهر برنامه عــزاداری را برگزار کنیم؛ 
نهار را توزیع کرده و یک ســاعت قبل از نماز، درب مسجد 
بسته شــود. لذا چند روز قبل از روز تاســوعا در محله، به 
مردم اطالع رسانی کردیم که »به خاطر تقارن روز جمعه 
با تاسوعای حسینی و اهمیت نمازجمعه، برنامه عزاداری 
مســجد جامع امام علی)ع( ســاعت یازده صبح به پایان 
می رسد«. پس از مراسم هم وسایل حمل و نقل عمومی برای 
عزاداران  جهت حضور در نمازجمعه فراهم کردیم. بنابراین، 

به وظیفه شرعی عمل کردیم.
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پیش از محرم 

هم اندیشی 
ویژه ای در 

مسجد امام 
علی)ع( برگزار 
کردیم. هدف، 

سامان بخشیدن 
به امر نماز با 

کمک مبلغان 
روحانی و ائمه 

جماعت در 
این هیئت های 
مذهبی بود. لذا 

این طرح پس از 
اجرا با استقبال 

بسیاری صورت 
گرفت

در محرم امسال تصمیم 
ويژه ای گرفتیم ...

بر اساس تجربه سال گذشــته در دهه اول محرم، به خاطر 
فزونی جمعیت، با پدیده ای مواجه بودیم و آن مسئله، حضور 
عزاداران خارج از مسجد بود که از مداحی و سینه زنی بی بهره 
می ماندند. لذا با همکاری خیرین محترم مسجد برای چندین 

هدف، مبلغ روحانی دعوت کردیم:
اول، غرفه مشــاوره خانوادگی، مشــاوره تحصیلی و معرفی 
آسیب های ماهواره و شبکه های مجازی، درب مسجد برقرار 

کردیم، که همراه پذیرایی، مشاوره می گرفتند.
دوم، به شکل برنامه ریزی شده به همراه دوستان روحانی به 
مدارس هم جوار می رفتیم، و برکت این حضور به نحوی بود 
که شب های محرم، مسجد امام علی)ع( مملو از دانش آموز 

شده بود.
سوم، تشــکیل بانک اطالعات دانش آموزی؛ با هدف ترسیم 
جامعه هدف و پیوند دانش آموزان با مسجد، بانک اطالعاتی از 
دانش آموازن مدارس محل، با کمک مبلغان روحانی تشکیل 
دادیم. به کمک همین تالش صورت گرفته، تجمع 400 نفری 
از دانش آموزان را شــکل دادیم، که در این تجمع حاج آقای 

کرمی، معاون محترم فرهنگی مرکز هم تشریف داشتند.
چهارم، سامان بخشیدن به امر نماز؛ از آنجایی که در شهران، 
حدود 30 هیئت مذهبی اثرگذار و دو مسجد دیگر هم وجود 
دارد، هر ساله پیش از آغاز محرم جلسه ای در مسجد برگزار 
می کنیم و از توصیه های مسئوالن محلی در برگزاری مراسم 
هیئت ها، استفاده می شود. اما امسال عالوه بر این توصیه ها، 
پیش از محرم هم اندیشــی ویژه ای در مسجد امام علی)ع( 
برگزار کردیم. هدف، سامان بخشــیدن به امر نماز با کمک 
مبلغان روحانی و ائمه جماعت در این هیئت های مذهبی بود. 

لذا این طرح پس از اجرا با استقبال بسیاری صورت گرفت.

بر اساس این تجربه قبلی، در مسجد امام علی)ع( شهران، برنامه شبی در 
مسجد را برگزار کردیم. در این طرح، دانش آموزان دختر از شب تا ظهر 
روز بعد در مسجد حضور داشتند. روزه داری در مسجد، قرائت قرآن، 
احکام اسالمی و... از برنامه های این طرح بود. برای اجرای این طرح با 
مدارس اطراف مسجد ارتباط گرفتیم و به سبب همین ارتباط، اکنون 
برای اقامه نماز، تعداد پرشماری از دانش آموزان به همراه معلمان خود 
به مسجد می آیند. اگر چه مسجد عایدی مستمری به جز کمک های 
مردمی ندارد، اما از دانش آموزان پذیرایی می کنیم، جایزه اهدا می کنیم 

و آنها را تشویق می کنیم.

مراسم اعتکاف دانش آموزی از دیگر طرح های شما 
در شهران بوده است، لطفا از این طرح برای ما بگویید.

ارتباط با مدارس هم جوار مســجد، یکی از برنامه های بنده در شهران 
است که زمینه حضور دانش آموزان را در مراسم اعتکاف فراهم می کند. 
در اعتکاف امســال، از بین 250 معتکف خانم، حدود 105 نفر معتکف 
نوجوان بودند. از 70 نفر معتکف آقا نیز 35 نفرشان نوجوان بودند. بنابراین، 
در برنامه اعتکاف بر حسب نیاز و سلیقه مخاطب به نحوی برنامه ریزی شد 
که برنامه تئاتر، روایت گری چندرسانه ای و سرود، در کنار برنامه مذهبی 
برای نوجوان ارایه کردیم. در این اعتکاف سعی کردیم استفاده از بلندگوها 
و برنامه های عمومی را به حداقل برسانیم و برنامه های اصلی را با کمک 
دوستان روحانی در قالب حلقه های معرفت ارائه نمودیم. بعد از برگزاری 
مراسم هم  با فاصله چند ماه، لوح یادبودی را برای دانش آموزان معتکف 
تدارک دیدیم و این لوح را امام جماعت مسجد در مدرسه به دانش آموزان 
معکتف و در حضور بقیه دانش آموزان اهدا کرد. دانش آموزان معتکف ذوق 
و شوق خاصی داشتند و بعضا اشــک می ریختند؛ زیرا عمل خوبشان را 
دیگران فراموش نکرده اند. این کار، تشویق دانش آموزان معتکف و ترغیب 
دیگران برای حضور بود. این کار، بیان خاطرات اعتکاف به همدیگر بود تا 
سال دیگر اعتکاف پربرکت تر و دانش آموزی تر برگزار شود؛ زیرا غنی ترین 

سرمایه مسجد همین نوجوانان هستند.

به عنوان ســؤال آخر بفرمایید بــرای آینده چه 
برنامه هایی دارید؟

بعد از ایام صفر، در مدارس محله، حضور بیشــتری خواهم داشت. با 
همیاری مبلغان، برنامه هــای اردوی دانش آموزی، مراســم اعتکاف 
دانش آموزی و ارتبــاط با هیئت های محله را با قوت بیشــتری انجام 
خواهم داد. برنامه های ارسال هدایا به کسبه هم جوار، عیادت از بیماران 
محله، حضور در منزل نمازگزاران به مناسبت ازدواج، تولد، جمع آوری 
کمک های مالی مؤسسه خیریه و حمایت های معنوی از نمازگزاران و 

سایر برنامه را در اولویت کار مسجد قرار خواهم داد.
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

 
  
 روحیه مشورتی 
سیاق مؤمنانه است 
که حتی حضرت 
رسول)ص( نیز از 
مشورت بی بهره 
نبوده است. 
بنابراین، برای 
تأمین جامعیت 
و جذب آرای 
عمومی، مهارت 
امام جماعت 
در گردهم آوری 
گرایش ها و 
اندیشه های 
مختلف است تا 
بهترین راه کار را به 

مردم ارایه دهد
 

فرماندهان پایگاه ها، نمایندگان هیئت های محلی و آموزش و پرورش 
دعوت می شود، انعکاس همین رویکرد اســت. باید در فضای محله 
فعالیت منفعالنه به شــیوه فعاالنه تغییر جهت یابد. یعنی فعالیت از 
کالبد مسجد خارج شده و به سطح محله کشیده شود، به همین منظور 
مسجد را در سبک زندگی محله برنامه ریزی می کنیم. امام جماعت در 
جنبه مذهبی، فرمانده پایگاه در جنبه ارزش های انقالبی، آموزش و 
پرورش در مخاطب قراردادن جوانان، نقش ایفا می کنند. از آنجایی که 
مسجد محور اصلی در محله است، امام جماعت نیز باید محور محله 
قرار گیرد و بتواند این همبستگی را ایجاد کند. مسجد مکان آشتی 

مردم با محله است. 

بر اساس نظر شما، امام جماعت مسجد جامع امام 
علی)ع( نقش معنویت بخشی به محل را ایفا می کند، از نظر 
شما اکنون کیفیت ارتباط امام جماعت با محله شهران چگونه 

شکل یافته است؟
از نظر مأموم، یک مســجد طراز باید بتواند نیازهای معنوی محله را 
برآورده کند. برای تبلور معنویت ابتدا نیازمند کالبد معنوی هستیم، 
سپس نوع برنامه های عالوه بر جامعیت، نیازهای معنوی فرد مأموم 
را نادیده نگیرد. به نظر می رسد چنانچه امام جماعت اگر رکن اصلی 
مســجد قرار گیرد، به همراه هیئت امنای تأثیرگذار و صاحب نفوذ، 
می تواند به خوبی از این عهده کار بر بیاید. روحیه مشــورتی سیاق 
مؤمنانه است که حتی حضرت رســول)ص( نیز از مشورت بی بهره 
نبوده اســت. بنابراین، برای تأمین جامعیت و جذب آرای عمومی، 
مهارت امام جماعت در گردهم آوری گرایش ها و اندیشه های مختلف 
است تا بهترین راه کار را به مردم ارایه دهد. لذا با وجود امام جماعت 
و هیئت امنا با ویژگی پیش گفته، شــاهد مسجدی پویا، چاره جوی 
مسایل هیئت های مذهبی و ایجاد کننده ارتباطات صمیمانه میان 
مردم خواهیم بود. به نظرم ایفای رسالت مسجد در کنار جاذبه هایش 

می تواند آن مسجد را برجسته کند.   

اگر مسجد به ســمت این طرح کلی که تبیین 
کردید، پیش برود، در آن صورت مسجد با چه چیزی مواجه 

خواهد شد؟
یکی از مشکالتی که مسجد محله ما با آن روبرو بود، بی ثباتی جایگاه 
امام جماعت به سبب تغییر متوالی امام جماعت بود، که هم اکنون با 
حضور حجت االسالم دانایی، این آسیب مرتفع شده است. ایشان نیز 
هماهنگی الزم را با امور مساجد دارند. اما از آنجایی مدیر ضعیف، با 
انتخاب مشاوران ضعیف، مشورت ناکارآمدی را دریافت خواهد کرد؛ 
بنابراین، مناسب اســت در تصمیم گیری های فرهنگی، مدیر خود 
را از مشورت مشــاور قوی، اگر چه منتقدش باشد، بی بهره نکند. به 
نظر می رسد بر اساس تجربه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، 
استفاده از کارشناسان مختلف در امور مسجد راه گشا باشد. بهره گیری 
از این ظرفیت ها در مسایلی مانند ارتقای سالمت عمومی جامعه، نشان 
دادن توجه به جسم در کنار تعالی معنوی نمازگزاران است. بنابراین، 
در صورت عدم تحقق این طرح کلی در مســجد و محله، انســجام و 

هم دلی مردمی رنگ خود را می بازد.  
         

از کالبد مسجد 
به سطح محله

مصاحبه با دکتر امیر قاســمی، دبیر دبیران شــورایاری 
شهرداری منطقه پنج شــهر تهران و از نمازگزاران مسجد 
جامع امام علی)ع( درباره جایگاه مسجد جامع امام علی)ع( 

در مهندسی فرهنگی منطقه پنج شهر تهران.

با توجه به تجارب شما در حوزه برنامه ریزی شهری، 
لطفا جایگاه مسجد جامع امام عل )ع( شهران را با رویکرد 

مهندسی فرهنگی، بیان کنید.
شهران یکی از مناطق قدیمی منطقه با پیوستگی محلی به محله کن 
می باشد. محوری ترین عنصر این منطقه، مسجد جامع امام علی)ع( 
است که شاهد بر این مدعی، شــهیدان و رزمندگانی هستند که در 
جنگ تحمیلی حضــور یافتند. و اکنون نیــز در تصمیم گیری های 

منطقه، جلسه شورایاری مدیریت محلی در مسجد انجام می شود. 
دیدگاه شورایاری در شورای اسالمی شهرداری تهران؛ مساجد محور 
اصلی و ســرای محالت ابزاری برای رســیدن به اهداف تعیین شده 
شهری هستند. بنابراین، در هیئت امنای سرای محله از ائمه جماعت و 

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی
مسجد جامع 
امام علی)ع( 

شهران
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امام جماعت 

مسجد نظارت 
مستقیم بر 

خیریه دارند. 
بر اساس 

گزارش های 
دوره ای، 

برنامه های 
ماهیانه توسط 
خیریه به امام 
جماعت ارائه 

می شود. تحت 
اجازه ایشان، بر 
اساس یک فقره 
چک، هزینه ها به 
خیریه پرداخت 

می شود

تا برخی از مددجویان را معرفی کنیم. تأمین این کاالهای اساســی 
مختص زوج های جوان نیست، بلکه به سایر نیازمندان نیز این کاالها 

اهدا می شود.
خدمت دیگری که در خیریه ارائه می دهیم، تدارک وام، کمک های 
نقدی و غیرنقدی است که شامل زنانی می شود که همسران شان در 
زندان هستند. با استفاده از ارتباطات مسجد، مددجویان را به مراکز 
کار و بازاریابی معرفی می کنیم. برای زنان بی سرپرست، با همکاری 
سرای محله، تعاونی تشکیل شده است تا بتوانند در بازار کسب وکار 
وارد شوند. با هم فکری مشاوران، در حال ارتقای سطح مددجویان 
هســتیم؛ یعنی آنها را در مقام تولید کننده قــرار داده و ما خریدار 
و دریافت کننده خدمات آنها باشــیم. خدماتی مانند بسته بندی، 

جمع آوری و... .
انجام قربانی و عقیقه به همراه اعمال مخصوص آن، پرداخت کمک 
هزینه برای سفرهای زیارتی و سیاحتی از خدمات دیگر خیریه است. 

امام جماعت مسجد چه نقشی در خیریه دارند؟
امام جماعت مســجد نظارت مســتقیم بر خیریه دارند. بر اســاس 
گزارش های دوره ای، برنامه های ماهیانه توسط خیریه به امام جماعت 
ارائه می شود. تحت اجازه ایشــان، بر اساس یک فقره چک، هزینه ها 
به خیریه پرداخت می شــود. بر اســاس این مبلغ به 70 سرپرست 
خانوار و 30 نفر از ایتام در قالب سبد غذایی و مستمری ماهیانه، اردو، 
لوازم التحریر، لباس، خدمات درمانی، هزینه تأمین کاالهای اساسی 

و... خدمات رسانی می شود.

خیریه مســجد جامع امام علی)ع( از چه زمانی 
تأسیس شده اســت؟ و نیازمندان از چه طریقی خدمات 

دریافت می کنند؟ 
خیریه مسجد جامع امام علی)ع(، هم زمان با بنای مسجد شروع به 
کار کرده است. راه اندازی این مجموعه با همت بزرگوارانی همچون 
حاج آقای حیدری منش، امینی قزوینی و امامان جماعت پیشــین و 
سایر نمازگزاران تحقق یافته است. با پشتوانه همه کسانی که در این 
خیریه زحمت کشیده اند، تاکنون، طی سه سال، در خیریه مسجد با 
کمک همسرم و سایر نمازگزاران به نیازمندان و ایتام خدمت رسانی 

می کنم. 
نیازمندان برای دریافت کمک، توســط نمازگزاران یا امام جماعت 
به خیریه معرفی شــده، ســپس با حفظ هویت و آبروی نیازمندان، 
تحقیقات محلی به عمل می آید. پس از تأیید معیارهای خدمات گیری 
از خیریه، طی جلسه ای با امام جماعت محترم، نیازمندان سطح بندی 
می شوند و افرادی که تحت تکفل مسجد قرار می گیرند، غالباً ایتام، 
زنان بی سرپرست و فرزندان بدسرپرست و سالخوردگان بدون حامی 
هستند. برای این افراد بر اســاس توان مسجد امام علی)ع(، عالوه بر 
مستمری ماهیانه، سبد کاالیی در نظر گرفته می شود. البته در ایام 
خاصی از سال مانند عید نوروز، عید قربان و...، سبدهای کاالیی ویژه ای 

در اختیار مددجویان مان قرار می دهیم. 
برای دانش آموزان تحت پوشــش خیریه، مشاوره هدایت تحصیلی 
و لوازم التحریر تدارک دیده می شــود. در صورت افت تحصیلی این 
دانش آموزان، آن ها را بــه کالس های تقویتی معرفی می کنیم. برای 
دانشجویان نیز شهریه خوابگاه و سایر هزینه های دانشجویی پرداخت 

می شود. 
برخی از نیازمندان خیریه به خدمات سالمت نیاز دارند که توسط یکی 
از امدادگران عاشورا، خدمات بالینی به آنها ارائه می شود و خیریه نیز در 

تهیه دارو و هزینه های درمانی در کنار این بیماران قرار دارد. 
برخی دیگر از مددجویان به شــکل بغرنجی با مسئله مسکن دست 
و پنجه نرم می کنند، که برای برخی از آنهــا، از روش های مختلفی 
کمک رسانی می شود که تدارک مسکن مهر، تهیه مبلغ رهن و...، از 

این گونه روش هاست. 
تأمین کاالهای اساسی در ازدواج افراد بی بضاعت و بی سرپرست، یکی 
دیگر از خدمات خیریه است که با کمک خیرین توانستیم این خدمات 
را به بیش از ده نفر ارایه کنیم. در زمینه ازدواج آسان، در تالش هستیم 

دست هایی که 
بوی خدا می دهد

مصاحبه با محمد باقر حاجی زاده، مدیر مؤسسه خیریه 
مسجد جامع امام علی)ع( شهران
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مسجد

 
  
از مرحوم پدرم 
به یاد دارم که 
ایشان وقتی کودک 
بودم، به من پول 
می دادند تا آن را 
صرف کارهای خیر 
کنم. حتی تا همین 
اواخر که ایشان در 
قید حیات بودند، 
در مسجد، در حین 
جمع آوری نذورات 
به من گفتند که چند 
میلیون به مسجد 
کمک کن، من گفتم 
ندارم، اما به احترام 
ایشان اعالم کردم 
که این مبلغ را 
پرداخت می کنم

 

بهتر و بیشتر بتوانند مشــارکت کنند. حتی برای شفاف سازی بیشتر 
در مسجد، به صورت نوشته درباره این امور خیر اطالع رسانی می شود. 

 از نظر مالی شما چگونه به مسجد کمک رسانده اید؟
مسجد جامع امام علی)ع( صرفا به کمک های مردمی متکی است و محل 
درآمد مشخصی ندارد. از طرفی برای پرداخت وام، نیازمند اعتبار مالی 
است تا پشتوانه صندوق برای کمک به نیازمندان شود، بنابراین، مبلغی 
را در اختیار صندوق قرار داده ام تا صندوق بتواند به عنوان سرمایه اولیه 

گردشی در انجام کارها داشته باشد. 

آیا همه کارهای خیر به تمکن مالی ختم می شود؟ 
یعنی کسی که توان مالی ندارد، می تواند در راه مسجد و نماز 

قدم خیری بردارد؟
همه کارهای خدایی، کار خیر است. از مسیر خانه تا مسجد، حدودا ده 
دقیقه زمان می برد. در راه به کسبه محل احترام می گذارم و عرض سالم و 
ادب می کنم و با کسبه صحبت می کنم تا آنها را تشویق کنم که برای اقامه 
نمازشان به مسجد بیایند. نماز جماعت ارزشمند است و به لطف خدا، این 
کسبه احترام می گذارند و با من همراه می شوند. برای نمونه، جلوی مسجد 
گاهی می ایستم تا جوان ها را برای اقامه نماز به مسجد دعوت کنم. یک 
بار، بعد از اینکه نمازم در مسجد تمام شد، دیدم، جوانی از من خداحافظی 
کرد، نشناختمش، به او گفتم: »شما؟« گفت: »من همان جوانی هستم که 

درب مسجد از من خواستید برای اقامه نماز مسجد بیایم«. 
یک بار هم در مسیر مسجد به جوانی برخورد کردم، گفتم: »جوان کجا 
می ری؟« گفت: »دارم می روم، ورزش کنم.« گفتم: »بیا نمازت را بخوان، 
بعد برو پیاده روی«. گفت: »من االن خوشبو نیستم و نمازگزارها را اذیت 
می کنم«. گفتم: »نمازت را بخوان، خدا نماز اول وقت را دوست دارد«. 
بعد دیدم ایشان مسجد آمدند. خدا را شکرگذارم که این مطلب را بر زبان 

من جاری کرد تا من تأثیری در عمل صالح فرد دیگری داشته باشم. 
چند روز پیش نیز، قبل از اذن وارد مغازه ای شدم، آنها را برای اقامه نماز 
اول وقت ترغیب کردم، یکی از آنها گفت: »من دوست دارم مسجد بیایم 
اما بلد نیستم چگونه نماز بخوانم«. گفتم: »شما با من بیا. هر کار که من 
انجام می دهم شما هم انجام بده«. بعد به ایشان درباره آداب نماز توضیح 

دادم و ایشان نیز یکی از نمازگزاران هستند. 
در صندوق عقب خــودروام، معموال کتاب هایی دربــاره نماز و احکام 
شرعی، قرآن و ادعیه دارم که این کتاب ها را به دیگران هدیه می کنم. 
حتی در مغازه های نانوایی و جمعی که مردم حضور دارند، درباره فضیلت 
نماز صحبت می کنم. چندین رادیو تهیه کرده ام و آنها را به مردم هدیه 

می کنم تا آنها بتوانند از شبکه معارف استفاده کنند. 
از مرحوم پدرم به یاد دارم که ایشــان وقتی کودک بودم، به من پول 
می دادند تا آن را صرف کارهای خیر کنم. حتی تا همین اواخر که ایشان 
در قید حیات بودند، در مسجد، در حین جمع آوری نذورات به من گفتند 
که چند میلیون به مســجد کمک کن، من گفتم ندارم، اما به احترام 
ایشــان اعالم کردم که این مبلغ را پرداخت می کنم. فردای همان روز 
ایشان به همان اندازه که گفته بودم، خودشان دو برابر به من پول دادند 
و من توانستم در این کار خیر مشارکت کنم؛ یعنی تربیت سهم مؤثری 
در انجام کارهای خیر دارد و فرقی میان خردسال و پیرمرد وجود ندارد.

خیرین و نمازگزاران پشتوانه های معنوی مسجد 
هســتند، لطفا درباره نقش امام جماعــت و خیرین برای 

خوانندگان صحبت کنید.
معموال خیرین یا افرادی که نذری دارند، با نیت و هدف مشخص، مالی را 
اهدا می کنند. به نظرم امام جماعت نقش هدایت گری در جذب نذورات و 
هدایای مالی دارد. یعنی امام جماعت با ارشاداتی که به نمازگزاران به طور 
عام و به طور خاص به خیرین دارند، از آنها می خواهند مال خود را در هدف 
خاصی صرف کنند؛ چون امام جماعت اشراف کامل بر امور مسجد و محله 
دارد، خصوصا در محله شهران که حالت ســنتی دارد. برای مثال در ماه 
محرم اهدای گوسفند به مسجد افزایش می یابد. مسجد شرایط نگهداری از 
گوسفندان را ندارد، از طرفی نیاز مستمندان نیز به گوشت به صورت مستمر 
در طول سال اســت و در یک روز این حجم از گوشت مورد نیاز نیست. 
بنابراین، امام جماعت با گفت وگو و تشویق مردم می خواهد شکل اهدا 

را تغییر دهند، یعنی به جای گوسفند، مبلغ آن را به مسجد هدیه کنند.
نقش دیگری که امام جماعت می تواند در تشــویق خیرین داشــته 
باشد، این اســت که برای خیرین خیلی مهم است که نیت آنها تحقق 
یافته است. یعنی آنچه که قصد کرده اند، تحقق عملی یافته است. امام 
جماعت با گزارشی در نماز، از کارهای انجام شده و بیان سهم مشارکت 
خیرین در این امور، می تواند تشــویقی برای خیرین باشد که هر چه 

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی
مسجد جامع 
امام علی)ع( 

همه اعمال نمازگزارشهران
خیر است

مصاحبه با مسعود منصور فالح،
 از خیرین مسجد جامع امام علی)ع(، شهران
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منبــــر
مجمع همه  خیرات

این خیر کثیر که خداوند متعال در سوره  مبارکه  کوثر 
مژده  آن را به پیامبر اکرم داد و فرمود: »انّا اعطیناک 
الکوثر« -که تأویل آن، فاطمه  زهرا )سالم اهلَلّ علیها( 
اســت - درحقیقت مجمع همه  خیراتی است که 
روزبه روز از سرچشمه  دین نبوی، بر همه  بشریت و 
بر همه  خالیق فرو می ریزد. خیلی ها سعی کردند آن 
را پوشیده بدارند و انکار کنند، اما نتوانستند؛ »واهلل 
متّم نوره و لو کره الکافرون. ما باید خودمان را به این 
مرکز نور نزدیک کنیم؛ و نزدیک شدن به مرکز نور، 
الزمه و خاصیتش، نورانی شدن است. باید با عمل، 
و نه با محبت خالی، نورانی بشویم؛ عملی که همان 
محبت و همان والیت و همان ایمان، آن را به ما امالء 

می کند و از ما می خواهد. 

بیانات در سالروز میالد حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
1370/5/10

  نگاه علمی به روضه 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها

   جلوۀ  جمال

  خیر کثیـــر

  زنی که اگر مرد بود 
 به جای رسول اهلل)ص( بود
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منبر

امام حسین)ع(، ديگر ائمه)ع( خودشان براي خودشان روضه داشتند. 
مرحوم آيت  اهلل العظمي گلپايگاني فرموده بودند که اگر براي هر کدام 
از مظلومين اهل بيت روضه بخوانيد و عرض ادب کنيد، خود ايشان 
در مجلس حاضر خواهند بود؛ اما اگر براي زهراي مرضيه)س( روضه 
بخوانيد، همة معصومين حضور خواهند داشت؛ اين سخنان از زبان 

آيا ذکر مصيبت حضــرت زهرا)س( با روضه ديگر 
ائمه)ع( تفاوت  دارد؟

 مي توانم ادعا کنم تمام ائمه)ع( براي حضرت زهرا)س( روضه گرفتند 
و گريه کردنــد؛ يعني از اميرالمؤمنين)ع( تا خود بقيةالله العظم 
ارواحنا له الفدا؛ اما طبق قرائني که در روايات و تاريخ داريم، به جز 

گفتگو با حجت االسالم والمسلمین سیدمرتضی صالحی خوانساری در موضوع بایدها و نبایدهای ایام فاطمیه

در روضه زهراي مرضیه)س( 
همة معصومین حضور دارند

ایام فاطمیه در بین خانواده های شیعه، مسجدی های اصیل و جوانان تازه پا به مسجد گذاشته پیوندی دوباره با والیت  به کوشش 
اهل بیت )علیهم السالم( محسوب می شود. خطباء و وعاظ و امامان جماعت مساجد با یادآوری زوایای زندگی و مصائب علیرضا ارجمند

حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( موجب تحکیم اعتقادات مخاطبینشان می شــوند. آنچه مهم است نوع نگاه و شیوه 
پرداخت و توجه به حساسیت های تاریخی زندگانی سرور زنان عالم است. متأسفانه گاهی سلیقه ها و افراط و تفرط ها ما 
را از اصل داستان باز می دارد. نشریه مسجد برای تحلیل بیشتر این موضوع با خطیب توانا حجت االسالم والمسلمین سیدمرتضی صالحی 

خوانساری که عمری را در نوکری بی بی دو عالم گذرانده است گفتگویی ترتیب داده که حاصل آن تقدیم می شود.

 
  
مرحوم 
آیت  اهلل العظمي 
گلپایگاني 
فرموده بودند 
که اگر براي هر 
کدام از مظلومین 
اهل بیت روضه 
بخوانید و عرض 
ادب کنید، 
خود ایشان در 
مجلس حاضر 
خواهند بود؛ اما 
اگر براي زهراي 
مرضیه)س( 
روضه بخوانید، 
همۀ معصومین 
حضور خواهند 
داشت
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يک مرجع اســت. اين مطلب را هم از خودم داشته باشيد که گريه و 
عرض ادب براي هر يک از مظلومين تاريخ شيعه تولّي است؛ تنها يک 
روضه و عرض ادب و ذکر مصيبت است که هم تولّي است و هم تبّري، 
آن هم عرض ادب به ساحت بي بي صديقه کبري، حضرت فاطمه)س( 
است. آيا اين نقل ها براي اين که محتواهاي روضه ها با هم فرق مي کند، 

کافي نيست.

 خطوط قرمز زبان حال در ذکر مصيبت ها و آشکار 
خواندن در مصيبت حضرت زهرا)س( چيست؟ 

من معتقدم توي کشــور ايران براي شــيعيان، براي عاشقان، براي 
دلسوخته هاي بي بي، براي عاشقان بي بي، عاشقان اهل بيت، آنچه در 
کتاب نوشتند را بگويد. روضه مکشوف مانعي ندارد؛ اما بايد حرمت را 
حفظ کرد؛ به خصوص ما که خودمــان را فرزندان حضرت زهرا)س( 
مي دانيم، اگر اين قدر جريحه دار از مظلوميت مادر و ظلم هايي که بر 
ايشان وارد شد نگوييم، بهتر است. البته خواندن روضه هاي آشكار، 
حرام نيست به شرطی که حق آن ادا شود. از ايران كه بيرون برويم، 
رفته ايم در دل مخالف، توي يک مشت وهابي و ناصبي، نبايد چيزي را 
بگوييم كه مکشوف و جريحه دار باشد، آنها هم در مقابل يک چيزهايي 
به ما بگويند يا تکذيب کنند كه پيش چشم يک نفر وهابي يا مخالف 
ما، ارزش ضد ارزش بشود؛ اين درســت نیست. من گاهي در مدينه 
ديدم بعضي از مداح ها و غیرمداح ها هنگام روضه خواندن، مکشوف 
می خوانند و همة واقعیت را مي گويند؛ من با اين طور خواندن در آن 
موارد و مواقف مخالفم و خط قرمز است براي من. ما توي ايران در ايام 
فاطميه بايد براي عشاق، مظلوميت ها را بگوييم، بايد بگوييم چه ديدند 
اين اولياي خدا. بايد گفت اين انســان هاي حق جو و حقيقت طلب از 
يک مشت بي رحم و جفاکار و بي مروت چه ديدند؛ اين ها جزو معارف 

ماست، بايد گفته شود. 

چه منابــع معتبری براي ذکــر مصيب حضرت 
فاطمه)س( معرفي مي فرماييد؟

 من شايد بيش از بيست کتاب از علماي معاصر، چه آنهایی که از دنيا 
رفته اند و چه آنهایی که زنده اند دارم، همه اش هم خوب است؛ مانند 
مرحوم سيد کاظم قزويني، که بعد از هفده سال دیدند کتاب من المهد 
الي اللحد، در قبر ایشان بدون پوسیدگی روي سينه اش بوده و جنازه 
تازه و سالم است. الشيخ اســماعيل االنصاري الزنجاني الخوئيني كه 
چند سالی است از دنيا رفته، کتابي نوشته درباره صديقه کبري)س( به 
نام الموسوعه الکبري عن فاطمه الزهرا)س( كه 25 جلد است. نویسنده 
می گوید بيست سال در فکر تدوين موسوعه اي بودم در احواالت بي بي 
که شامل تمامي شخص و شخصيت او باشد. او با خودش حدیث نفس 
داشته که من کي ام که درباره اين شخصيت الهي بخواهم حرف بزنم و 
کتاب بنویسم. به ناچار تفأل مي زند كه اين آيه مي آيد »و افعلوا الخير 
لعلکم تفلحون و جاهدوا في سبيل اهلل حق جهاده« از روز والدت بي بي 
که بيستم جمادي الثاني است شروع مي کند. به سي هزار يا بيشتر از 
ســي  هزار کتاب مراجعه مي کند. که گاهي براي يافتن يک حديث 
پنجاه منبع و مصدر را ديده است. به کتابخانه هاي ايران، هند، عراق، 
پاکستان، افغانستان و به هر جاي ديگر که کتابخانه ديني بوده مراجعه 

چه بگويیم؟
دهه عاشورا كه مقطع شهادت سيد الشهدا)ع( است، 
بايد توجه داشت، ایشان خطاب و خطبه دارد، نامه دارد؛ 
بايد نامه هايش مطرح شود، خطبه هايش مطرح شود. 
عقيده ام اين است كه بايد آيه قرآن مناسب پيدا کرد و 
خواند، حديث مناسب پيدا کرد و خواند؛ اما پايه و اساس 
بايد سفر سيدالشهدا)ع(، کتابش، کالمش و خطابش 
باشد. در ایام فاطميه هم چه می خواهید بگویید بهتر از 
خطبة بی بی در مسجد؟ چه چيزي بهتر از خطبة بی بی در 
خانه برای زنان انصار و مهاجر؟ چه سوژه ای بهتر از این که 
با شوهرش چه گفت؟ با فرزندانش چه گفت؟ با کنیزش 
چه گفت؟ همسایه می آمد در خانه اش چه جور برخورد 
می کرد؟ توصیه ام این اســت  همکارانم از شخصیت، 

كردار و گفتار بی بی تخطی نکنند و بیرون نروند. 

کرده. عالمه اميني کتابي دارد درباره صديقه کبري)س( كه از هفت 
آية قرآن شخصيت بي بي را درمي آورد. در اين كتاب چهل فضيلت و 
منقبت درباره بي بي صديقه کبري)س( از آيات و روايات اســتخراج 

كرده که بسیار خواندنی و قابل استفاده است.

در مورد شیوة استفاده از تاریخ های اختالفی، از چه 
راه کاری استفاده می نمایید؟

 من معتقدم که در مرحله اول تاريخ شيعه را ببينید، بعد تاريخ مخالف 
شیعه را؛ با اینکه می دانیم مخالف بنا ندارند نزديک اين حقايق بيايد، 
نه با بيان و نه با قلم. بين خودمان، يعني بين مورخان و محدثان شيعه 
ممکن است اختالف باشد. خوب است كه واعظ، ذاکر، مداح يا شاعر 
وقتي مي خواهد يک مطلب را بگويــد، موارد مختلفش را هم بگويد؛ 
مثاًل بگويد مرحوم مفيد اين را نوشته، مرحوم ابن طاووس آن را نوشته 
و صاحب مقتل الحسين هم چنين مي گويد. از بين اين  نقل ها نكات 
خوبي گير مي آيد. من تجربه کردم وقتي انسان نقل هاي مختلف را در 
يک مطلب اختالفي بيان کند، مردم مي فهمند که اوالً اين آقا مطالعه 
کرده، تواريخ را ديده، تتبع کرده، در ثاني همه مردم از تواريخ مطلع 
مي شوند. در اين نوع بيان مشکلي نيست و به نظر من خوب هم هست.

در باب ذکــر مصیبت حضرت زهــرا)س( چه 
توصیه هایی از طرف ائمه)ع( داریم؟

به دليل تقیه و فضاهای سیاه نامناسب علیه دختر رسول خدا، کمتر 
ائمه)ع( توانستند به اين موضوع بپردازند. حضرت زهرا)س(، منبع و 
مفصلی است که از روز اول روي ايشان حساسیت داشتند؛ از یک زن 
باغش را بگیرند، فدکش را بگیرند، یعنی چی؟ هدف واقعی شان چه 
بوده است؟ امام رضا فرمود: »با فرزندم جواد در کنار کعبه بودیم. یک 

  
من تجربه کردم 

وقتي انسان 
نقل هاي مختلف 
را در یک مطلب 

اختالفي بیان 
کند، مردم 

مي فهمند که اوالً 
این آقا مطالعه 

کرده، تواریخ را 
دیده، تتبع کرده، 

در ثاني همه 
مردم از تواریخ 
مطلع مي شوند. 
در این نوع بیان 

مشکلي نیست و 
به نظر من خوب 

هم هست
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منبر

 
  
 امام حسین)ع( 
وقتي می خواست 
از مدینه بیرون 
برود، در باب 
جبرئیل که نزدیک 
حجره بی بی 
فاطمه)س( 
است، مدت ها 
مانده و مدام به 
پشت سرش نگاه 
می کرده؛ مثل 
اینکه دل نمی کنده 
از کنار حجره و 
مضجع مادرش. 
این ها نمونه هایی 
از زنده نگه داشتن 
نام بي بي توسط 
ائمه معصومین)ع( 
است

 

فرمود: »سلمان به خدا بر همه مصيبت هايي که بر من وارد کردند صبر 
مي کنم؛ اما »ال صبر لي في علي«. سلمان جواب داد: »واهلل موال علي 
من را فرستاده شــما را برگردانم«. آنگاه ناله بي بي تمام شد و گفت: 
»امان از صبر علي، من مي خواهم براي علي ناله كنم؛ اما حاال که علي 
راضي نيست، سالم من را به علي برسان و بگو فاطمه مي گويد تو آقاي 
من هستي، چشم. مي روم توي خانه مي نشينم براي تو گريه مي کنم«. 

ببينيد همه اش صحبت از واليت است و همسر بودن. 

به عنوان کالم آخر به نظر شما ائمه جماعات چه 
موضوعاتی را از ســیرة تربیتی حضرت زهــرا)س( برای 

مخاطبینشان بیان کنند؟ 
ســیره حضرت زهرا)س( قدم به قدمش، کلمه به کلمه اش، حرکت به 
حرکتش تعلیم و تربیتی است، چه با شوهرش، چه با کنیزش و چه با 
فرزندان و همسایگان و خویشانش. حضرت زهرا)س( خانم بزرگواری 
است در عالم که با کنیزش و خادمش کارها را تقسيم مي کند. پیغمبر 
می آید می بیند بي بي مشــغول ُرفت و ُروب اســت و گرد و غبار هم به 
صورتش نشسته، حسین هم دارد گریه می کند. مي فرمايد: »مگر من 
خادم برایت تهیه نکردم؟ او کجاست؟«، عرض کرد، دیروز روِز خدمت 
او بود، امروز روزِ خدمت و کار من است. به شوهرش دم جان دادن عرض 
مي کند، علی از من کذبی دیدی؟ بی ادبی دیدی؟ علی را به گریه می اندازد 
و می گوید علی از من راضی شو. از من بگذر، من را حالل کن. در برخورد 
با فرزندان سنگ تمام می گذارد. وقتی حسن و حسین و زینب)س( را 
به سینه می چسباند، بچه پر و بال پیدا می کند؛ بچه  یک منبعی از عشق 
و عاطفه و محبت می شود. شخصیت زهراست که زینب را می سازد.در 
برخورد با زنان همسایه اخالق پیامبران را دارد. نیمه شب زنی از بی بی 
برای مادرش مسئله می پرسد. آن زن ده بار رجوع کرد، گفت خانم پشت 
در می ایستم من نمی توانم روی شما را ببینم، خجالت می کشم. حضرت 
فرمود: »نمی خواهی خدا ثواب به من بدهد و من فضیلت و حسنه گیرم 
بیاید؟ تا صبح من بیدارم. می توانم جواب تو را بدهم«. امام حســن)ع( 
می گوید که شب جمعه ای بیدار بودم، دیدم مادرم در محراب دارد عبادت 
می کند و همسایه ها را به نام یاد  کرد؛ اما از خودمان اسم نبرد. صبح علت 
را پرسیدم فرمود: که »یا بنی الجار ثم الدار«. خالصه تمام زندگی ایشان 

از تمام ابعاد قابل عرضه به مخاطب است.

وقت دیدم فرزندم سرگذاشت روی خاک و شروع کرد به ناله کردن. 
ســرش را بلند کردم، گفتم پسرم چه شــد؟ گفت به یاد مادرم زهرا 
افتادم و مظالمی که بر مادرمان وارد شد. واهلل اگر زنده بودند محاکمه  
و اعدام شان می کردم«. در روایت داریم این کار را امام زمان)عج( انجام 
می دهد. امام صادق فرمود: »ما اهل بيت هر وقت مشکلی پیدا کنیم به 
نام مادرمان نماز می خوانیم و خدا را سه بار به مادرمان قسم می دهیم 
و مشکل مان حل می شود«. امام حسین)ع( وقتي می خواست از مدینه 
بیرون برود، در باب جبرئیل که نزدیک حجره بی بی فاطمه)س( است، 
مدت ها مانده و مدام به پشت ســرش نگاه می کرده؛ مثل اینکه دل 
نمی کنده از کنار حجره و مضجع مادرش. این ها نمونه هایی از زنده 

نگه داشتن نام بي بي توسط ائمه معصومین)ع( است. 

رفتار حضرت زهرا)س( در مواجهه با واليت حضرت 
علي)ع( در حالي كه همسر ايشــان نيز بودند، چگونه برای 

مخاطب تحلیل می شود؟
بي بي در آن مدت کوتاه بعد از پيغمبر؛ هم همسري خودش را به موال 
نشان داد و هم ولّي بودن اميرالمؤمنين)ع( را نسبت به خودش قوالً و 
عماًل نشان داد. در بحار االنوار و در تاريخ عوالم العلوم، نوشته مرحوم 
بحرانی یک واقعيت مکتوب تاريخي وجود دارد: وقتي بي بي آن ضربات 
را ديد، غش کرد. زمانی که به هوش آمد، ديد دستش را نمي تواند تکان 
بدهد، نفس از قفسه سينه در نمي آيد، در مشتعل است، بچه و جنين 
هم سقط شده است. از فضه سؤال کرد که مواليم علي، آقايم علي را 
کجا بردند؟ وقتي که شنيد ريسمان به گردن موال انداختند و بردندش 
گفت: »و الله لطرحّن قميص أيب عيل رأيس و لنرشّن شعري و آلتني قب 
أيب و لصيحن الله عيل هولء القوم«؛ يعني واهلل پيراهن يادگاري بابايم 
را روي ســرم مي اندازم و زير آن پيراهن گيسوانم را پريشان مي کنم، 
کنار قبر بابايم و روي قبر بابايم مي افتم و خــدا را مي خوانم و نفرين 
بر اين امت مي کنم که زمين، مدينه و اهلش را فرو ببرد. بی بی افتان 
و خيزان راه مي افتاد. ســلمان گفت ديدم چشمان علي مي چرخيد. 
فرمود: »يا سلمان أدرک فاطمه«؛ يعني سلمان برو جلوي زهرا را بگير. 
گفت رفتم و گفتم: »دختر پيغمبر برگرد«. فرمود: »برنمي گردم. آنها 
علي را بردند من هم آنها را خواهم برد«. عرض کرد: »شما دختر رحمة 
للعاملني هستي. پدرتان کســي را نفرين نکرد، شما هم نفرين نکنید. 
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عده ای دیگر از بهشتيان، حقیقت این نور را از رضوان، کلیددار و نگاهبان 
بهشــت، جویا می شــوند: »ای رضوان! پروردگار پرعزت و جاللت ما 
فرموده است: ل َیرَون فیها شمساً و ل زمهریرا؛ در بهشت، نه آفتابی بینند و 

نه سرمایی«6 پس این نور بی مانند چیست؟7
و در نهایت، پاسِخ خود را می یابند؛ مناجاتیان از طریق جبرئیل8 و دیگران 
از زبان رضوان: این نور، نور خورشید نیست؛ علی)ع( با فاطمه)س( 
سخن فرمود و در پی آن، تبّسمی بر لبان فاطمه نقش بست. 

این نور، از لبخند فاطمه تابش و اشراق گرفته است.9
باری، همان نوری که در ابتدای خلقت، حیرت فزای 
مالئکه گشت و ایشان را واله و حیران خود گرداند، در 
خاتمة قیامت، شگفت افزای بهشتیان می گردد و ایشان را 

شیفتة جمال خویش می سازد:
فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه

تا که دل ار نظاره در مبدأ و منتها کند10
نور بی مثالي که انوار جنان با وجــود آن، توان 
فروغ و پرتوافشانی نمی یابند و لذتی 
وصف ناشدنی که تمام نعمت ها، 
لذت ها و بهجت های بهشتی 
در پیشــگاه آن، مجــال 
دلربایــی و عشــوه گری 

نمی یابند.
در جلــوه نمایــی، آثار 
ســمايی، آیات خدایی بر 

حضرت او حصر
از همــت واالش، از رحمــت 

عظماش، آثار نبی فاش، آیات خدا قصر
انوار جلی بود، سرازلی بود، او جفت علی بود 

از کون و مکان طاق11
هر موجودی به اندازة ظرفیت وجودی خویش، پرتوی 
از نور جمال احدی را نمودار می سازد؛ از این روی به هر 
میزان که ظرفیت وجودی موجود کامل تر باشد، تجلّیات بیشتری از انوار 
جمال را منعکس می نماید؛ در نتیجه، هر چه مرتبه وجودی قوی تر باشد، 
جمال آن بیشتر و مشاهدة آن لذت بخش تر خواهد بود. این نور تبسم 

خود شاهد دیگری برکمال ظرفیت وجودي فاطمه)س( است.
فاطمه، کوثر بی کرانة محمدی است که از لحاظ مرتبة وجودی به اوج 
کمال و از لحاظ تجلی انوار جمال به اوج جلوه نمایی رسیده است؛ از این 
روی زیبایی و دلربایی آن جماِل بی مثال در بهشت جاویدان، زیبایی های 
دیگر را از جلوه می اندازد؛ به گونه ای که بهشتیان، لذت ها و نعمت های 
بی شمار بهشتی را به کلی رها می سازند و با سرور و لذتی وصف ناشدنی 

محو تماشای جمال فاطمه که نه، غرق نظارة نور خدا می گردند«.

خداونــد متعال، نــور پیامبــر برگزیدة خود 
محمد)ص( را از نــور عظمت و جالل بی مثال 
خویش آفرید و در پی آن نور فاطمه)س( را از نور محمد)ص( برگرفت.1 
آن هنگام، آسمان ها را چنان درخشش و نوري فرا گرفت که مالئکه را 

جملگی مات و مبهوت خود ساخت؛ تا جایی که مالئکه 
آســمان ها از عظمت این آفریدة خدایی، جملگی بر 
آستان ربوبی سر به سجده ســاییدند و مات و حیران 
پرسیدند: ای پرورش دهندة ما! و ای سرور ما! حقیقت 
این نور بی نظیر چیست؟ در پاســخ سؤال خویش، 
شنيدار این وحی الهی شدند که: »هذا ُنوٌر ِمن ُنوری 
َواَســَکنُتُه فی َســامئی؛َخَلقُتُه َمن َعظَمتی،اُخرُِجُه ِمن 
ُلُه َعلی َجمیِع الَنبیاء، َو اُخرُِج  ُصلِب َنبِّي ِمن اَنِبیائی اَُفضِّ

ِمن ذلَِک النُّوِر امَئًَّة َیُقوُمَن باَمری، َیهُدَن اَلی َحّقی َو 
اَجَعُلُهم ُخَلفائی فی اَرضی َبعَد اِنِقضاء وَحیی؛ این 
 آفریده، پرتوی است از نور من که در آسمانم 
جایــش داده ام؛ او را از عظمــت بی انتهای 
خویش آفریــده ام؛ او را از صلب پیامبری از 

پیامبرانم خــارج خواهم گردانید که 
با فضیلت تریِن پیامبران است؛ از 

این نور، امامانی را برمی انگیزم 
که امر مرا اقامــه می کنند و به 
حقیقت من رهنمون می شوند؛ 

ایشــان را جانشینان خویش در 
روی زمین،  بعد از خاتمة وحي ام، 

قرار خواهم داد«.3

 نور فاطمه، خاتمة قیامت، در جنات عدن  
بهشتیان در جنت های جاویدان غرق در لذت از انواع نعمت های 

بهشتی هستند که به ناگاه نوری فروزنده همچون نور خورشید، همة 
بهشت ها را نورافشانی می کند. تأللؤ این نور، تمام توجه بهشتیان را از 
لذت ها و نعمت های بهشتی بازگردانده، به خود معطوف می دارد. در این 
هنگام، در حالی که غرق تماشای این نور گشته اند، باتعجب و حیرت از 
یکدیگر می پرسند: این نور چیست و از آِن کیست؟ شاید که پروردگار 

پرعّزِت ما جلوه گر شده و بر ما نظر افکنده است!4
برخی دیگر در پی نظــارة این نور بی مثال، به مناجــات با خداوند دل 
می سپارند و می پرسند: پروردگارا! همانا در کتاب خود در وصف بهشت 
فرموده ای: »ال یََرون فیها شمســاً؛ بهشــتیان، در جنت خورشیدی 
نمی بینند«، پس این خورشید فروزان که نور همة جنان در پیشگاه آن 

بی فروغ است، چیست؟5

پی نوشت ها:
1. محمدباقر مجلسي، 

بحار االنوار، ج35، ص38، 
روایت24.

2. محمدعلی انصاری، 
اختران ادب، ص80.

3.محمدباقر مجلسي، 
بحار االنوار، ج43، ص12، 

روایت5.
4. همان، ص75، روایت62.
5. همان، ص45، روایت 44.

6. انسان: 13.
7. احمد بن موسى بن مردويه 

اصفهانى، المناقب، ج3، 
ص329؛ بناء املقالة الفاطمیه، 

ص239؛ سيد شرف الدين 
علي حسيني استرآبادي، 

تأویل آالیات، ص727.
8. شيخ صدوق، امالی، م44، 

ص261؛ فتال نيشابوري، 
روضة الواعظین، ص163؛ 

العمده، ص349؛ محمدباقر 
مجلسي، بحار االنوار، ج35، 

ص241.
9. محمدباقر مجلسي، 

بحار االنوار، ج43، ص75، 
روایت62.

10. محمدحسن غروی 
اصفهانی، دیوان اشعار، 

ص39.
11. میرزا یحیی مدرس 

اصفهانی، مناقب فاطمی در 
شعر فارسی، ص34.

بررسی حدیثی جایگاه خلقت حضرت زهرا)س(

جلوۀ  جمال
حجت االسالم 

والمسلمین استاد 
محمدباقر

حیدری کاشانی
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يسٌة قْد َحاَر يف أوَصاِفها ِقدِّ
أهُل الَعواملِ أرِضها َو َسامها

  ترجمه: قدیســه ای که اهل زمین و آســمان در اوصافش حیران 
مانده اند.

   شرح: چگونه آنچه در آسمان و زمین است از درک ویژگی های آن 
حضرت حیران نشــوند در حالی که خلقت آن حضرت پیش از خلقت 
جهانیان صورت گرفته است؟ بر اساس روایات، صدیقه کبری)س( پیش 
از تکوین در عالم دنیا، در عالم انوار به وجود آمدند و نور آن حضرت پس 

از خلق نور حضرت رسول اکرم)ص( و امیرالمؤمنین)ع( تأللؤ یافت.3 
 

ِس ذاِتها ُفِطَم الخالِئُق َعْن تلمُّ
ها وِلذا اإللُه ِبفاطٍم سامَّ

   ترجمه: خلق خــدا از درک مقام آن حضــرت ناتوان اند، از این رو 
خداوند متعال، آن جناب را »فاطمه« نامید.

ِقيَل اْمَدِح الزَّهرَاَء ُقلُت: َكَفاَها
َفْضالً ِبأنَّ رىِض اإللِه رَِضاها

  ترجمه: به من گفته شــد که حضرت زهرا)س( را مدح کن، گفتم: 
در ثنای آن حضرت همین بس که رضایت خداوند در رضایت اوست.

  شرح: حديث »اّن الله یرضی لرضاها« در ميان فقهاي اهل سّنت، 
صحيح و از درجه اعتبار بااليي برخوردار اســت؛ چراكه بخاري آن را از 
امام جعفر صادق)ع( نقل كرده اســت و از طرفي ذهبي اين حديث را 
صحيح و معتبر دانسته و آن را به گونه اي ديگر روايت مي كند: »إّن الرّب 
يرضی لرضا فاطمة و يغضب لغضب فاطمة«؛2 خداوند با خوشنودي 
فاطمه خشنود و با ناراحتي فاطمه ناراحت مي شود. پس در نزد آنها اين 
حديث از لحاظ سند در حد قطعي الصدور از پيامبر اكرم)ص( نقل شده 
است. اگر خرسندی و ناخرسندی کسی، بیانگر خرسندی و ناخرسندی 
خداوند متعال باشد، بدون شــک از عصمت و جایگاه رفیع آن شخص 

حکایت می کند.

قطب الوجود من مرآة الشعور

یاسر شریعتی
مبلغ کشورهای 

عربی

»شــیخ احمد الدر العاملی« فاضل و ادیب جوان لبنانی در سال 
1397هـ.ق در خانواده شیفته اهل بیت)ع( در جبل عامل به دنیا 
آمد. وی پس از گذراندن مراحل تحصیلی در دانشگاه، وارد حوزه 
علمیه قم شد و از محضر اساتیدی همچون »سید جواد شّبر« و 
»شیخ موفق جنوبی« در مراحل مقدمات و سطح بهره برد. شیخ 

احمد الّدر، هم اکنون در محضر دروس خــارج مرجع عالیقدر، 
حضرت آیت اهلل العظمی وحید خراسانی تلمذ می کند. این ادیب 
جوان تاکنون ده ها قصیده در مدح و ثنــای اهل بیت عصمت و 
طهارت سروده است که در پایگاه های اینترنتی شیعی منتشر شده 

و مورد استقبال قرار گرفته است. 

ابیات پیش رو از دیوان »مرآة الشــعور« از قصیده ای با عنوان 
»قطب الوجود« انتخاب شــده اســت. این قصیده بر اساس 
احادیث مورد قبول شیعه و سنی در مدح و ثنای حضرت صدیقه 
کبری)س( سروده شده است. شاعر در مقاله  ای با عنوان »محوريَُّة 

الزهراء)س( يف قانون الســامء« با اشاره به اینکه صدیقه کبری)س( 
تالی تلو رســول اکرم)ص( و امیرالمؤمنین)ع( است، حدیث: 
»ان الله یرضی لرضاهــا«1 را موجب حیرت عقو ل در درک مقام آن 

حضرت می داند.  
  
حدیث »اّن اهلل 
یرضی لرضاها« در 
میان فقهاي اهل 
سنّت، صحیح و از 
درجه اعتبار باالیي 
برخوردار است؛ 
چراکه بخاري آن 
را از امام جعفر 
صادق)ع( نقل 
کرده است و از 
طرفي ذهبي این 
حدیث را صحیح و 
معتبر دانسته
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خشنودی و ناخشنودی خداوند متعال است چنانکه ذکرش گذشت.
دوم: صدیقه کبری)س( محور قرون نخستین است؛ چنانکه حضرت 

امام صادق)ع( فرمودند: »...و عل معرفتها دارت القرون الوىل«.9
سوم: آزار فاطمه زهرا)س( محور لعن دنیوی و عذاب اخروی است؛ زیرا 
بر اساس روایات متعدد و مورد اتفاق علمای مسلمان، آزار و اذیت صدیقه 
کبری، برابر با اذیت رسول خدا و خداوند متعال است. روزی پیامبر اکرم 
دست مبارک حضرت زهرا)س( را گرفتند و فرمودند: »من عرف هذه 
فقد عرفها، ومن مل يعرفها فهي فاطمة بنت محمد و هي بضعة مني، و 
هي قلبي و روحي التي بني جنبي، فمن آذاها فقد آذاين،  ومن آذاين فقد 
آذى الله«؛10 هرکه این را می شناسد که می شناسد و هر کس نمی شناسد، 
بداند که او فاطمه دختر محمد است. او پاره تن من است، روح و جانی است 
در کالبد من، هر که او را آزارد، مرا آزرده و هر کس که مرا آزارد، خداوند 
را آزرده است. از آنجا که خداوند متعال می فرماید »إن الذين ُيْؤُذوَن اللَه 
نيا واآلِخرَِة َوأََعدَّ لَُهْم َعذاًبا ُمهيًنا«11درمی یابیم  ورسولَُه لََعَنُهم اللُه ف الدُّ

که آزار آن بانوی گرامی، محور لعن دنیوی و عذاب اخروی خواهد شد.
پی نوشت:

1. أمايل الشيخ الصدوق، ص467، ح1/622؛ االعتقادات يف دين اإلمامية، ص105؛ 
دالئل االمامة للطربي، ص146، ح53/53 )از مصادر شیعه( و املستدرك للحاكم 

النيسابوري، ج3، ص154 )از مصادر اهل سنت(.

2. مستدرك الحاكم، جلد 3، ص 154.
3. دالئل االمامة للطربي الشيعي، ص448؛ و مقتضب األثر ابن عياش، ص6.

4. فيومى، احمد بن محمد مقرى،  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، قم،  
منشورات دارالرضي ، چ اول،  ج2، ص477.

5. شیخ عباس قمی، منتهی االمــال، قم، دلیل، چ اول، 1379ش، ج1، ص323. 
)نرم افزار سیره معصومان(

6. همان.
7. الجنة العاصمه، ص149.

8. الکافی، ج1، ص89، باب الکون و املکان، ص 88.
9. األمايل للشيخ الطويس، ص668، ح6/1399.

10. الفصول املهمة البن الصباغ املاليك، د 1، ص 665، دار الحديث للطباعة.
11. احزاب، 57.

شرح: فاطمه وصفي است، از مصدر »فْطم« 
و فطم در لغت عرب به معني بريدن و قطع كردن 
و جدا شدن آمده است. فاطمه بر وزن اسم فاعل معني 
مفعولي مي دهد، به معني بريده و جدا شــده.4 حضرت فاطمه 
زهرا)س( از چه چيز بريده شد؟ در كتاب هاي شيعه و سني روايت شده 
است كه پيغمبر)ص( فرمود: او را فاطمه ناميدند،  چون خود و شيعيانش 
از آتش دوزخ بريده شــده اند.5 يونس بن ظبيان گويد: امام صادق)ع( 
فرمود: »آيا مي داني تفسير فاطمه چيست؟ عرض كردم: نه،  تفسير آن را 
بفرماييد. حضرت فرمود: ف طمت من الشر؛ بريده شده است، از بدي ها«.6

پس به خاطر اينكه حضرت فاطمه)س(  از تمام بدي ها بريده شده و بَري 
از همه شّرها و گناهان است،  و از آتش دوزخ به دور است، آن جناب را 

فاطمه ناميدند.

هِر ما ُوِجَد الَورى َلوال ُوجوُد الطُّ
بل مل َيُكن ِمن كائٍن َلوالها

   ترجمه: اگر صدیقه طاهره)س( نبود، هیچ مخلوقی وجود نداشت و 
چه بسا بدون وجود آن حضرت، هیچ موجودی وجود نداشت.

   شرح: شاعر در اینجا اشارتی دارد به روایت: »يـا أَْحَمُد! لَْولَک لاَم 
َخَلْقُت اْلَْفلَک، َو لَْول َعِلٌّ لاَم َخَلْقُتَک، َو لَْول فاِطَمُة لاَم َخَلْقُتُکام«.7 
ظاهراً مراد آن است که افالک برای انســان و انسان برای عبودیت 
آفریده شده است. اگر رسول خدا)ص( آفریده نمی شد، انسان به راه 
بندگی هدایت نمی شد. بنابراین، در صورت نبود آن حضرت، حکمت 
و هدف آفرینش تحقق نمی یافت و آفرینش افالک بیهوده می شد و 
خداوند کار بیهوده نمی کند. در نتیجه اگر رسول خدا نبود، خداوند 
افالک را نمی آفرید. نباید از جمله دوم چنین برداشت شود که مقام 
علی)ع( از پیامبر اکرم)ص( باالتر است، در صورتی که خود حضرت 
علی)ع( فرموده است: »انا عبد من عبید محمد«8 یعنی من بنده ای از 
بندگان حضرت محمد)ص( هستم. همچنین وجود مقدس صدیقه 
کبری، بقاء والیت و وعاء امامــت بود. با تأمــل در روایات می توان 

دریافت  که حضرت زهرا)س( در اموری چند محوریت داشتند.
اول: به اتفاق همه علمای شــیعه و ســنی، فاطمه زهرا)س( محور 

  
 به اتفاق همه 
علمای شیعه 

و سنی، فاطمه 
زهرا)س( محور 

خشنودی و 
ناخشنودی 

خداوند متعال 
است چنانکه 

ذکرش گذشت.
دوم: صدیقه 
کبری)س( 
محور قرون 

نخستین است؛ 
چنانکه حضرت 
امام صادق)ع( 
فرمودند: »...و 
علی معرفتها 
دارت القرون 

األولی«
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در این سوره 
سه پیشگویی 
وجود دارد: 
الف( بشارت 
اعطای خیر 
کثیر به پیامبر؛ 
ب( بقای نسل 
پیامبر)صلي 
اهلل و علیه و آله( 
تا همیشه، به 
گونه ای که نسل 
و دودمان ایشان 
به طور فراوان 
در جهان وجود 
خواهند داشت؛ 
و ج( نابودی 
دشمنان و ابتر 
ماندن آنها، که 
این وعده نیز 
تحقق یافت
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منبر

ُدّر و یاقوت اســت و مردم در روز قیامت بر این حوض وارد می شوند؛ ب( 
خیر زیاد و منافع فراوان؛ ج( نبوت و کتاب؛ د( کثرت صحابه و پیروان؛ هـ( 
کثرت نسل و ذریه پیامبر که از نسل فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( كه  تا 

قیامت ادامه می یابند و... از جمله این اقوال است. 
بی شــک مصداق بارز و عینــی این خیــر کثیر، فاطمه زهــرا صدیقه 
کبرى)سالم اهلل علیها( است  که بســان گوهر گران قیمتی است که هر 
چه زمان بر آن بگذرد تأللو و نور افشانی اش بیشتر شده، جلوه هاى تازه اى 
 از این منبع فیض تجلى مى کند. آن چنان که در ذهن نگنجد و در پندار 

نیاید. 
3. در این سوره سه پیشگويی وجود دارد: الف( بشارت اعطای خیر کثیر به 
پیامبر؛ ب( بقای نسل پیامبر)صلي اهلل و عليه و آله( تا همیشه، به گونه ای 
که نسل و دودمان ایشان به طور فراوان در جهان وجود خواهند داشت؛ و 
ج( نابودی دشمنان و ابتر ماندن آنها، که این وعده نیز تحقق یافت؛ چه در 
نسل عاص بن وائل به عنوان فرد هتاک نسبت به پیامبر)صلي اهلل و عليه 
و آله( و چه دیگر دشمنان پیامبر)صلي اهلل و عليه و آله( که امروزه اثری 

از آنها باقی نمانده است. 
4. بسیاری از کلمات سوره های قرآن، به دالیل مختلفی بارها در این کتاب 
شریف تکرار شده است، ولى تمامی اسم ها و فعل هایی که در این سوره به 
کار رفته در سرتاسر قرآن منحصر به فرد است. »اعطیناک«، »الکوثر«، 

بسیاری از موارد در زندگی ما به دالیل مختلف رنگ  حجت االسالم 
رضا اخوی 

مولف و پژوهشگر
تکرار به خود می گیرند و با رسوخ این آفت، توجه به 
حقیقت، تدبر، تفکر و تأمل پیرامون آن پیوســته 
نحیف تر می شــود. از مصادیق بارز این تکرار، کم 
لطفی نسبت به ســوره کوثر است. سوره ای که به 
جهت دارا بودن کمتریــن آیه ، از ابتدا به عنــوان کاندیدای حفظ برای 
کودکان مطرح می شــود. در جلســات هم وقتي بخواهند قرائت قرآن 
سرعت گیر جلسه نشود، خیلی راحت این سه آیه را می خوانند و به اصل 
مطلب می پردازند!! غافل از این که نام سوره کوثر است و اولین و بارزترین 
پیام آن هم همین است که ممکن است چیزی به ظاهر اندک باشد، اما 
خیر کثیر و نامحــدود در باطن آن نهفته باشــد؛ همانطور که حضرت 
زهرا)سالم اهلل علیها( یکی بود، ولی خیر کثیر بود و تا قیامت کبری، خیر 
پردامنه اش همه جا گسترانده شده است. با این اشاره کوتاه، در این مجال 

بنا داریم به چند پیام و نکته پیرامون سوره ی پُر ارج کوثر اشاره کنیم.

1 . نام سوره، َکوثَر است بر وزن »َفْوَعل« که صیغه ی مبالغه است از ماده 
کثرت. در اینجا اشاره به کثرت در خیر است. 

2. در اینکه مقصود از »کوثر« چیست، میان مفسران اختالف است: الف( 
نهری بهشتی که سفیدتر از شیر، صاف تر از بلور و دو طرفش ُقبه هایی از 

نگاهی کوتاه به سورة کوثر

خیر کثیـــر
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تمام ابعادي كه براي زن متصور است و براي يك انسان متصور است در فاطمه 
به کوشش: 

زهرا سالم اهلل عليها جلوه كرده و بوده است، يك زن معمولي نبوده است، يك زن محمود زارعی
روحاني، يك زن ملكوتي، يك انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانيت، تمام 
حقيقت زن، تمام حقيقت انسان. او زن معمولي نيست، او موجود ملكوتي است كه 
در عالم به صورت انسان ظاهر شده است، بلكه موجود الهي جبروتي در صورت 
يك زن ظاهر شده است... تمام هويت هاي كمالي كه در انسان متصور است و در زن تصور دارد، تمام در 
اين زن اســت... زني كه اگر مرد بود، نبي بود، زني كه اگر مرد بود به جاي رسول اهلل بود.... معنويات، 
جلوه هاي ملكوتي، جلوه هاي الهي، جلوه هاي جبروتي، جلوه هاي ملكي و ناسوتي همه در اين موجود 
مجتمع است. انساني است به تمام معنا انسان، زني است به تمام معنا زن. از براي زن ابعاد مختلفه است، 
چنانچه براي مرد و براي انسان. اين ورق صوري طبيعي نازل ترين مرتبه انسان است و نازل ترين مرتبه 
زن است و نازل ترين مرتبه مرد اســت. لكن از همين مرتبه نازل حركت به سوي كمال است. انسان 
موجود متحرك است، از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيبت، تا فنا بر الوهيت. براي صديقه طاهره اين مسائل، 
اين معاني حاصل است. از مرتبه طبيعت، شروع كرده است، حركت كرده است، حركت معنوي، با قدرت 
الهي، با دست غيبي، با تربيت رسول اهلل)صلی اهلل علیه وآله( مراحل را طي كرده است تا رسيده است به 

مرتبه اي كه دست همه از او كوتاه است.1

»فصّل«، »لربک«، »وانحر«، »شانئک« و »االبتر« همه الفاظی هستند 
که به این شکل تنها در این سوره به کار رفته اند. لفظ »ربک« 242 بار در 
قرآن تکرار شده؛ اما به صورت »لربّک« تنها در همین سوره موجود است.  
6- بزرگان گفته اند که خداوند در آیــات نورانی قرآن کریم، مواردی که 
کار را با واسطه انجام می دهد از لفظ »انّا« استفاده می نماید، و در موارد 
بی واســطه از »انِّی«؛ مثاًل خداوند وقتی می خواهــد بندگانش را مورد 
رحمت و مغفرت قرار دهد، دیگر واسطه نمی خواهد، بنابراین می فرماید: 
اِنّی اَنَا الَغُفور؛ من غفور هستم و تو را می بخشم، ولی در مثل اعطای فرزند، 

نیازمند واسطه هایی مانند پدر و مادر است. 
7- یکی از موارد استفاده از لفظ »انّا«، مقام تشریف و عظمت است که وقتی 
می خواهد عظمت و شرافت مقام مخاطب را برساند و بزرگی کاری که صورت 
می گیرد را اعالن نماید، از آن استفاده می شود، لذا آیات سوره که در مقام 
امتنان به پیامبر اکرم )ص( نازل شده است، به صورت متکلم مع الغیر آمد، 

تا داللت بر عظمت کند، بدین روی چنین می فرماید: انّا اعطیناک الکوثر.
5. خیلی ها نسبت به جنسیت فرزند خود حساسند و چه بسا پسر را برتر 
از دختر می دانند؛ در حالی که خیر بودن فرزند و بهره مندی انسان از او، 
به جنسیت ربطی ندارد؛ چه بسا خیر فراوان از جایی که انتظار ندارد به او 
خواهد رسید و از آنچه بدان امید داشته ناامید می گردد؛ همچنان که بر 
خالف دیدگاه های جاهلیت عرب در برتری بخشیدن فرزند پسر، وقتی 
دو پسر رسول اعظم)صلي اهلل و عليه و آله(ـ  قاسم و عبداهللـ  وفات یافتند، 
فاطمه)سالم اهلل علیها( خیر کثیر شد و ادامه دهنده نسل پُرخیر پدر. اين 
سوره گویا به ما می آموزد که هیچ کس حق ندارد همسر و دخترش را تنها 

به خاطر جنسیت مورد تحقیر قرار دهد. 
6. نسل رســول خدا)صلي اهلل و عليه و آله( فقط از طریق حضرت فاطمه 
زهرا)سالم اهلل علیها( ادامه یافته است و خداوند هم به رسولش اطمینان 
داده است که اوالدش زیاد خواهد شــد؛ بنابراین اوالد فاطمه)سالم  اهلل 
عليها( حتماً باید اوالد رسول خدا محسوب شوند تا این وعده الهی تحقق 
یابد. به گفتة عالمه طباطبایی: »این جمله از این داللت خالی نیست که 
فرزندان فاطمه)سالم اهلل عليها( ذریة رسول خدا هستند، و این خود یکی از 
خبرهای غیبی قرآن کریم است؛ چون همان طورکه می بینیم خدای تعالی 
بعد از درگذشت آن حضرت، برکتی در نسل آن جناب قرار داد که در همه 
عالم هیچ نسلی معادل آن دیده نمی شود، آن هم با آن همه بالها که بر سر 

ذریه آن جناب آوردند و گروه گروه از ایشان را کشتند«. 
7. شکرگزاری به درگاه خدا در مقابل نعمت های او از آداب مؤمنان است. 
َِّك َو انَْحْر«؛ يعني حال که ما بر تو منت  خداوند چنین می فرماید: »َفَصلِّ لَِرب
نهادیم و خیر کثیر به تو دادیم، این نعمت بزرگ را با نماز و قربانی کردن 

شتر، شکرگزاری کن.
8. نکته ی ظریفی در کلمه »وانحر« وجود دارد. برخی گفته اند منظور از 
»نَحر«، بلند نمودن دو دست تا مقابل گودی زیر گلو در هنگام نماز است، 
همانگونه که برای کشتن شتر گلوی او را مورد هدف قرار می گیرد.  گویا 

انسان در هنگام نمازباید هوای نفس و شیطان را به کشتارگاه ببرد.
9. بدخواهان آخرین دین همواره در توطئه ها و اقدامات تخریبی ناکام 

خواهند ماند؛ »انَّ شانئک هو االبتر«.
10. در فضيلت قرائت اين ســوره امام صادق)عليه السالم( می فرماید: 
»هر كس در نمازهاي واجب يا مستحب خود سوره كوثر را قرائت نمايد، 
خداوند از آب حوض كوثر به او بنوشــاند و كنار درخت طوبي همجوار 

رسول خدا )ص( خواهد شد«. 

زنی که اگر مرد بود 
به جای رسول اهلل)ص( بود

   شمــاره 195  جمادی االولی1438   

بیانات حضرت امام)ره(

   65



    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی       ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

   66

 
  
این خانه ي 
کوچک فاطمه 
)سالم اهلل علیها( 
و این افرادي 
که در این خانه 
تربیت شدند که 
به حسب عدد 
چهار نفر بودند و 
به حسب واقع، 
تمام قدرت 
حق تعالي را 
تجلي دادند، 
خدمت هایي 
کردند که ما را و 
شما را و همه ي 
بشر را به اعجاب 
درآورده است

 

منبر
اهل ظاهر مي گويند، تا تناسب ما بين روح اين كسي كه جبرئيل مي آيد 
پيش او و بين جبرئيل كه روح اعظم است نباشد، امكان ندارد اين معنا و 
اين تناسب بين جبرئيل كه روح اعظم است و انبيا درجه اول بوده است 
مثل رسول خدا و موسي و عيسي و ابراهيم و امثال اينها، بين همه كس 
نبوده است بعد از اين هم بين كسي ديگر نشده است، حتي درباره ائمه 
هم من نديده ام كه وارد شده باشد اين طور كه جبرئيل بر آنها نازل شده 
باشد، فقط اين است كه براي حضرت زهرا سالم اهلل عليهاست كه آن 
كه من ديده ام كه جبرئيل به طور مكرر در اين 75 روز وارد مي شــده 
و مسائل آتيه اي كه بر ذريه او مي گذشته است، اين مسائل را مي گفته 
است و حضرت امير هم ثبت مي كرده است و شايد يكي از مسائلي كه 
گفته است، راجع به مسائلي است كه در عهد ذريه بلند پايه او حضرت 
صاحب سالم اهلل عليه است براي او ذكر كرده است كه مسائل ايران جزو 
آن مسائل باشد، ما نمي دانيم، ممكن است. در هر صورت من اين شرافت 
و فضيلت را از همه فضايلي كه براي حضرت زهرا ذكر كرده اند - با اين 
كه آنها هم فضايل بزرگي است - اين فضيلت را من باالتر از همه مي دانم 
كه براي غير انبيا عليهم السالم، آن هم نه همه انبيا، براي طبقه باالي 
انبيا عليهم السالم و بعض از اوليايي كه در رتبه آنها هست، براي كسي 
ديگر حاصل نشده. و با اين تعبيري كه مراوده داشته است جبرئيل در 
اين هفتاد و چند روز، براي هيچ كس تاكنون واقع نشده و اين از فضايلي 

است كه از مختصات حضرت صديقه سالم اهلل عليهاست.3  

افتخار خاندان وحی  
فاطمه زهرا )سالم اهلل عليها( زني که افتخار خاندان وحي بود و چون 
خورشيدي بر تارک اسالم عزيز مي درخشد؛ زني که فضايل او، هم طراز 
فضايل بي نهايت پيغمبر اکرم )صلي اهلل عليه و آله( و خاندان عصمت 
و طهارت بود؛ زني که هر کسي با هر بينش درباره ي او گفتاري دارد و 
از عهده ي ستايش او بر نيامده، احاديثي که از خاندان وحي رسيده به 
اندازه ي فهم مستمعان بوده و دريا را در کوزه اي نتوان گنجاند و ديگران 

هر چه گفته اند به مقدار فهم خود بوده، نه به اندازه ي مرتبت او.4

 تجلی حق تعالی  
اين خانه ي کوچک فاطمه )سالم اهلل عليها( و اين افرادي که در اين 
خانه تربيت شدند که به حسب عدد چهار نفر بودند و به حسب واقع، 
تمام قدرت حق تعالي را تجلي دادند، خدمت هايي کردند که ما را و 

شما را و همه ي بشر را به اعجاب درآورده است.5

به حضرت زهرا سالم اهلل علیها اقتدا کنید  
 كوشش كنيد در تهذيب اخالق و در وادار كردن دوستانتان به تهذيب 
اخالق. كوشــش كنيد كه در مقابل آن جناياتي كه بر شما وارد شد 
عكس العمل نشان بدهيد، در حفظ همه حيثياتي كه حيثيت بزرگ 
زن است، آن طوري كه زن فريد، حضرت زهرا سالم اهلل عليها بود. همه  
بايد به او اقتدا كنيد و كنيم و همه بايد دستورمان را از اسالم به وسيله 
او و فرزندان او بگيريم و همان طوري كه او بوده است، باشيد و در علم 
و تقوا كوشش كنيد كه علم به هيچ كس انحصار ندارد، علم مال همه 
است، تقوا مال همه است و كوشش براي رسيدن به علم و تقوا وظيفه 

همه ماست و همه شماست.2 

باالترین فضیلت حضرت زهرا سالم اهلل علیها   
   من راجع به حضرت صديقه ســالم اهلل عليها خودم را قاصر مي دانم 
ذكري بكنم، فقط اكتفا مي كنم به يك روايت كه در كافي شريفه است 
و با سند معتبر نقل شده است و آن روايت اين است كه حضرت صادق 
سالم اهلل عليه مي فرمايد: فاطمه سالم اهلل عليها بعد از پدرش 75 روز 
زنده بودند، در اين دنيا بودند و حزن و شــدت برايشان غلبه داشت و 
جبرئيل امين مي آمد خدمت ايشان و به ايشان تعزيت عرض مي كرد و 
مسائلي از آينده نقل مي كرد. ظاهر روايت اين است كه در اين 75 روز 
مراوده اي بوده است يعني رفت و آمد جبرئيل زياد بوده است و گمان 
ندارم كه غير از طبقه اول از انبيا عظام درباره كسي اين طور وارد شده 
باشد كه در ظرف 75 روز جبرئيل امين رفت و آمد داشته است و مسائل 
را در آتيه اي كه واقع مي شده است، مسائل را ذكر كرده است و آنچه كه 
به ذريه او مي رسيده است در آتيه، ذكر كرده است و حضرت امير هم 
آنها را نوشته است، كاتب وحي بوده است حضرت امير، همان طوري 
كه كاتب وحي رسول خدا بوده است - و البته آن وحي به معناي آوردن 
احكام، تمام شد به رفتن رسول اكرم - كاتب وحي حضرت صديقه در 
اين 75 روز بوده است. مسئله آمدن جبرئيل براي كسي يك مسئله ساده 
نيست، خيال نشود كه جبرئيل براي هر كسي مي آيد و امكان دارد بيايد، 
اين يك تناسب الزم است بين روح آن كسي كه جبرئيل مي خواهد بيايد 
و مقام جبرئيل كه روح اعظم است. چه ما قائل بشويم به اين كه قضيه 
تنزيل، تنزل جبرئيل، به واسطه روح اعظم خود اين ولي است يا پيغمبر 
است، او تنزيل مي دهد او را و وارد مي كند تا مرتبه پايين يا بگوييم كه 
خير، حق تعالي او را مامور مي كند كه برو و اين مســائل را بگو. چه آن 
قسم بگوييم كه بعض اهل نظر مي گويند و چه اين قسم بگوييم كه بعض 

رونوشت
58/2/26 -1
63/12/21 -2
64/12/11 -3
1359/2/15 -4
60/12/18-5
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نگـــــاه
زن و مرد و ارزش های انسانی

مرحوم عالمه طباطبایي مي فرماید: مشــاهده و تجربه حکم 
مي کند که زن و مرد دو فرد از نوع واحد هســتند یعني دو فرد 
انساني، زیرا تمام آنچه در مردان آشــکار است در زنان نیز 
پیداست. بروز آثار یک نوع نشان دهنده تحقق خارجي آن نوع 
اســت بلي در میان این دو صنف آثار مشترک، شدت و ضعف 
وجود دارد ولي این تفاوت ســبب بطالن حقیقت نوع دو قّوه 
نیست. از این جا روشن مي شود که کماالت نوعي که براي یک 
صنف میسور اســت براي صنف دیگر نیز دست یافتني است. 
مانند کماالتي که با ایمان و اطاعت الهي براي هر دو صنف قابل 
تحصیل است یکي از جامع ترین سخنان که آن را بیان مي کند 
این آیه اســت: »انّي الاضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثي 
بعضکم من بعض؛1 من عمل هیچ عمل کننده اي را چه زن و چه 

مرد تضییع نمي کنم.2
آیت اهلل جوادی آملی
ماهنامه پاسدار اسالم، شماره 30٨

1. سوره آل عمران، آیه 1٩5. 
2. المیزان، ج 4، ص ٩4.

زن کیست؟

  امتیاز یا تفاوت؟

   تشریک مساعی با حضور 
زنان در نظام  مدیریتی مسجد

  حضور اجتماعی زنان؛
 بایدها و نبایدها
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نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

سیمای زن در قرآن 
آیاتی که به نوع بشــر و جنس زن اشاره دارد، چند دسته است: 
دســته ای از این آیات به احکام و حقوق زنان اشــاره می کند؛ 
همچون آیة »َو لِلنَِّساِء َنِصيٌب ِمامَّ َترََك اْلَوالَِداِن َو الْقَرُبوَن« یا دیگر 

آیات مربوط به ارث زن که در سورۀ نساء آمده است.1
دستة دیگر در مورد اصل خلقت زن و یکی بودن خلقت زن و مرد 
َها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق  است: »َيا أَيُّ

ِمْنَها َزْوَجَها«2
دستة دیگری از این آیات در مورد اهداف خلقت همانند رسیدن به 
زندگی سعادت مند یا از بین نرفتن اعمال صالح است: »َمْن َعِمَل صالِحاً 
«3، »أيَنِّ ل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل  ِمْن َذَكٍر أَْو ُأْنثى  َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحياًة َطيَِّبــةً

ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنَثى«.4
در دو دستة اخیر، همان طور که مفسرانی چون عالمه طباطبایی فرموده اند،5 خداوند هیچ تفاوتی 

بین زن و مرد قائل نشده و کاماًل بین زن و مرد در این قانون رابطة تساوی برقرار نموده است.
اما در مواردی از آیاِت قرآن، اشاره به امتیازاتی برای جنس مرد شده که باعث شده افرادی آن را 
برتری مرد بر زن تلقی کنند، در صورتی که این باور صحیح نیســت و این امتیازات، دلیل برتری 

مرد به شمار نمی آید.
اصل این ادعا)فضیلت باعث برتری است( در قرآن در داستان خلقت انسان و سجده نکردن شیطان 
به آدم مطرح شده است؛ زمانی که خداوند از خلقت انســان و جن سخن می گوید و هدف از این 
خلقت را عبادت در دنیا و رسیدن به مقام معرفت و کمال بیان می کند. واضح است در این مسئله 
تفاوتی بین انسان و جن وجود ندارد، اما تفاوت های دیگری بین جن و انسان وجود دارد که نشان 
از برتری ظاهری جنیان دارد؛ امتیازاتی چون عمر طوالنی، به چشم انسان نیامدن، تصرف در زمان 
و مکان در زمان بسیار کم، جنس آتش و... که برخی از این موارد در حکایت سلیمان در قرآن آمده 
است. یکی از همین امتیازات)جنس آتشین( کافی بود تا شیطان با آن همه عبادت در درگاه خدا، 
به آدم سجده نکند و این امتیاز را دلیل بر برتری خود بداند.6 حال باید دید کدام یک از این دو باعث 

برتری در نزد خداوند می شود؛ عبادت یا امتیازات ظاهری دنیایی؟
مطمئناً آنچه نزد خداوند اهمیت دارد و دارای ارزش اســت، انجام اعمال صالح و کسب معرفت 

است، نه فضیلت و امتیازاتی که غیر اکتسابی بوده و خود خداوند به مخلوقاتش اهدا نموده است.
َل اللَُّه َبْعَضُهْم َعل   اُموَن َعَل النِّساِء ِبا َفضَّ در بحث امتیازات مرد نسبت به زن که در آیة »الرِّجاُل َقوَّ

امتیاز یا تفاوت؟
بخش مهمی از معارف، احکام و حقوق اسالم، به مسائل زنان می پردازد که مورد  حسین 

توجه محافل مختلف علمی و اجتماعی قرار گرفته است. از آنجا که نقیصۀ عمده زمان پورکیاسری
و مشکلی که در بررسی ها و اظهار نظرهای مختلف دربارة زن وجود دارد، فقدان 
یا ضعف استفاده از منابع دینی و نصوص است، این نوشته در نظر دارد مباحث 
خود را با محوریت آیات و روایات طرح کند و نیم نگاهی به نظریه های دیگر 

داشته باشد.

بررسی اجمالی هویت و ماهیت زن در آیات و روایات
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امام بیان شده است. چون در ادامه می فرماید: »َفإِنَّ اْلَمرَْئَة َرْيَحاَنٌة َو 
لَْيَسْت ِبَقْهرََماَنٍة.«13

سوم. روایاتی که اشــاره به بُعد تکلیفی زن و تساوی او با مرد در راه 
رسیدن به کمال انسان دارند.

اکثر مباحث کتاب های حدیثی همچون وسائل الشیعه در همین باره 
است و به تکلیف واحد برای مرد و زن اشاره دارد تا بتوانند به معرفت 
برسند. برای نمونه کتاب »جهاد« وسایل الشیعه در بحث »جهاد با 
نفس«، روایات بسیاری ذکر می کند که هر انسان -اعم از مرد یا زن- 

برای رسیدن به کمال، به عمل به آنها احتیاج دارد.14
چهارم. روایاتی که نشــان می دهند زن در کســب علم و معرفت و 
رسیدن به سعادت محدود نبوده و می توانسته حتی در جمع های 
علمی شرکت کند. برای مثال، زنی خدمت حضرت رسول)صلی اهلل 
علیه و آله و سلم( رسید و به ایشــان عرض کرد: برای مردان امکان 
استفاده از احادیث شما و مجلس تعلیم وجود دارد. برای ما زنان هم 
چنین امتیازی قائل شــوید! پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( در 

جواب این زن روز و محلی خاص را برایشان معین می کند.
عالمه طباطبایی در ذیل حدیثی که از اسماء بنت یزید نقل می کنند، 
می فرمایند: این نشان دهندة آزادی زنان در فراگیری دانش است 
و اینکه برای آنها هیچ محدودیتی برای فراگیری دانش وجود ندارد 
و سفارش در خانه بودن و بیرون نیامدن مربوط به کارهای منزل و 

تربیت فرزندان است و با این آزادی تناقضی ندارد.15
احادیث پیرامون زن در برخی کتِب دســته بندی شــده همچون 
میزان الحکمه جمع آوری شده است که برای سهولت کار می توان 

به آنها رجوع کرد.
مراد از تساوی بین مرد و زن، تســاوی در خلقت و تساوی در هدف 
خلقت -همان رسیدن به معرفت- است و تساوی در حقوق و احکام 
و حتی تساوی در خصوصیات ناشی از شخصیت، مفهومی ندارد. در 
برخی روایات بیان شده »خیاُر ِخصاِل النِّساء، ِشاُر ِخصاِل الرِّجاِل.«16 

که نشان دهندة تفاوت آنها در خصوصیات است.
عده ای خواسته اند برای زن در همة مســائل با مرد رابطة تساوی 
برقرار کنند. این عده برای رســیدن به مقصود خود، به تفســیر و 
تأویل متون دینی بر اساس دیدگاه های زن گرایانۀ خود پرداخته اند. 
فمینیسم اسالمی که حدود دو دهه اســت با مبانی تئوریک وارد 
صحنه شــده، زاییدة همان دیدگاه های زن گرایانه است که حدود 

یک قرن سابقه دارد.17
در طرف دیگر، عده ای از فیلسوفان تندرو خواسته اند تساوی در اصل 
خلقت را که صریح قرآن است، رد کنند و زن را از نظر خلقت پایین تر 
از مرد به حســاب آورند که با موضع گیری تند فیلسوفان اسالمی 

همچون امام خمینی)ره( مواجه شده اند.

نتیجه 
با توجه به عرضة این دو نظریه به قرآن و روایات، مشخص می شود که 
هر دو نظریه در افراط و تفریط به  سر می برند و نظریة صحیح، برآمده 
از قرآن و سنت معصومین)علیهم السالم( در روایات است که مالک 
برتری را کسب کرامت برای انسان می داند و در این مسئله بین زن و 

مرد هیچ تفاوتی وجود ندارد.

َبْعٍض« و برخی آیات دیگر7 بیان شده، عیناً همین بحث انسان و جن 
می آید، آنچه باعث می شود جنسی در پیشگاه خداوند عزیز و دارای 
مقام گردد، تنها داشتن کرامت اســت و کرامت تنها با تقوا حاصل 
می شــود.8 برابر فرمایش عالمه طباطبایــی، مصادیق تقوا، اخالق 
فاضله، علم، عقل، حسن خلق و... است9 که در صورت اکتساب این 
موارد، انسان صاحب تقوا می شود و به کرامت می رسد، در غیر این 
صورت -حتی با وجود فضایل زیاد- راه به جایی نمی برد. چه بسیار 
زنانی که در راه رسیدن به معرفت و کرامت، گوی سبقت را از مردان 

ربوده اند و به مقامات عالی و کرامات کافی رسیده اند.10
بنابراین، تنها کرامت موجب امتیاز و برتری اســت و فضیلت، هیچ 

اعتبار و امتیازی نزد خداوند ندارد.
در برخی از آیات هم امتیازاتی برای زنان ذکر شــده که متأسفانه 
چندان مورد توجه قرار نگرفته و به جایگاه این امتیازات در زندگی 
مادی توجه نشده است. شاید مهم ترین فضیلت زن داشتن جنس 
لطیف اوســت که باعث آرامش می شــود و این آرامش، زمینه ساز 
خصوصیات اخالقی مهمی چون مودت و رحمت در انسان می شود. 
این آرامش آن قدر مهم است که گفته اند »پشت هر مرد موفق، زنی 

است« یا »از دامن زن مرد به معراج می رود.«

سیمای زن در روایات 
با توجه به دسته بندی ارائه شــده در آیات قرآن و توضیحی که در 
تفاوت بین کرامت و فضیلت بیان شد، به آســانی می توان روایات 

پیرامون زنان را توضیح داد و نکات آن را تفسیر نمود:
1. روایاتی که به احکام و حقوق زن اشاره دارند.

2. روایاتی که به ابعاد شخصیتی زن و خصوصیات ماهوی او اشاره 
دارند.

تقریباً بیشــتر حرف و حدیث ها در زمینة انتقاد به متون دینی در 
این زمینه وارد شده اســت، اما همان طور که گفته شده، خداوند 
بنا بر مصالح زن، در نهاد او چیزهایی قرار داده و به حســب آنها، 
تکالیفی را از او خواسته و تعدی از این حدود را برایش جایز ندانسته 
است. در روایات ما هم اگر چه در برخی موارد الفاظ مبهمی برای 
ماهیت زن به  کار رفته، اکثر موارد آن به همین نکته اشاره دارند.11 
بنابراین، باید مجموع روایات با همدیگر دیده و تفسیر شوند؛ کاری 
که شارحان روایات انجام داده اند. در این قسمت به دو نمونه اشاره 

می کنیم:
یکم. »َمَعاِشَ النَّاِس إِنَّ النَِّســاَء َنَواِقُص اإْلمَِياِن َنَواِقُص اْلُحُظوِظ َنَواِقُص 

اْلُعُقول«
جناب دشــتی در ترجمۀ این بخش از نهج البالغه، نقص را متفاوت 
ترجمه کرده و دلیل آن را چنین بیان می کنند: »نقص در اینجا به 
معنای تفاوت است؛ چرا که اگر کاستی معنا شود، با مبانی قرآن که 

بین جنس زن و مرد تفاوتی قائل نیست، تعارض پیدا می کند.«12
بنابراین، امام به روحیات و خصوصیات زن و تفاوت آن با خصوصیات 

مردان اشاره دارند.
دوم. »إِيَّاَك َو ُمَشاَورََة النَِّساِء َفإِنَّ رَأَْيُهنَّ إىَِل أَْفٍن َو َعزَْمُهنَّ إىَِل َوْهنٍ«

مفسران نهج البالغه این مشاوره را در امور سیاسی اجتماعی تفسیر 
کرده اند. علت این مسئله هم روح لطیف و جسم ظریف زن در کالم 

پی نوشت ها:
)1 ( نساء)4(: 7،11،12.

)2( نساء)4(: 1.
)3( نحل)16(: 97.

)4( آل عمران)3(: 195.
)5( عالمه طباطبایی، ســید 
»تفســیر  محمدحســین: 

المیزان«، ج2، ص260.
)6( ص)38(: 76.
)7( نساء)4(: 34.

)8( حجرات)49(: 13.
)9( عالمه طباطبایی، پیشین.

)10( دوانــی، علــی: »زن در 
قرآن«

)11( نهج البالغــه، نامۀ 31؛ 
»َفإنَّ ِشَدَة الِحجاِب أبقی 
«: سخت گیری در  َعَلیِهنَّ

پوشــش، عامل ســالمتی و 
استواری آنها است.

)12( نهج البالغه، خطبۀ 80.
)13( نهج البالغه، نامۀ 31.

)14( وسائل الشیعه، جلد 15، 
ص 161.

)15( میزان الحکمة، جلد 4، 
ص2868 ذیل مادۀ املرأة.

)16( همان، ح 2873.
)17( فمینیسم اسالمی
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حضور تکنولوژی 
وقت آزاد زیادی 
در خانواده ایجاد 
کرده است و 
زنان خانه دار 
در جامعۀ ما 
طبیعتاً در مصرف 
اقتصادی  و 
مواد فرهنگی 
جدیدشان 
مصرف گراتر 
شده اند

 

به عنوان اولین سؤال بفرمایید که آیا در سابق و در 
نگاه جامعۀ قدیم اسالمی، برای زن هویت ویژۀ اجتماعی تعریف 

شده بود؟
جامعۀ سنتی یک تلقی اصلی دربارۀ زن داشــته است که آن هم این 
بوده که اگر جامعه بخواهد سالم بماند، باید خانواده در آن سالم باشد 
و بر اساس این تلقی، تفکیک وظایفی بین زن و مرد ایجاد کرده است. 

این تفکیک، برای مرد، مســئولیت اجتماعی و برای زن مســئولیت 
خانوادگی تعریف می کند. یعنی جامعه به حضور اجتماعی زن، امتیاز 
نمی دهد؛ چون حضور اجتماعــی زن و خالی ماندن خانه را مالزم هم 
می داند و معتقد است که زن از مسیر حفظ خانواده و از طریق بازتولید 
ارزش های خانواده، ارزش های اخالقی و حتی ارزش های سیاســی به 
جامعه کمک می کند. بنابراین، این تصورات تحقیر آمیزی که امروزه 
در جامعۀ مدرن نسبت به جامعۀ ســنتی وجود دارد -و من وجهش را 

نمی فهمم- متوجه مسیر خدمت اجتماعی زن به خانواده نیست.

این تعریف هویت در جامعۀ مدرن -به خصوص در 
ایران- شکل گرفت؟

موقعی که جریان مدرن وارد جامعه ای با آن تفکرات شد، زن ها را از خانه 
بیرون آورده و نقش مشارکت اجتماعی به سبک مدرن به آنها داده شد. 
هرچند انقالب سکته ای در این جریان مدرن شدن حضور و تعریف زن 

در جامعه است.
البته من منکر این نیستم که در جامعۀ جدید ظرفیت های جدیدی برای 
حضور زنان باز شده؛ حضور تکنولوژی وقت آزاد زیادی در خانواده ایجاد 
کرده است و زنان خانه دار در جامعۀ ما طبیعتاً در مصرف اقتصادی  و مواد 
فرهنگی جدیدشان مصرف گراتر شده اند، آنها بیشتر از ماهواره استفاده 
می کنند. به این دلیل که موقعی که شــما روی مناســبات اجتماعی 
برای زن، ارزش گذاری کردید -یعنی خانه نشینی و خانه داری را برای 
زن بی ارزش کردید- چه زنی در خانه می ماند؟ کســی که در رقابِت 
برای حضور در اجتماع  نتوانسته اســت خودش را باال بکشد، زنی که  
همیشه از خانه نشینی خودش احساس حقارت می کند و خانه گزینی 

او خانه گزینی انتخابی نیست.

آیا باید برای شکســتن این نظام ارزشــی گامی 
برداشته شود؟

ما به نگاه جدیدی نیاز داریم که عناصری از سنت و در کنار آن، عناصری 

تشریک مساعی 
با حضور زنان 
در نظــــــام 
مدیریتی مسجد

برای گذر از روزهای ســخت در جامعه و  به کوشش
رسیدن به فردای بهتر برای جامعۀ زنان، امام  مهدی رزاقی

جماعت مسجد می تواند با حرکتی دینی و 
راهبــردی و داخل کردن زنــان در نظام 
مدیریتی مسجد به حل چند مســئله بپردازد. از جملۀ این 
مسائل، عالقۀ زنان به حضور در جامعه و عدم ایجاد و وجود 
محیطی به امنیت مســجد در جامعه است. این موضوع را با 
حجت االسالم زیبائی نژاد، مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات 
زنان حوزۀ علمیۀ قم به بحث گذاشته ایم که در ادامه نظر شما 

را به این گفتگو جلب می کنیم.

نگاهی به هویت اجتماعی زن و پتانسیل مسجد در جذب اجتماعی زنان
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دو اتفاق باید در 

تعریف حضور 
اجتماعی زنان 
رخ دهد؛ یکی 
اینکه حضور 

اجتماعی زن باید 
واقعاً ارزشمند 

شود. یعنی 
در تحوالت 

فرهنگی، 
اجتماعی جامعه 
نقش مؤثر ایفا 
کند، دوم این 
که باید از زن 

بودن خودشان 
احساس 

ارزشمندی 
کنند و از ایفای 

نقش در خانواده 
و جامعه لذت 

ببرند

حاال کاماًل عکس شده؛ خانواده باید خودش را با اقتضائات محیط کار 
هماهنگ کند.

آیا ما می توانیم حضور زن را در جامعه داشته باشیم 
و تا سر حد امکان این تفکیک جنسیتی را در جامعه داشته 
باشــیم؟ به طور مثال ما می توانیم بانکی داشــته باشیم که 
مخصوص زنان است و بعد این علقۀ حضور اجتماعی   که الجرم 

ایجاد شده مفیدتر و کمتر آسیب زا باشد؟
اگر همتش را داشته باشیم، در جاهایی شدنی است. با رفتن در 
برخی فضاها، نمی فهمیم چرا در آن فضا این قدر مثالً زن و مردها 

بی ضابطه کنار هم نشسته اند؟!
با کمی دقت می بینیم که در مشــاغلی که در آن اختالط زیاد اســت 
-مثل هنرپیشگی-، موضع خانواده بیشتر در معرض خطر است و آمار 
طالق هم باال است. بنابراین اگر همتش باشد، می شود جامعه را به این 

دردسرها دچار نکرد.

بخش دوم سؤاالت من در حوزۀ مسجد است. اولین 
سؤالی که در اینجا مطرح می شــود، این است که آیا مسجد 
می تواند آن عرصۀ اجتماعی مفید جامعه برای اطفای عالقه و 

انگیزۀ حضور اجتماعی باشد؟

از فضای جدید اقتضائات جهــان جدید در آن باشــد. ولی ذیل آن، 
جهت گیری کلی یعنی نگاه اصلی زن باید معطوف به خانواده باشد، نه 

ضرورتاً خانه نشینی ای که در جامعۀ سنتی بود.

آن وقت همان زمان آزاد را چگونه مصرف کند؟ و نیاز 
به حضور در فضاهای جدید را چگونه برطرف کند؟

در همان جامعۀ ســنتی هم بعضی از مشــاغل مختص خانم ها بود. 
اشتغال زن در جامعۀ سنتی دو علت داشت: یکی اضطرار زنان به شغل؛ 
زن هایی که پدرشان مرحوم شده، شوهرشان معلول یا مرحوم شده و 
زنان سرپرست خانوار که وظیفۀ تأمین هزینه های خانوار را داشتند، 
دوم آن  جایی که چرخش کار جامعه وابســته به حضور زنان بود مثاًل 

آرایشگر های زن، قابله ها و... .
این خدماتی است که جامعه همیشه برای آنها به حضور زن نیاز داشته 
و دارد. شاید امروز این خدمات توســعه پیدا کرده باشد. مثاًل شما در 
جامعه به مــددکار اجتماعی زن نیاز دارید کــه دخترهای در معرض 
آسیب را به زندگی اجتماعی بازگرداند و... اما این حضور هم باید تحت 
الگویی خانواده محور باشــد. امروزه در بعضی از کشورهای دنیا مثل 
آلمان، سیستم   حضور زنان در جامعه انعطاف پذیر است یعنی امکان 
نیمه وقت شدن شــغل برای زن وجود دارد اما به گونه ای که منفعت 

کارفرما هم لحاظ شود.
دو اتفاق باید در تعریف حضور اجتماعی زنان رخ دهد؛ یکی اینکه حضور 
اجتماعی زن باید واقعاً ارزشمند شود. یعنی در تحوالت فرهنگی، اجتماعی 
جامعه نقش مؤثر ایفا کند، دوم این که باید از زن بودن خودشان احساس 

ارزشمندی کنند و از ایفای نقش در خانواده و جامعه لذت ببرند.

به نظر جنابعالی حضور اجتماعی زنان در جامعه صرفًا 
دالیل اقتصادی دارد؟

اصاًل! در بعضی مکان ها مثل بازارها خانم هایی را می بینید که فروشنده 
هستند. در خیلی موارد درآمد چندانی هم ندارند و شاید درآمد آنها به 
اقتصاد خانواده هم کمکی نکند. غرض آنها اقتصادی نیست. بیشتر به 
خاطر کسب شأن اجتماعی فعالیت اقتصادی می کنند. ولی آن زنی که 
خانه دار است، فرزندان و همسرش از او راضی هستند و نقش های اساسی 
ایفا می کند، از کارکرد خویش احساس ارزشمندی و افتخار نمی کند و 
سعی می کند خود را به یک عنوان دیگری معرفی کند. این نشان می دهد 

که جامعه ارزش گذاری درستی روی این مسائل انجام نداده است.

عالوه بر این که خانواده محوری در حضور اجتماعی 
زنان مطرح است، در این بخش نکتۀ دیگری هم هست؟

همان طور که شــما اشاره داشــتید، ابتدا باید الگوی مشارکتی  زنان، 
خانواده محور باشد. یعنی مناســبات و فعالیت هایی که در محیط کار 
یک زن هست، ویژگی های زنانۀ او را تضعیف نکند. بعضی از فعالیت های 
مردانه خشن است و نباید به واسطۀ حضور اجتماعی و اشتغال زنان به 

چنین کارهایی، طبیعت لطیف زنانه آسیب ببیند.
به خاطر دارم ســال ها پیش، بانک ها در دو شیفت 8 صبح تا 12 ظهر 
و 2 تا 6 عصر خدمات داشــتند و زمان ناهار خالی بود. یعنی مناسبات 
کار، خود را با اقتضائات سفرۀ خانوادگی و خانواده هماهنگ می کرد و 

مرحوم مطهری و بهشــتی در ابتدای انقالب به امام 
گفتند حاال که حکومت اسالمی شده است و مشکالت 
بر طرف شده، شهریۀ طلبه ها را دولت بدهد. امام به 
این طرح پاسخی نداده بودند. شهید بهشتی نزد امام 
می روند و می گویند شما چرا جواب طرح ما را ندادید؟ 
امام یک جمله در پاسخ مرحوم بهشتی می گویند که 
جالب اســت. امام می گویند اگر مردم برای دینشان 
هزینه نکنند، بی دین می شوند. یعنی آنجایی من غصۀ 

چیزی را می خورم که برای آن وقت گذاشته ام. 
بنابراین برای دین داری جامعه، باید خود مردم از جمله 
زنان، مدیریت آن را بر عهــده بگیرند و روحانی که 
خودش می خواهد فرماندهی مطلق به سبک سنتی 
باشد، کاری از پیش نمی برد. روحانی باید میزگردانی 
باشــد که ظرفیت های کارشناسی مردمی و ظرفیت 
نیروی انسانی مردمی را برای فهم مشکالت محلی و 

مسائل محلی به مشارکت بگیرد.
مســئله یابی، اولویت گذاری و اقدام، این گام های 
سه گانه باید انجام شــود تا روزی امام جماعت برای 
تحلیل وضع محله بگوید »ما به این نتیجه رسیده ایم 
که این مشکل محله است«. ما در بیان امام جماعت، 
یعنی همۀ قشرها، و باید اینچنین برای حل مشکل 

همه با هم به نتیجه برسند نه تنها خود امام جماعت!
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ما در حال طراحی 
مدلی هستیم 
که نام آن را 
طرح »مسجد، 
خانواده، محله« 
گذاشته ایم. این 
طرح از جمله 
طرح های مسجد 
محور است 
یعنی محله ای 
باید حول مسجد 
شکل بگیرد. 
این شکل گیری، 
ضرورتاً 
شکل گیری 
جغرافیایی 
نیست اگر چه 
شکل گیری 
جغرافیایی هم 
مهم است

 

غصۀ بی کاری جوانش را هم خوردی و... .
بنابراین اعتماد ســازی قدم اول اســت. این اعتماد سازی که شکل 
گرفت، بعد می بینید چه قدر راحت هم گارد طرف باز می شود. بعد شما 
می توانید بروید و او را بیارید در زمین خودتان و هدایت گری ها را هم 
انجام دهید. پس هدایت گری نقطه شــروع نیست، هدف است. نقطۀ 
شروع کارتان باید غم خواری اجتماعی و تفاهم باشد و از موضع استعال 

نباشد. استعال در نهایت شکل می گیرد.

با این مقدمه چگونه می توان به مشــارکت زن در 
مسجد و شــاید مدیریت بخش هایی از مســجد که حضور 

اجتماعی او را ارضا می کند، رسید؟
ما در حال طراحی مدلی هســتیم که نام آن را طرح »مسجد، خانواده، 
محله« گذاشــته ایم. این طرح از جمله طرح های مســجد محور است 
یعنی محله ای باید حول مسجد شکل بگیرد. این شکل گیری، ضرورتاً 
شکل گیری جغرافیایی نیست اگر چه شکل گیری جغرافیایی هم مهم 
است. به هر صورت اگر می خواهیم روحانیت در جامعه مؤثر باشد، الگویی 
مثل مسجد صفا در تهران الزم اســت که دغدغۀ آن، گفتمان انقالب 

اسالمی است و مسجد را در فضایی ثابت و هویت بخش تعریف می کند.

سؤاالت بنده تمام شده، اگر نکته ای مانده در خدمت 
شما هستم.

إن شاءاهلل موفق باشید. نکته ای که به نظر می رسد، این است که دغدغۀ 
اصلی نشریه و نهادی که شما وابسته به آن هســتید، باید آشتی دادن 
قاعده مند روحانیت با مسجد باشد، مشکل اصلی ما این است که روحانیت 
راه مســجد را گم کرده نه مردم. ما مدام داریم مشکل را به سمت مردم 
می بریم. روحانی ما مســجد را به مثابه یک شغل می بیند؛ محلی برای 
نماز خواندن، نه محلی برای هدایت گری! تا زمانی که ذهنیت ما نسبت به 

مسجد اصالح نشود، ذهنیت مردم نسبت به مسجد اصالح نخواهد شد.

چه سؤال خوب و به جایی! بله. دقیقاً مسجد همان عرصه است. مقدمه ای 
خدمتتان عرض می کنم؛ ما مشکالتی در این زمینه داریم که مربوط به 
کلیت روحانیت است. بدین معنی که متأسفانه بدنۀ اجتماعی روحانیت  
ضعیف شده است. مقایســۀ قبل از انقالب با بعد از انقالب، این نظر را 
اثبات می کند. سال 1352 در استان فارس زلزله ای رخ داد و دولت اقدام 
صریح نمی کرد. روحانیت استان به همت آیت اهلل محالتی و دیگران، َعلم 
کمک بلند کرده بودند و مردم هم پشت سرشان ایستاده بودند. این ها 
کمک جمع می کردند و برای مناطق آسیب دیده می بردند و غائله را رفع و 
رجوع می کردند. ولی بعد از انقالب، یک فضای دولت ساالرانه ای در ذهن 
روحانیت ایجاد شده است که دولت همه کاره است و این گونه روحانیت 
خود را عقب کشیده است. ســال 1382 بم زلزله آمده است، دولت هم 
هست، روحانیونی هم هستند، ولی نهاد روحانیت مسئله اش زلزلۀ بم 
نیست. یک ماه پیش در جلسۀ حوزه های علمیۀ خواهران مازندران  گفتم 
که به نظر من، موقعی که هواشناسی اعالم می کند که سه روز آینده یک 
جبهه هوای ســرد وارد مازندران می شود، حوزه های استان باید بسیج 
شوند، دو سه روز درس را کنار بگذارند و به داد مردم برسند و با آنها باغات 
و میوه ها را سامان دهند که سرمازده نشود. یعنی تبلیغ دین را در بستر 
غم خواری اجتماعی انجام دهند. روحانیت باید بداند که اگر فقط روی 
منبر حرف بزند، آن جریان تدینی که باید شکل بگیرد، شکل نمی گیرد. 
تبلیغ دین، غیر از حرف دینی زدن است. جریان دینی باید نشان دهد که 
مسئلۀ مردم را می فهمد و غصۀ مردم را می خورد. اگر این پیوند اجتماعی 
تقویت شد، شما می توانید در بستر آن، امر به معروف و نهی از منکر را 
هم سامان بدهید. وقتی پدر من گوش من را می گیرد و می گوید فالن 
کار را نکن، کسی گوش من را می پیچاند که ساعتی پیش لقمه در دهان 
من گذاشته؛ این یعنی حمایت! نظارت و هدایت، در کنار حمایت است، 
نمی توانید کنار خیابان بایستید و هر زن بدحجابی که دیدید، بگویید مثاًل 
خانم حجابت، برادرم نگاهت! این ها در جامعۀ جدید جواب نمی دهد؛ 
مردم باید ببینند که شما در محله، غصۀ بهداشت محل را هم خوردی، 

برای یک محله باید مسجدی با نظام تربیت تعریف شود. تربیت، متن و حاشیه 
دارد. متِن تربیت فضای ثابت هویت بخش است و در آن خانواده مهم است. چرا 
که فرد در این فضا مستمراً حضور دارد، از آن کسب هویت می کند و خود را با 
آن خانواده معرفی می کند. خانواده در او تأثیر دارد و هویت او را شکل می دهد.

حاشیۀ تربیت، تلنگر است! متأسفانه در دهه های اخیر، روحانیت جامعۀ ما 
تلنگری تبلیغ می کند. یعنی مثالً من یک دهه جهرم، یک دهه علی آباد کتول 
و یک دهه تهران می روم، تبلیغم تمرکز ندارد و نتوانسته در یک مسجد، در 

یک فضای ثابت هویت ایجاد کند.
بنابراین، اگر مسجد بخواهد مؤثر باشد، در یک محله باید به فضایی تبدیل 
شود که نه فقط افراد مسن، نه فقط متدینین، بلکه قشر عمومی جامعه نسبت 
به این مسجد احساس تعلق کنند. یعنی احساس کنند بخشی از مشکالت 

محلی آنها با محوریت دین و مسجد حل می شود.
برای این امر، باید مســجد عالوه بر روحانیتی با قابلیت تحلیل مســائل 
اجتماعی، هیئت امنایی قوی با حضور زنان داشــته باشد؛ یک اتاق فکر، 
شــورای برنامه ریزی و... . روحانی مســجد، محور اصلی است اما این طور 
نیست که دست تنها بتواند کار کند. به طور مثال، مساجدی که فضای غیر 

مسجدی)حسینیه( هم دارند، به خاطر حضور خانم ها در محدودیت های 
ماهیانه، می توانند با چند خانم طلبه، نقش مکمل روحانی محل را نسبت 

به خانم ها ایفا کنند. 
پس روحانی محل با کمک بانوان و دغدغه داران اجتماعی می تواند مسائل 

اجتماعی را تحلیل و رصد کند و باز با حضور زنان رفع و رجوع شود.
مسجد باید در فضاهای حل مشکالت اجتماعی وارد شود و چنین کاری با 
توجه به عرصه های مشکالت اجتماعی تنها با مشارکت مدیریتی مسجد 
امکان پذیر می شود. این باعث می شود که مردم نسبت به روحانیت و نسبت 

به مسجد در بستر اعتمادسازی اجتماعی، اعتماد پیدا کنند.
بنابراین انگیزه و حضور اجتماعی زنان برای زنی که همســرش حمایت گر 
اقتصادی اوست، نیاز مالی برای  او اصل نیست و احساس می کند من می توانم 
مثاًل با کمک مسجد مســئلۀ دختران فراری را حل کنم، یک نقطه ضعف 
نیست. این برای مسجد یک فرصت اســت نه یک عامل ساده ای که با نگاه 
مردانه طردش کنیم و به آن بی توجه باشــیم. چرا که در احساس نیاز او به 
حضور اجتماعی، حس تعلق به سرنوشت محله و جامعه  وجود دارد. مسجد 

نیاز به تشریک مساعی برای تشجیع جامعه در حل مسائل اجتماعی دارد.
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   شمــاره 195  جمادی االولی1438   

  
با نگاهی به 

تاریخ اسالم، 
می بینیم پیامبر 
اکرم)صلی اهلل 

علیه و آله و سلم( 
از روز نخست، 

دعوت خویش را 
متوجه همۀ اقشار 

اجتماعي کرد. 
دومین فردي که 
به او ایمان آورد، 

زنی بود که تا آخر 
نیز پاي ایمان 

خویش ایستاد، 
فداکاري نمود 

و نام خویش را 
به عنوان یکي 

از چهار زن 
برگزیدۀ جهان 
توحید، ثبت کرد

را همين مي دانند. در بيعت دوم در سال بعد نيز حداقل دو زن حضور 
داشتند. در بيعت عمومي مردم مکه هنگام فتح آن نيز همه شرکت 
جستند. قرآن کريم نيز به مسئلۀ اســتقبال زنان از بيعت پرداخته و 
پيامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( را موظف به پذيرش آن کرده است.1 
در جريان هجرت که يک امر حياتي براي مسلمانان بود نيز -چه در 
هجرت مخفيانه به حبشه و چه در هجرت به مدينه، پيش از هجرت 
پيامبر)صلی اهلل علیه و آله و ســلم( و پس از آن که مسلمانان اموال 
خويش را در مکه نهاده و به دنبال پيامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
روانۀ مدينه مي شدند و حدود 500 کيلومتر راه را با دشواري بسيار طي 

مي کردند- زنان پا به پای مردان حضور داشتند.
»بايد همۀ زنها و همۀ مردها در مسائل اجتماعي، در مسائل سياسي 
وارد باشند و ناظر باشــند؛ هم به مجلس ناظر باشند، هم به کارهاي 

دولت ناظر باشند، اظهار نظر بکنند.«2
اين ســخن امام خمینی، شــعاعي از فرمان قرآن کريم است که به 
صراحت پيوند مسئوالنه و ايماني زنان و مردان مؤمن را يادآور مي شود 
و آنان را عهده دار مسئوليت امر به معروف و نهي از منکر و همچنین 

مسئول اقامۀ نماز و اداي زکات و پيروي از خدا و رسول مي داند:
»َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْولَِياُء َبْعــٍض َيأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف 
َكاَة َوُيِطيُعوَن اللََّه  َة َوُيْؤُتوَن الزَّ ــلَ َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

َورَُسولَُه أُولَِئَك َسَيَْحُمُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم«3

فعالیت اجتماعی دو بانوی بزرگ اسالم حضرت  سامان
زهرا و حضرت زینب)سالم اهلل علیهما( در تاریخ،  هادی پور

قطعی و مبرهن اســت. حضور وظیفه مدارانه در 
مواقع لزوم، حضوری است که همیشه در مقابل 
دیدگان مردها نیســت، بلکه تا حد ممکن در بیــن زنان به فعالیت، 
روشنگری و تربیت می پردازد. جلسات درس و تفسیر این دو بزرگوار 
برای زنان مدینه، خبر از این رسالت و ایفای نقش می دهد و چنانچه 
الزم باشــد، با رعایت حریم ها به انجام وظیفۀ الهی به بهترین شکل 
می پردازند؛ خطبۀ فدکیه و خطبۀ حضرت زینب)سالم اهلل علیها( در 

شهر کوفه، دو جلوۀ آن هستند.
با نگاهی به تاریخ اسالم، می بینیم پيامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و 
سلم( از روز نخست، دعوت خويش را متوجه همة اقشار اجتماعي کرد. 
دومين فردي که به او ايمان آورد، زنی بــود که تا آخر نيز پاي ايمان 
خويش ايستاد، فداکاري نمود و نام خويش را به عنوان يکي از چهار زن 
برگزيدۀ جهان توحيد، ثبت کرد. زنان در همة صحنه ها حضور داشتند؛ 
حضوري که مسئوالنه و از سر اداي وظيفة ديني و رسالت ايماني بود. 
در نخســتين بيعتي که با پيامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( پيش از 
هجرت در عقبه، از جانب چند نفر از مردم يثرب صورت گرفت، از زني 
به نام هفراء دختر عبيد بن ثعلبه نام برده شده است و در اهميت حضور 
وي همان بس که برخي علت نام گذاري آن بيعت به »بيعة النســاء« 

حضور اجتماعی زنان؛ بایدها و نبایدها
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نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 
  
اسالم، سازندگی 
در عرصۀ اجتماعی 
را وظیفۀ زن و 
مرد می داند. در 
این خصوص 
نیز حضرت امام 
تأکیدهاي زیادي 
دارند از جمله 
اینکه می فرمودند: 
»همۀ ملت ایران، 
چه بانوان و چه 
مردان باید این 
خرابه اي که براي ما 
گذاشته اند، بسازند. 
با دست مرد تنها 
درست نمي شود، 
مرد و زن باید با 
هم این خرابه را 
بسازند«

 

نه مى گويد كه زن از خانه بيرون نرود و نه  مى گويد حق تحصيل علم و 
دانش ندارد -بلكه علم و دانش را فريضۀ مشترك زن و مرد دانسته است- 
و نه فعاليت اقتصادى خاصى را براى زن تحريم مى كند. اسالم هرگز 
نمى خواهد زن بي كار و بي عار بنشيند و وجودى عاطل و باطل بار آيد.«

توجه به این نکته الزامی است که لزومی ندارد راه نادرستی که غرب در 
مورد حضور اجتماعی زنان طی کرد را جوامع اسالمی با وجود تعالیم 
دقیق و حساب شــدۀ اسالم طی کنند. شــهید مطهری)ره( هم عدم 
لزوم این مطلب را به زیبایی متذکر شده اند، آنجا که می نویسند: »آيا 
اگر پسر و دخترى در محيط جداگانه اى تحصيل كنند و فرضاً در يك 
محيط درس مى خوانند، دختران بدن خود را بپوشــانند و هيچ گونه 
آرايشى نداشته باشند بهتر درس مى خوانند و فكر مى كنند و به سخن 
اســتاد گوش مى كنند، يا وقتى كه كنار هر پسرى يك دختر آرايش 
كرده با دامن كوتاه تا يك وجب باالى زانو نشسته باشد؟ آيا اگر مردى 
در خيابان و بازار و اداره و كارخانه و... با قيافه هاى محرك و مهيج زنان 
 آرايش كرده دائماً مواجه باشد بهتر سرگرم كار و فعاليت مى شود، يا در 
محيطى كه با چنين مناظرى روبه رو نشود؟ اگر باور نداريد، از كسانى كه 
در اين محيط ها كار مى كنند، بپرسيد. هر مؤسسه يا شركت  يا اداره اى 
كه سخت مايل است كارها به خوبى جريان  يابد، از اين نوع آميزش ها 

جلوگيرى مى كند. اگر باور نداريد، تحقيق كنيد.
حقيقت اين اســت كه اين وضع بى حجابى رســوا كه در ميان ماست 
و از اروپــا و آمريكا هم داريم جلو مى افتيــم، از مختصات جامعه هاى 
پليد ســرمايه دارى غربى است  و يكى از نتايج  ســوء پول پرستى ها و 
شهوت راني هاى سرمايه داران غرب است، بلكه يكى  از طرق و وسایلى 
است كه آنها براى تخدير و بى حس كردن اجتماعات انسانى و درآوردن 
آنها به صورت مصرف كنندۀ اجبارى كاالهاى خودشان به كار مى برند.«

به این امید که بتوانیم در اجرای فرامین جامعه ســاز اسالم از افراط و 
تفریط ها بپرهیزیم. 

پی نوشت ها: 
)1( ممتحنه)60(:12.

)2( امام خمینی، سید روح اهلل: »صحيفۀ نور«، ج13 ، ص70.
)3( توبه)9(:71.

)4( امام خمینی، پیشین، ج5، ص153.
)5( همان، ج11، ص117.

)6( همان، ص25.

آري، به گفتۀ قرآن، چنيــن جامعه اي با چنان پيوندهــاي ايماني و 
مناسبات اجتماعي مسئوالنه و نظارت همه جانبه در کنار انجام ديگر 

وظايف ديني است که مورد لطف و عنايت خداوند قرار مي گيرد.
امام عزیز به این حقیقت در صدر اسالم اشاره فرموده و بیان می کردند: 
»زنان در صدر اســالم با مردان در جنگ ها هم شرکت مي کردند. ما 
مي بينيم و ديديم که زنان هم دوش مردان بلکه جلوتر از آنان در صف 
قتال ايستادند، خود و بچه هاي خود و جوانان خودشان را از دست دادند 

و باز هم مقاومت کردند.«4
همچنین در جای دیگر فرمودند: »اگر خداي نخواسته زماني يک هجومي 
به مملکت اسالمي بشود، بايد همۀ مردم، زن و مرد حرکت کنند. مسئلۀ 
دفاع اين طور نيست که تکليف منحصر به مرد باشد يا اختصاص به يک 

دسته اي داشته باشد؛ همه بايد بروند و از مملکت خود دفاع بکنند.«5
اسالم، ســازندگی در عرصۀ اجتماعی را وظیفۀ زن و مرد می داند. در 
اين خصوص نيز حضرت امام تأکيدهاي زيــادي دارند از جمله اینکه 
می فرمودند: »همۀ ملت ايران، چه بانوان و چه مردان بايد اين خرابه اي 
که براي ما گذاشته اند، بسازند. با دست مرد تنها درست نمي شود، مرد و 

زن بايد با هم اين خرابه را بسازند.«6
نکتۀ شــایان توجه دربارۀ حضور اجتماعی زن، لــزوم رعایت حجاب 
در فعالیت ها است، شــهید مطهری)ره( در کتاب حجاب در این باره 
می نویسد: »وظيفۀ پوشش كه اسالم براى زنان مقرر كرده است،  بدين 
معنى نيست كه از خانه بيرون نروند. زندانى كردن و حبس زن در اسالم 
مطرح نيســت. در برخى از كشــورهاى  قديم مثل ايران قديم و هند، 
چنين چيزهايى وجود داشته اســت ولى در اسالم وجود ندارد. از نظر 
اسالم، محدوديت كاميابي هاى جنسى به محيط خانوادگى و همسران 
مشروع، از جنبۀ روانى به بهداشــت روانى اجتماع كمك مى كند، و از 
جنبۀ خانوادگى  سبب تحكيم روابط افراد خانواده و برقرارى صميميت 
كامل بين زوجين مى گردد و از جنبۀ اجتماعى موجب حفظ و استيفاى 
نيروى كار و فعاليت اجتماع مى گــردد و از نظر وضع زن در برابر مرد، 

سبب مى گردد كه ارزش زن در برابر مرد باال رود.«
ایشــان حضور اجتماعی زن بدون توجه به حریم های اسالمی را فلج 
کردن جامعه می داند و می نویسد: »كشانيدن تمتعات جنسى از محيط 
خانه به اجتماع، نيروى كار و فعاليت اجتماع  را ضعيف مى كند. بر عكس 
آنچه كه مخالفين حجاب خرده گيرى كرده انــد و گفته اند: »حجاب 
موجب فلج كردن نيروى نيمى از افراد اجتماع اســت «، بى حجابى و 
ترويج  روابط آزاد جنسى موجب فلج كردن نيروى اجتماع است... اسالم 
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تبیین وضعیت 

شخصیت زن در  
نظام آفرینش 

به واسطۀ اینکه 
مورد تحریف ها 

و دروغ های 
مختلفی حتی در 

کتب مقدسی مثل 
تورات و انجیل 

قرار گرفته است، 
به یک موقعیت 

معماگونه تبدیل 
شده است. 

هنگامی که در 
تورات، انجیل، 

اوستا و در متون 
کهن ادبیاتی 

دنیا زن را علت 
نخستین گناه 

می دانید، طبیعی 
است ادبیات 

ترویجی شما 
ادبیات تخفیف 
گونه نسبت به 

زن باشد

علت نخستین گناه می دانید، طبیعی است ادبیات ترویجی شما ادبیات 
تخفیف گونه نسبت به زن باشد. این در حالی است که کالم زیبا و رسای 
قرآن به صراحت از این که زن فریب  خورده اســت، دفاع می کند. زن 
در اینجا منظور حضرت حوا)سالم اهلل علیها( است. قرآن می گوید در 
گناِه نخستین، زن فریب خورده است ولی فریب دهنده نیست. حتی 

مسلمانان هم در ادبیات رایج خود، زن را علت گناه تلقی می کنند.
جای تعجب اســت که این نوع نگاه قرآنی و نگاه اهل بیتی نشر پیدا 
نمی کند. در چنین حالتی طبیعی اســت که تخفیف زن از قدیم در  
فرهنگ، آداب و رسوم رسوخ کرده و رایج باشد؛ این دیدگاه تحریفی، 

یکی از علت ها است.
علت دوم، عدم مهندسی دقیق حیطه های ارتباطی و نحوۀ تعامل گری 
زن در عرصۀ اجتماع است. به خاطر اینکه این  مبانی به صورت واضح 
تبیین نشده است، همیشــه حضور زن همراه با یک سری آفت ها و 
آسیب ها برای خودش، خانواده و برای جامعه است.  به خاطر همین 
آفت ها است که اقشار مختلف ترجیح می دهند این موضوع مسکوت 
باقی بماند و در مورد آن خیلی واضح و جدی صحبت نشود. در صورتی 
که همین مســکوت ماندن موضوع -مخصوصاً وقتی دشمنان کاماًل 

طرح های واضح و روشنی دارند- به این خطا و خطر دامن می زند.
علت سوم این اختالل، به نوعی کم کاری های مروجیِن فرهنِگ ناِب 
شیعی است.  ما از کسانی که وام دار و وارث فرهنگ اهل بیت)علیهم 
السالم( هستند، باید بیش از همه متوقع باشــیم که پرچم راستی و 
درستی را در همۀ حیطه ها از جمله حیطۀ زن بلند کنند و زیبایی های 
حقیقی ملکوتی این امر را آشــکار کنند. وقتی آنها به خوبی تبیین 
نمی کنند و گسترش نمی دهند، طبیعی است که این خأل یک فرصت 
ویژه خواهد شد برای اینکه آن رشد نیافتگی همراه با آن سیستم های 

غلط دشمنی، خود را نشان دهد.

همان طور که می دانید، زبان قشری از متدینین جامعه 
نسبت به زن مخصوصاً در ادبیات ترویجی و ادبیات تبلیغی، زبان 

روشنی نیست. شما دلیل این امر را در چه می دانید؟
تبیین وضعیت شخصیت زن در  نظام آفرینش به واسطۀ اینکه مورد 
تحریف ها و دروغ های مختلفی حتی در کتب مقدسی مثل تورات و 
انجیل قرار گرفته است، به یک موقعیت معماگونه تبدیل شده است. 
هنگامی که در تورات، انجیل، اوستا و در متون کهن ادبیاتی دنیا زن را 

زن، نقطه، سِر خط
از نو بنویسید

زن در فرهنگ دینــی و زبان دینداران، به  به کوشش
بازشناسی دوباره نیاز دارد. با زبان فعلی که حسن علی آبادی

زنان را در فعال کردن و تشریک مساعی با 
مردان در نهادهای دینی باز می دارد، حضور 
این گروه در حیطه های دیگِر غیر دینی چندان دور از ذهن 
نیست. به عبارت دیگر، اجتماعی که زن خواهان حضور در آن 
است، می تواند مجامع دینی باشد. دعوت از زنان، زبان دیگری 

می خواهد؛ زبان احترام آمیز قرآنی.
موضوع آسیب شناســی حضور زنان در ادبیات ترویجی و 
تبلیغی جامعۀ دینی را با سرکار خانم نیلچی زاده کارشناس 
ارشد فلســفه و حکمت اسالمی و اســتاد حوزه به گفتگو 
نشسته ایم که در ادامه نظر شما را به این گفتگو جلب می کنم.

مشــکل  جامعۀ ایرانی این اســت که از قدرت و 
قابلیت های مفید خود که رشــد فردی و جمعی را 
به دنبال دارد، تنها در مواقع اضطراری اســتفاده 
می کند. به طور مثــال در دورۀ دفاع مقدس، همۀ 
مراکز دینی از جمله مساجد را برای جبهه بسیج 
می کند؛ از بســته بندی آجیل تا بافتن لباس و... و 
مســئولیت اصلی  بهره برداری بهینه از مسجد بر 
عهدۀ زنان است. چنین ظرایفی از زنان بر می آمد 
و با دقت و لطافت روحی آنها هماهنگ بود. نتیجه 
هم داد. اما همان جامعه پس از دورۀ دفاع مقدس، 
باز زن را به خانه می فرستد و حضور سازندۀ او در 
جامعه را تنها به وقــت اضطرار و اجبار باور کرده و 

می پذیرد.
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نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 
  
سازه مسجد که 
حضور زن در آن 
تعریف دارد، باید 
از جهت ورود و 
خروج زن، بسیار 
ظریف لحاظ شود. 
مساجد سنتی و 
قدیمی ما سه چهار 
نکته را رعایت 
کردند، ولی به طور 
مثال پنج شش 
نکته را در رابطه با 
حضور زنان اصاًل 
ندیده اند. باز خدا به 
سازندگان مساجد 
قدیم خیر دهد چرا 
که در مساجد جدید 
ما، هیچ کدام از 
این نکات را برای 
حضور زن در نظر 
نگرفته اند

 

البته جای این نکته را نباید خالی بگذاریم که صحبت کردن در مورد 
زن و تبیین وضعیت آن هم نیاز به علم، آگاهی و معرفت دقیق و عمیق 
دارد و هم نیازمند به یک تقوای ویژه است. جاهایی که از زن صحبت 
می شود و موضوع زن تبیین می شود، فضا و بیان و نیت باید همراه با 
یک وارستگی باشد و إال امکان دارد که خود فرد هم به خاطر منافع یا 

مطامع، دچار خطا و خطر شود.

این وظیفۀ تدقیق و تبیین وضعیت زن و اصالح 
زبان جامعه و به خصوص زبان ترویجــی و تبلیغی جامعۀ 
متدینین، در کجا باید انجام شود و آغاز این اصالح کجا باید 

باشد؟
طبیعتاً آغاز این اصالح به دســت عالمان دینی است؛ مجتهدین، 
مراجع و علمایی که تأثیرگذار هستند و پس از آنها خطبا و وعاظی 
که صاحب منبر و محراب هســتند، باید این اصالح را انجام دهند. 
ببینید حضرت امام)ره( در انقالب اســالمی دقیقاً همین کار را به 
زیبایی و به طهــارت و پاکی انجــام داده و از حقیقت وجودی زن 
پرده برداری کردند و مقــام معظم رهبری این فرهنگ ســازی را 

استمرار دادند.
تنها مانع اصلی این اســت که این صدا در همۀ ابعاد و در همۀ جهات 
رسوخ پیدا نکرده است. یعنی آن موانع فردی و جمعی نگذاشته است 

که این صدا شنیده شود. 
آن کالم پیامبر در روز عید غدیر؛ »أالتَسَمُعوَن«، این »أالتَسَمُعوَن« 
با »ال« جواب داده می شــود؟ نه! در حقیقت شنیده نشده است. این 
که رهبری می فرمایند که هر جا زن باشد نتیجۀ کار دو برابر است، یا 
حضرت امام)ره( می فرمایند که زنان رهبران این نهضت هستند، شنیده 
نشده است. در یک طرح نانوشته با مشارکت دوستان نادان و کم کاری 
که ما داریم و دشمنان نادان، همه با هم برای نشنیدن فرهنگ دینی 
تالش می کنند. به خاطر همین شما این افراط و تفریط ها را به اشکال 

مختلف می بینید.  

این نشنیدن در همۀ عرصه ها است؟
نه! این فرهنگ خودش را نشان داده، یعنی تعریف کرده است. مساجد 
ما، منابر ما، هیئات ما، بهترین رســانۀ شــیعی محسوب می شوند و 
فرصت طالیی و ناب بدون انحرافی هســتند که اگر برای خودشــان 
سیاســت گذاری دقیقی برای تعلیم و تربیت دقیق داشــته باشند، 

می توانند در این زمینه کارایی داشته باشد.

طرح بحثی این چنین چگونه باید باشد؟
قطعاً نباید به این صورت باشد که به عنوان مثال یک امام جماعت در 
این موضوع پشت تریبون صحبت کند و تمام! این گام بسیار کوچکی 
است. سازه مسجد که حضور زن در آن تعریف دارد، باید از جهت ورود 
و خروج زن، بسیار ظریف لحاظ شود. مساجد سنتی و قدیمی ما سه 
چهار نکته را رعایت کردند، ولی به طور مثال پنج شش نکته را در رابطه 
با حضور زنان اصاًل ندیده اند. باز خدا به سازندگان مساجد قدیم خیر 
دهد چرا که در مساجد جدید ما، هیچ کدام از این نکات را برای حضور 

زن در نظر نگرفته اند.

سه واکنش متفاوت و متمایز می تواند رخ دهد و رخ داده 
است که به تناســب زمان و موقعیت، نوع این واکنش ها 
و تعداد افرادی که وارد این ســه نوع واکنش می شوند، 

مقداری تغییر می کند.
واکنش اول این است که عده ای ترجیح می دهند فاصله 
بگیرند؛ اصاًل این حیطه را برای خودشان به عنوان حیطۀ 
اصلی تعامل گر قرار نمی دهند، از سویی وارد حیطه های 
دیگر هم نمی شوند و به گونه ای به گوشۀ انزوا می خزند، 
حیطه های فــردی و حیطه هــای خانوادگــی محدود 

خودشان را می پذیرند و در آن حیطه عمل می کنند.
گروه دوم کسانی هستند که این حیطه را رها می کنند اما 
به انزوا نمی روند؛ حیطه های دیگری را جایگزین می کنند 
که آن حیطه هــا لزوماً دیگر حیطه های ســالمت گری 

نخواهد بود.
ببینید اآلن نوع حضور عمومی زنان جامعۀ ما، در فضای 
ورزش، در فضای تفریح، در موقعیت های آموزشــی، در 
موقعیت های تعامل گری های اجتماعی، وارد حیطه هایی 
شده اســت که با فضای ناب دینی تعامل گری ندارد؛ به 
دلیل همین خطا و خطرهای جــدی دیگری که زنان را 

تهدید می کند. 
گروه ســوم هم گروهی هســتند که علی رغم تمام این 
مشکالت، در یک حرکتی مثل دریا و ساحل تعامل گری 
دارند؛ با تمام نواقصی که وجود دارد، به این مراکز می روند 
اما در یک ســری از حیطه ها، تنها در صــورت اضطرار 
می روند. وقتی که خسته می شــوند هم دیگر آن را رها 

می کنند.
متأســفانه مســجدی که بگوید مثاًل 20 سال است که 
خانم های این محل اینجا دارند فــالن فعالیت خاص را 
انجام می دهند، خیلی کم است. شاید تعداد این ها مثاًل 
از 20، 30 مسجد در کل کشور بیشتر نشود. در صورتی 
که ما نمونه و الگو داریم؛ هــم ائمۀ جماعاتی را داریم که 
امعان نظر دارند، هم خانم های توانمندی داریم که این 

قابلیت را دارند.
قشر دوم از آن سه قشر و سه واکنشی که گفتیم، روز به 
روز فربه تر می شود. این مخاطره ای است که می تواند در 
آینده به ما آسیب بیشــتری بزند. البته گروه اول هم به 
شکلی حجیم تر می شود. ما باید آن گروه سوم را تقویت 
کنیم و از فربه شدن گروه دوم و اول واهمه داشته باشیم 
چرا که این امر می تواند لطمــات اجتماعی جدی ایجاد 

کند.
بازخورد صدمات و لطماتی که وارد فرهنگ و رفتار هویت 
زنانه و دخترانه شــود، -به عنوان اینکــه زن در خانواده 

سنگ زیرین آسیا است- کاماًل در حیطۀ خانواده است.
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ما می خواهیم 

بگوییم که این 
تعامل گری یک 
فرهنگ است، 

فقط یک گویش 
نیست، یک 

روش است، یک 
نگرش است که 

زن به صورت 
محجوبانه، به 
صورت آسان 

و دلپذیر در 
مسجد حضور 

پیدا کند و برای 
او فرصتی برای 
تالش و ساخته  
شدن خودش و 
فرزندان باشد 

و بعد از آن، این 
فرهنگ وارد 

حیطۀ خانواده و 
سپس در جامعه 

فراگیر شود

حتی اگر ایام خاصی باشد که به طور طبیعی همه حضور پیدا می کنند. 
ما می خواهیم بگوییم که این تعامل گری یک فرهنگ است، فقط یک 
گویش نیست، یک روش است، یک نگرش اســت که زن به صورت 
محجوبانه، به صورت آسان و دلپذیر در مسجد حضور پیدا کند و برای 
او فرصتی برای تالش و ساخته  شدن خودش و فرزندان باشد و بعد از 

آن، این فرهنگ وارد حیطۀ خانواده و سپس در جامعه فراگیر شود. 
امروزه این توجهات وجود ندارد زیرا این نــگاه بین بزرگان دینی ما 
وجود ندارد و تلقی آنها این اســت که بهترین محل عبادت زن، خانه 
است. حتی امکان دارد بعضی با خود چنین واگویه کنند که اصالً چرا ما 
قسمت زنانه برای مسجد گذاشته ایم و بی دلیل مسجد را حرام کردیم؟!

این یک خطا و خطر بزرگ است؛ نبودن زنان در مراکز فرهنگ دینی 
ما، مساوی با افت فرهنگ دینی در رشد و تربیت خودشان، فرزندان و 

مردان آنها است.

از دیگر بحران های اجتماعی که به واسطۀ چنین نوع 
نگاهی در جامعه رواج پیدا کرده کدام ها هستند؟

یکی از اولین ها، دور شدن از فرهنگ دینی است. جریان های احمقانۀ 
فمنیستی، مطالبه گری حق زنان و تعامل تخریبی با فرهنگ دینی، کنار 
گذاشتن حیطه های فرهنگ دینی در حیطۀ رفتار، گفتار، دلبستگی به 
خانواده، و فروپاشی خانواده، همه عوارض این نوع فرهنگ است. اگر ما 

کار نکنیم، یقیناً دشمن کار خواهد کرد.
یکی از علل مسائلی مثل باال بودن آمار طالق، همین است که مواضع 
فرهنگ دینی در حیطۀ قداســت زن، قداســت خانواده، قداســت 
تعامل گری های درون خانواده، کاماًل از طریق دشمن بمباران می شود.

سخن پایانی
تلقی من این است که برای بازشناســی و بازسازی فرهنگ دینی در 
حیطۀ هویت زنانــه، نیازمند یک نگاه جامع نگر هســتیم که در غیر 
این صورت، هزینۀ کم کاری ها را در آینده ای نه چندان دور، خواهیم 

پرداخت. 

نکته ای که شما هم فرمودید و بسیار مهم است، لزوم 
شفافیت مباحث حوزۀ زنان است. درست است؟

بله! حقیقتاً  ما به تعریف واضح و روشن نیاز داریم. نوع تعامل خانمی که 
دورۀ بارداری و شرایط خاص بحث دماء ثالثه را دارد، یا خانمی که نوع 
حضورش در جامعه با فرزند کوچک شیرخوارش تعریف می شود، در 
مسجد باید مشخص و واضح در نظر گرفته شود. آیا آن کسی که واقف 
است و معموالً با یک عالم مشورت می کند، به تفاوت این شرایط آگاه 

است و این مسائل را در نظر می گیرد؟ 

احتماالً خیر
خانم ها معموالً از جهت نوع حضورشــان در مســجد، یا از جهت 
اســتفاده کردن از فرصتی بــرای تجدید وضو، به ســرویس های 
بهداشتی نیاز پیدا می کنند و با شرایطی که مساجد ما دارند، یا باید 
بروند زیرزمین، یا باید بروند طبقه ای دیگر و این شــرایط را برای 
آنان سخت می کند. ما باید با توجه به شرایط خاص بانوان، به سمت 
تسهیل استفادۀ بانوان از امکانات مســاجد برویم. به عنوان نمونه، 
مسئله ای که در مساجد شیوع پیدا کرده، ماجرای مساجدی است 
که آسانســور دارند و حاال به عنوان یک مسجد اولویت دار شده اند 
چرا که آنجا تردد آسان تر اســت. چون عده ای اندیشیدند که برای 
مردم سالخورده استفاده از مسجد بدون وجود آسانسور دشوار است 

و اقبال به مسجد را کم می کند.
ببینید این ها نکات خیلی ریز، کوچک و پیش پا افتاده ای است که در 
نظر گرفته می شود اما وقتی که وارد جزئیات می شویم، کاماًل تعریف 
دارد. مسجدی که از درب ورودی آن خطبه خوانده می شود، خب این 
خانم وقت قابل توجهی از کار را اصاًل نمی تواند حضور داشــته باشد؛ 

مشــکل  جامعه ایرانی این اســت کــه از قدرت و 
قابلیت های مفید خود که رشد فردی و رشد جمعی 
می آورد، تنها در موقع اضطرار استفاده می کند. به طور 
مثال در دوره دفاع مقدس، همه مراکز دینی از جمله 
مساجد را برای جبهه بســیج می کند، از بسته بندی 
کردن آجیل تا بافتن لباس و غیره. و مسئولیت اصلی  
بهره برداری بهینه از مسجد بر عهده زنان است. چنین 
ظرایفی از زنان برمی آمد و با دقت و لطافت روحی آن ها 
هماهنگ بود و نتیجه را هم که دید اما همان جامعه 
پس از دوره دفاع مقدس باز زن را به خیالش به خانه 
می فرستد و حضور سازنده زن در جامعه را تنها به وقت 

اضطرار و اجبار باور می کند و می پذیرد.
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آنچه امروز در 
جامعه هست، 
نگاه معکوس 
نسبت به حق زن 
است. اسالم حق 
زن را احیا و تبیین 
کرده است اما 
متأسفانه جامعۀ 
بشری، گرفتار 
مسالۀ فمینیسم 
و تساوی حق زن 
و مرد شد. این 
مسئله به دلیل 
تضییع فراوان 
حق زنان از عالم 
غرب شروع 
شده است

 

نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

اسالم زن و مرد در انسانیت فرقی ندارند، هیچ کدام بر دیگری ترجیح 
ندارد چون آنچه که معیار فضیلت اســت، زن و مرد نمی شناســد. 
آنچه که تفاوت بین زن و مرد ایجاد می کند، معیار فضیلت نیست 
مثل مســئولیت های اجتماعی که مردها دارند یا خصوصیاتی که 
زن ها دارند و مردهــا ندارند؛ مثاًل در رقت قلب و در احساســات و 
عواطف، زنان بسیار از مردان قوی تر هستند اما آیا ِصرف رقت قلب 
و احساسات قوی معیار فضیلت است؟ خیر! صالبت هم که از جمله 
خصوصیات مردانه است، معیار فضیلت نیست. تفاوت ها به خاطر 
آن مسئولیت هایی اســت که نظام آفرینش بر عهدۀ این دو جنس 

گذاشته است.

نگاه پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم 
بر اساس روایات و ســیرۀ نبوی و اهل بیت)علیهم السالم( که در 
تاریخ اسالم نقل شده است، در رفتار معصومین)علیهم السالم( با 
مخاطبین، تفاوت جنسیت وجود ندارد؛ زنی خدمت پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آله و ســلم( عرض کرد که خدا همۀ خوبی ها از جمله 
شــرکت در جهاد و جمعه و جماعت و تشــییع جنازه و... را برای 
مردان قرار داده است؛ اما زنان با اینکه کارهای فراوانی می کنند، 
ولی امتیازی ندارند. زن ادامه داد: من نمایندۀ عده ای از زنان هستم. 
فکر هم نمی کنم در تمام اقطار عالم، زنی باشــد مگر اینکه موافق 
با همین حرف هایی که من می گویم)بــه نمایندگی از تمام زنان 
دنیا می پرســم(. وقتی حرف هایش را بیان کرد، پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله و سلم( فرمودند: دیدید چطور صحبت کرد؟ شما تصور 
می کردید بین زن ها چنین باشد؟ گفتند: نه یا رسول اهلل. ما فکر 
نمی کردیم زن ها به این مقام برسند که این قدر زیبا و با استدالل 
بحث کنند. پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( به او فرمودند: 
اگر وظیفه ای که خدا برای شما تعیین کرده انجام بدهید، من همۀ 
این فضیلت ها و همۀ این ثواب ها را برای شما ضمانت می کنم. همان 

ِل«. جا بود که پیامبر فرمود »ِجهاُد املَرأِة ُحسُن التََّبعُّ
آنچه امروز در جامعه هست، نگاه معکوس نسبت به حق زن است. 
اســالم حق زن را احیا و تبیین کرده اســت اما متأسفانه جامعۀ 
بشری، گرفتار مســالۀ فمینیسم و تســاوی حق زن و مرد 
شد. این مســئله به دلیل تضییع فراوان حق زنان 
از عالم غرب شروع شده است. این موج آمده 
جامعۀ ما را هم گرفته اســت. آنچه که 
باعث فراوانی طالق شــده است، 
این مسئله است. در برابر آن 
باید حقوق شــرعی زن 
مورد تبیین و ترویج 
جدی قرار بگیرد. 

زن برتر است یا مرد؟ 

حجت االسالم 
والمسلمین استاد 

رضا محمدی 
کارشناس مباحث 

دینی و اعتقادی

از منظر اســالم -به لحــاظ امتیازاتی که برای 
انسان در نظر گرفته شده- تفاوتی بین زن و مرد 
نیســت؛ آنچه حقیقت انسان را می سازد، نفس 
انسان است که نه مذکر است، نه مؤنث! انسان 
از لحاظ جسم با ســایر حیوانات و موجودات، 

مشترک است.
در موارد فراوانی در قرآن، جنسیت مورد توجه 
نیست؛ از جمله در عمل صالح: »َمْن َعِمَل صالِحاً 
ِمْن َذَكٍر أَْو ُأْنثى  َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحياًة َطيَِّبةً«)نحل)16(: 
97( هر کس ایمان داشته و عمل صالح انجام دهد -زن یا مرد- به 
حیات طیبه و به کمال انســانی می رسد. »إِنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن َذَكٍر 
َو ُأْنثى  َو َجَعْلناُكْم ُشُعوباً َو َقباِئَل لَِتعاَرُفوا إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه 
أَْتقاُكْم«)حجرات)49(: 13( تقوا است که معیار برتری است، چه زن 
باشد و چه مرد. علم معیار برتری است؛ »َهْل َيْسَتِوي الَّذيَن َيْعَلُموَن 
َو الَّذيَن ل َيْعَلُمون «)زمر)39(: 8(، »َيرَْفِع اللَُّه الَّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو 
الَّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرَجات «)مجادله)58(: 11( مؤمنین یک درجه 

دارند، کسانی که عالم هستند درجاتی دارند.

چند مثال کلیدی 
تنها در مســئولیت های اجتماعی -که برخی از ِسَمت ها مستلزم 
اختالط زن و مرد، خوب و بد و فاســق و غیر فاسق است- اسالم به 
خاطر خصوصیات روحی و جسمی زن، مسئولیت را از او برداشته 
است، از جمله مرجعیت تقلید. اما آیا »مرجعیت تقلید« ارزش است 
یا »علم فقاهت«؟ از جهت علم و فقاهت بین زن و مرد فرقی نیست؛ 

زن می تواند فقیه شود.
َل اللَُّه  همچنین در مســئلۀ جهاد، معیار فضیلت است؛ »َفضَّ
اْلُمجاِهديَن َعَل اْلقاِعديَن أَْجراً َعظياًم«)نساء)4(: 95( فرقی بین 
زن و مرد نیست، هر کس مجاهد فی سبیل اهلل بود ارزش دارد، اما 
جنس جهاد افراد، فرق می کند. جهاد مرد، حضور در میدان جنگ 
اســت اما زن نمی تواند در چنین جایگاهی جهاد کند. جهاد او بر 

ِل«، در حوزۀ  اساس فرمایش نبوی »جهاُد املَرأِة ُحسُن التََّبعُّ
خانواده است.

در مســئلۀ ایمان هم 
جنســیتی  تفاوت 
وجود ندارد: »أَ َفَمْن 
كاَن ُمْؤِمناً َكَمْن كاَن 

فاِسقاً ل َيْســَتُووَن« 
)سجده)32(: 18(
بنابرایــن، از نظر 

احیای حقوق شرعی زن
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ج، واژه ای  تَبَرُّ

قرآنی و به معنای 
خودنمایی 

است. با توجه به 
مصادیق قرآنی و 
حدیثی، می توان 
دریافت که این 

واژه معنایی 
اعم از حجاب 
و پوشش دارد 
و رفتار و منش 
غیر متین را نیز 
باید مورد نظر 

دانست

2. تبرج
تََبرُّج، واژه ای قرآنی و به معنای خودنمایی است. با توجه به مصادیق 
قرآنی و حدیثی، می توان دریافت که این واژه معنایی اعم از حجاب 

و پوشش دارد و رفتار و منش غیر متین را نیز باید مورد نظر دانست.
قرآن کریم به موضوع »تبرج« اشاره کرده و آن را از خصلت هاى زنان 
عصر جاهلى دانسته است.1 در قرآن از خودنمایی زنان نهی شده و به 
نمونه هایی از آن اشاره شده است؛ از جمله سخن گفتن تحریک آمیز،2 
نمایان ساختن زیورهایی که ظاهر نیســت و یا کوبیدن پا بر زمین 
هنگام راه رفتن به قصد جلب توجه.3 در احادیث نیز به دیگر مصادیق 
تبّرج اشاره شده و از آنها نهی شده است؛ از جمله پوشیدن لباس های 
بدن نما، تشبه به مردان، اســتعمال بیش از اندازه بوی خوش و یا هر 
رفتار دیگری که به قصد جلب توجه مردان انجام شود. در احکام فقهی 
نیز پوشاندن، اعم از زیورآالت، لباس يا زيبايي هاى بدن زنان -جز وجه 
و کّفین- الزم4 و حفظ همســر و دختر از تبرج، از وظایف شرعی پدر 

معناشناسی »حضوراجتماعی« و »تبرج« 

1. حضور اجتماعی
تفاوت واضحی میان ظهور و بروز اجتماعی با حضور اجتماعی وجود 
دارد. در اولی، صرف حضور فیزیکی در جامعه کافی است تا مصداقی 
از ظهور اجتماعی تحقق یابد. اما حضور اجتماعی به معنای برقراری 
مجموعه ای از روابــط و فعالیت ها و انجام برخــی برنامه ها با هدف 
اجتماعی خاصی است)تأثیرگذاری(. به عنوان مثال، فعالیت اقتصادی 
منظمی که موجب شود تا افراد جامعه از مواهب و خدمات آن بهره مند 
شوند، از مصادیق حضور اجتماعی است، حتی اگر این فعالیت، هیچ 
ظهور و بروز فیزیکی در جامعه نداشــته باشــد. در نتیجه یک فعال 
اجتماعی، دارای برنامه، هدف و ارتباطات مشخص است و به تناسب 
مسئولیت هایی که در قبال جامعه بر عهده دارد، از حقوق و مزایایی 

نیز برخوردار است. 

روشن تر از خاموشی
تالش بی وقفه و سازمان یافته برای مدیریت فرهنگی جامعه، ضرورت توجه مضاعف به مقولۀ »امنیت اجتماعی« را دوچندان می کند. حوزۀ 
زنان، یکی از عرصه های خطیر تخاصم فرهنگی و اجتماعی است و در میان انبوه مسائل آن، حضور اجتماعی به دالیل بی شماری -از جمله 
ظرفیت های بی بدیل نهفته در آن- از جایگاه برتری برخوردار است. تهدید فرهنگی عمدۀ این ظرفیت نیز آلوده ساختن آن به جلوه های 

غریزی-شهوانی و خودنمایی های چندالیه و افسار گسیخته است. واقیعتی که در ادبیات دینی از آن با عنوان »تبرج« یاد می شود. 
در این مجال تالش می شــود تا با تأملی کوتاه در مفاهیم »حضور اجتماعی زنان« و »تبرج«، و با نگاهی فقهی-اخالقی، فهرســتی از 

دستورالعمل های الزم در این زمینه ارائه شود.
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نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 
  
در مقولۀ حضور 
اجتماعی زنان نیز 
بدون شک باید 
این خودآگاهی 
حاصل آید! کسی 
نمی تواند منکر 
ظرفیت های 
عظیم زنان در 
تأثیرگذاری های 
اجتماعی و 
حضور پر تراکم 
آنان در برخی 
عرصه های مهم 
جامعه باشد

 

که تحقق آن را نمی توان از دستگاه های کم اثر دولتی انتظار داشت. 
از طرفی هم تمایل دولت ها به اقبال مدنی در کسب آرا، در بیشتر 
موارد زمینۀ سهل انگاری در پیگیری ضوابط شــرعی را به دنبال 

داشته است. 
نکتۀ دیگری که ضرورت خودآگاهی دینی را دو چندان می ســازد، 
برجسته شدن نظریات رقیب اندیشــۀ دینی است. گسترش مراکز 
دانشگاهی و افزایش نرخ افراد دارای تحصیالت عالی، به خودی خود 
می تواند ظرفیتی بی بدیل را در اختیار جامعه قــرار دهد، اما وقتی 
دانش و فرهنگ علمی کشور، مخصوصاً در حوزۀ علوم انسانی، مبتنی 
بر اندیشه های غیر اسالمی باشد، مصادیق و مظاهر حضور اجتماعی، 
متأثر از قواعد و هنجارهای تولید شده در آن نظام علمی، ارائه خواهد 
گردید. در این فضا، از غیرت ورزی عاقالنه به تعصب کور تعبیر می شود 
و یا عفاف و حیا، مصادیقی از اختالالت روانی قلمداد می گردد. از این رو 
بازتعریف خطوط شرعی و تبیین مرزهای حق و باطل در این عرصه، 

ضروری است. 

عرصه های اصلی این انضباط را می تــوان در این چارچوب 
پیگیری نمود:

1. قواعد شرعی پوشش و آراستگی
در اینکه پوشــاندن غیر وجه و کفین بر زن واجب اســت، هیچ گونه 
تردیدی وجود ندارد. در واقع پوشاندن اندام در برابر نامحرم -اعم از 
اینکه ظاهر پوست بدن پوشیده شود یا حجم اندام- از مسلمات فقهی 
است. بنابراین، مجموعه رفتاری که از قواعد فوق خارج بوده -اعم از 
آرایش وجه و کفین و یا اســتفاده از زیور آالت نامتعارف در این دو، 
استعمال عطر، پوشیدن لباس های تنگ، نازک، کوتاه و با رنگ های 

جذاب- مصداق آشکار رفتار متبرجانه قلمداد می شود. 

2. قواعد شرعی ارتباط )نگاه، گفت وگو و لمس(
نگاه اغواگرانۀ زن به مرد نامحرم، خیره شدن در چهرۀ او، استفاده از 
تعابیر محرک جنسی، ایجاد تغییر در لحن صدا به غرض جلب توجه، 
تماس بدنی با نامحرم هرچند از روی لباس ولی به قصد لذت شهوانی 
و...، از مصادیق قطعی تبرج بوده و به حکم صریح فقهای شیعه حرام 
است. بنابراین، تماس با بدن مریض در وقت اضطرار به معالجه، سخن 

گفتن طبیعی و یا نگاه سهوی به نامحرم، از دایرۀ حرمت خارج است.

3. قواعد شرعی همنشینی و اختالط
هر گونه همنشینی و معاشــرت غیر ضروری که در آن ترس از وقوع 
حرام و مفسده وجود داشــته باشــد، اعم از نگاه، لمس، گفت وگو و 
شوخی های محرک جنسی، حضور در اماکنی که خلوت با نامحرم در 
آن رخ می دهد و شرکت در برنامه هایی که زمینۀ ارتباطات غیر شرعی 
را فراهم می کند -به قصد جلب توجه نامحرم- از مصادیق تبرج بوده 

و انجام آن حرام است. 
در نتیجه می توان و باید به فهرستی از بایسته های شرعی و اخالقی 
دست یافت که در آن مرزهای دقیقی از رفتار عفیفانه در برابر حضور 

متبرجانه توصیف گشته و رعایت آن مورد توقع باشد. 

و شوهر معرفی شده است.5 البته تبرج زن براى شوهر، مستحب و از 
صفات پسنديدۀ وى به شمار می آید.

بنابراین، حضور اجتماعی متبرجانه، گونه ای از تأثیرگذاری اجتماعی 
اســت که در آن، فرد، مجموعۀ فعالیت ها، ارتباطــات و اهداف خود 
را با رفتارهای شــهوانی و به قصد برانگیختگی جنسی جامعه همراه 
می سازد. از این رو رفتار غیر عفیفانۀ افرادی که به عنوان فعال اجتماعی 
شناخته نمی شوند، از محل این بررســی خارج خواهد بود اگر چه بر 
اساس ضوابط شرعی، احکام مشخصی در مورد ایشان نیز وجود دارد. 

  وضعیت شناسی 
تحلیل مســائل زنان، همواره در معرض افراط و تفریط بوده اســت. 
مدیریت متعصبانۀ ارتباطات اجتماعی تا جایی که حتی اجازۀ معاشرت 
خانوادگی با محارم را به همسر نمی دهد و از سوی دیگر ولنگاری های 
غیر معقولی که اصل وجود غریزۀ غیرت مردانه را زیر سؤال می برد، 
سویه های این ماجرا است. مرز معتدل و روشنی در این بین وجود دارد 

که از روی غفلت یا تعمد، نادیده انگاشته می شود. 
نکتۀ مهم، ضرورت خودآگاهی افراد جامعه نســبت به این مقوله 
اســت. در مقولۀ حضور اجتماعــی زنان نیز بدون شــک باید این 
خودآگاهی حاصل آید! کســی نمی تواند منکر ظرفیت های عظیم 
زنان در تأثیرگذاری های اجتماعی و حضور پر تراکم آنان در برخی 
عرصه های مهم جامعه باشد. همچنین تأکیدات رهبران جامعه بر 
حضور حداکثری اما مؤمنانۀ زنــان، راه را بر نظریات افراط گرایانه 
و یا غیر اسالمی بسته اســت. در این بین، به نظر می رسد یکی از 
عوامل مؤثر در مصونیت بخشــی به این همه فرصت، خودآگاهی 
دینی و انضباط مؤمنانه در مقولۀ حضور اجتماعی اســت. رسالتی 

پی نوشت ها:
) ( اسراء)17(: 26- 27.
)2( احزاب)33(: 32.
)3( نور)24(: 31.
)4( احزاب)33(: 33.

)5( خویی، ابولقاسم: 
»صراط النجاة« ج3، 
ص453.


