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یادداشت سردبیر

به این آمارها توجه کنید:
  برای هر 1100 نفر شیعه، یک مســجد در کشور وجود دارد. 
این وضعیت در کالن شهر تهران شکلی نامطلوب دارد و علی رغم 
تصویب احداث 400 مســجد توسط شــهرداری تهران، آمارها 
حاکی از آن است که به ازای هر 4200 نفر، یک مسجد وجود دارد 
و در برخی مناطق به ازای هر 4900 نفر یک مسجد یافت می شود. 

)پایگاه خبری شیعه آنالین، 1393(
   به گفته رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر 
تهران، سرانه مسجد در تهران به ازای هر نفر 15 سانتی متر است. 
در حالی که به صورت اســتاندارد، باید 7 متر باشد. )خبرگزاری 

فارس، 1390(
   بنا به اظهار رییس دبیرخانه ستاد پشــتیبانی امور مساجد 
کشور، از حدود 60 هزار مسجد موجود در کشور، 75 درصد نیاز 
اساسی به مقاوم سازی، تعمیر، تکمیل، توسعه یا بازسازی دارند. 

)خبرگزاری فارس، 1391(
   طبق سخن ریاست سابق کمیسیون فرهنگی مجلس آقای 
سالک، نیمی از مساجد کشور فاقد روحانی است و نیاز به ساخت 

40 هزار مسجد نیز وجود دارد. )خبرگزاری جهان نیوز(
این آمارها را بگذاریم در کنار جایگاه مساجد و امامان جماعت در 
قوانین تصویبی مجلس شورای اسالمی، جایگاه مساجد در نظام 

برنامه ای کشور و... .
این آمارهــا را بگذاریم در کنار جایگاه مســاجد در مهندســی 
فرهنگی کشــور. میزان موفقیت و کارآمدی مساجد در جامعه 

امروز و... .
موارد فوق، شواهدی هستند از یک پدیده فرهنگی، اجتماعی، 
معرفتی که نیاز به تجزیه و تحلیل و نگاهی علمی و جدی دارد. 

اسم این پدیده را می گذارم بیماری »کم رنگ بینی مسجد«.
وضعیت امروز مساجد حکایت از آن دارد که متولیان امور اجرایی 
و قانونی و...، حال و حوصله دردسر را ندارند و در یک نگاه سفید، 
متولی مسجد را خدا می دانند و در نقش عبدالمطلب، خانه خدا 
را رها کرده اند به این اعتقاد که خدا خود می داند که در برابر سپاه 

ابرهه چگونه از خانه اش دفاع کند.

اما چند نکته:
   قبل از آنکه بیماری »کم رنگ بینی مساجد« به یک اپیدمی 
منجر شود و قبل از آنکه این پدیده به یک مسئله اجتماعی تبدیل 
گردد، مســجد و امام جماعت را در متن قوانیــن و برنامه های 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و معرفتی کشور بیاوریم.

   اگر همــه به ایــن اعتقاد برســند کــه شــاه راه مدیریت 
نابهنجاری های اجتماعی مسجد است، اگر همه قبول کنند که 
مسجد یک چهاردیواری نیست، بلکه نرم افزار جامع برای رسیدن 
به زندگی آرمانی است و اگر همه قبول کنند که این ها شعار نیست 
بلکه واقعیاتی است که باید مسئوالن و مردم باور کنند، آن وقت 

قدم اول برداشته شده است.
   مسجدمحوری فقط در برنامه های معرفتی، ایمانی و معنوی 
خالصه نمی شود. مسجدمحوری یعنی مسجد ظرفیت همسایگی 
با چهل همســایه را دارد. همسایه، شریک شــادی ها و غم های 
همسایه است. ازدواج، طالق، اشتغال جوانان، اعتیاد جوانان و... 
از جمله دغدغه های مردم می باشد و مسجد شریک دلشوره های 

ایشان است.
   در مسجدمحوری، امام جماعت و متولیان مسجد نقش مدیران 
فرهنگی محله را دارند و این همسایه ها هستند که هر کدام بنا 

بر تخصص شان، به هنجارها و ناهنجاری های محله می رسند.
   قدم دوم، ایجاد گفتمان »مســجد را جدی بگیریم« اســت. 
نخبگان برنامه ریــز، قانون ریز، حوزوی و دانشــگاهی، فعاالن 
فرهنگی با خود به گفت وگو بپردازند که آیا واقعا می شود مسجد 

را جدی گرفت؟! و چگونه می توان مسجد را جدی گرفت؟
   قدم ســوم که مهم تر از قدم اول و دوم است، جدی گرفتن 
مسجد توســط متولیان مسجد می باشــد. مسجد وقتی جدی 
گرفته می شــود که نگاه حداقلی را به نــگاه حداکثری تبدیل 
کنیم. نگاه حداقی یعنی آنکه مسجد جایگاه خواندن پنج وعده 
نماز است و نگاه حداکثری یعنی اینکه مسجد جایگاه اقامه نماز 
می باشد. اقامه نماز وقتی صورت می گیرد که در پی آن حرکت 
معرفتی، تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... حاصل شود. 
از جمله مهم ترین ملزومات نــگاه حداکثری، تجهیز و آمادگی 
امامان جماعت می باشــد. آمادگی ایمانی، علمی، مدیریتی و... 
از ضروریات تولی چهل همســایه مسجد اســت. اولین داروی 
رفع بیماری »کم رنگ بینی مســاجد«، امام جماعت است. اگر 
امامان جماعت از خود شــروع کنند، گفتمان مســجدمحوری 

شکل می گیرد.
 

یکی از مهم ترین مسایل در حوزه مسجد و امام جماعت در دهه 
پنجم انقالب اســالمی، ایجاد گفتمان مســجد مطلوب در بین 
نخبگان علمی و فعاالن عرصه فرهنگ است. ایجاد این گفتمان 

سال نود و شش می تواند مبدأ این گفتمان باشد.

آیا مسجد را جدی می گیریم؟!
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پیشخـــوان
پیشگامان انتخاب اصلح

حضور حداکثری در انتخابات، هدفی حد اقلی برای برگزاری 
این امر مهم به شمار می رود که به دالیل بسیاری شایان 
توجه است. هر نظام و جامعۀ دموکراتیکی که در آن مناصب 
مهم به رأی مردم بستگی دارد، به دنبال رسیدن به بهترین 
انتخاب اســت. خروجی یک انتخابات -هرچند با حضور 
حداکثری صورت پذیرد- اگر منتج به انتخاب اصلح نشود، 
موفقیت و فرآیند کاملی محسوب نخواهد شد. جامعه برای 
رسیدن به انتخاب اصلح، نیازمند کمک عقال، فرهیختگان 
و حتی رسانه های پیشرفته، صاحب تحلیل و معتدل است. 
ائمۀ جماعات -به علت دارا بــودن قوۀ عاقله و تحلیل و در 
اختیار داشتن تریبون حیاتی مسجد- می توانند در سوق 
دادن جامعه بــه انتخاب اصلح، نقش حیاتــی ایفا کنند. 
بنابراین، انتظار می رود برای فردایی بهتر، همگان اعم از 
فرهیختگان جامعه به عنوان آگاهی بخش و تودۀ جامعه به 
عنوان رأی دهندۀ آگاه، با تمرکز بر متن به جای حواشی در 
انتخابات پیش رو، وارد کارزار شده، وظیفۀ شرعی، عرفی 
و میهنی خود را به انجام برســانند و نتیجۀ انتخابات را با 

انتخاب اصلح، نتیجۀ مطلوب سازند.

  بیعت، انتخاب، 
انتخاب اصلح...

  رأِی روح اهلل

  رجل مذهبی - سیاسی
در لفظ و معنا
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی
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اهمیــت انتخابات در نظام اســالمی را چگونه 
می توان تبیین کرد؟ به طور کلی انتخابات در کشور ما چه 

تفاوتی با دیگر کشورها دارد؟
 طبق اصل ششم قانون اساســی »در جمهوری اسالمی ایران، امور 
کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود« و هیچ مقام یا نهادی بی 
نیاز از رأی -مستقیم یا غیر مستقیم- مردم نیست. کثرت نهادهای 
انتخاباتی در فاصله های کم و اختیارات بــاالی منتخبان، از جمله 
عواملی است که شرکت در انتخابات را به یک عادت خوب و سنت 

نیکو تبدیل کرده است.

پدیده ای با اهداف توأمان

یکی از فصول ممیز انتخابات در کشــور ما نسبت به سایر کشورها، 
آمیخته شدن حق و تکلیف در آن است. حد اکثر تالشی که دیگران 
داشته اند، در نظر گرفتن »حق« مشارکت برای مردم و تشویق آنان 
به استفاده از این حق است. اما در یافتن راهی برای تبدیل این ایده 
به واقعیت، چنان موفق نبوده اند. سؤال اصلی اینجا است که چگونه 
می توان در ملتی که به هر دلیلی مایل به استفاده از حق رأی نیست، 
اشتیاق و عالقه ای ایجاد کرد که داوطلبانه و در سطح متعارف به پای 
صندوق های رأی بروند؟ در پاسخ باید گفت که تأکید مراجع و متون 
دینی بر وجوب اهتمام به امور مســلمین، ممنوعیت بی تفاوتی در 

معیارهای شناخت فرد اصلح در انتخابات -که خود، فرآیندی دینی در نظام اسالمی است- از جهات گوناگونی قابل بررسی است؛ 
مهم ترین این جهات، »دین« است. آنچه در پروندۀ »انتخاب اصلح« سرویس پیشخوان می آید، نگاهی به انتخابات و انتخاب 

اصلح از دریچۀ دین است.

حضور حداکثری و انتخاب اصلح

 
  
یکی از فصول ممیز 
انتخابات در کشور 
ما نسبت به سایر 
کشورها، آمیخته 
شدن حق و تکلیف 
در آن است. حد 
اکثر تالشی که 
دیگران داشته اند، 
در نظر گرفتن 
»حق« مشارکت 
برای مردم و 
تشویق آنان به 
استفاده از این حق 
است

 

دکتر محسن اسماعیلی، دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس، عضو حقوقدان شورای  مهدی رزاقی
نگهبان در سه دورۀ اخیر، نمایندۀ استان تهران در مجلس خبرگان رهبری، رئیس هیئت بررسی و تطبیق مصوبات  طالقانی

دولت با قوانین و استاد و رئیس سابق دانشکدۀ حقوق دانشگاه امام صادق)علیه السالم( می باشد، همچنین در مقطع 
خارج فقه و اصول تحصیل کرده و دارای درجۀ اجتهاد است. وی معتقد است انتخابات در ایران -در مقایسه با نمونه های 
غربی- به علت دارا بودن مبانی دینی، نمونۀ کامل تری است و ائمۀ جماعات می توانند در این فرآیند، به نظام اسالمی و کشور کمک کنند 
که به دو هدف »حضور حداکثری« و »انتخاب اصلح«، دست یابد. با ایشان دربارۀ این مسائل و مفاهیم کلی انتخابات در نظام اسالمی به 

گفتگو پرداخته ایم که در ادامه نظر شما را به آن جلب می کنم.
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برابر سرنوشت اجتماعی و تسلط گفتمان »تکلیف محوری«، باعث 
شــده تا همواره درصد کم نظیری از مردم ما در انتخابات شــرکت 
کنند و این، از جمله میراث ماندگار امام اســت که باید به شدت از 

آن مراقبت کرد.

در یک نظام اسالمی، حضور حداکثری در انتخابات 
مطلوب اســت یا انتخاب اصلح مهم ترین هدف به شمار 

می رود؟
هر دو! منافاتی با یکدیگر ندارند که مجبور باشیم یکی را به عنوان 
هدف انتخاب کنیم. هم حد اکثر ممکن باید در انتخابات مشارکت 
کنند و هم باید اصلح انتخاب شود. البته قسمت بیشتر بار مسئولیت 
اول، بر عهدۀ نظام و قسمت بیشتر بار مسئولیت دوم، بر دوش مردم 
اســت. حکومت باید از راه های مختلف بسترساِز پیدایش رغبت و 
انگیزۀ بیشتر برای شرکت همگان در تعیین سرنوشت خویش گردد. 
مردم  هم باید نهایت تالش خود را انجام دهند تا بهترین ها برگزیده 

شوند. این، هم حکم عقل است و هم مستنبط از شرع.

مبانی فقهی و حقوقــی، انتخاب صالح مقبول را 
توصیه می کنند یا انتخاب اصلح؟

این بحث، از جمله موضوعات فقه سیاسی است که باید توسط فضال 
و برجستگان حوزۀ علمیه و دانشگاه ها مطرح شود و به نتیجه برسد. 
آنچه من اجماالً و عجالتاً از مجموع آموزه های دینی دریافته ام، آن 
است که اصوالً صالحان کمتر اصرار بر طرح خود دارند؛ بلکه تالش 
می کنند تا با معرفی اصلح، خود را از پذیرش بار مسئولیت رها کنند. 
قبول مسئولیت های اجتماعی چنان سنگین و کمرشکن است که 

به دشواری می توان آن را بر دوش گرفت.
در روایتی از امام صادق)علیه السالم( وارد شده است که فرمود: »َمْن 
َدَعا الّناَس إىِل َنْفِسِه َو فیِهْم َمْن ُهَو أَْعَلُم ِمْنُه َفُهَو ُمْبَتِدٌع ضاّلٌ؛ هر کس 
دیگران را به سوی خود بخواند و حال آن که داناتر از او هم وجود دارد، 
بدعت گذار و گمراه است.« در نهج البالغه هم هست که »ای مردم! 
سزاوارترین مردم به خالفت، کسی است که بر آن تواناتر از همگان 
باشد و داناتر از همه به اوامر خدای تعالی« این در سنت خدا و رسول 
نیست که با وجود اصلح، کسی دیگران را به سوی خود دعوت کند 

حتی اگر صالح باشد!

پس با تعدد کاندیداها چه باید کرد؟
تعدد کاندیداها  فی نفسه مذموم نیست به شرط آنکه گرفتار پدیدۀ 
»خود اصلح پنداری« نشــوند. بسیاری از کســانی که نام نویسی 
می کنند، از حداقل های صالحیتی -خصوصاً در انتخابات ریاســت 

جمهوری- نیز برخوردار نیستند چه برسد به اصلحیت!
این عزیزان حتی اگر خود را واقعاً هم اصلح می دانند، در صورتی که 
اقبال عمومی ندارند، از اصرار بر احســاس تکلیف و ورود در عرصۀ 
رقابت خودداری کنند. سالم و رضوان خدا بر معلم بزرگ روزگار ما، 
حضرت آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی، که بارها می فرمود: وقتی 
با نزول سورۀ هود، مســئولیت اداره و هدایت مردم بر دوش پیامبر 
خدا نهاده شد، ایشان را دچار پیری زودرس کرد، و پیامبر فرمود که 

دچار پیری زودرس شدم. نقل کرده اند که پس از نزول این آیه، دیگر 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( را خندان ندیدند. مرحوم استاد 
می فرمودند: »حاال من نمی دانم که چطــور بعضی ها برای چنین 
چیزی داوطلب می شوند و برای قبول چنین بار سنگینی با دیگران 

رقابت می کنند!«
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز در انتخابات سال 92 صراحتاً فرموند: 
»کسانی که وارد این میدان می شوند، نباید در ارزیابی توانایی خود 
و همچنین ارزیابی جایگاه مدیریت اجرایی کشــور دچار اشــتباه 

محاسبه شوند.«

شواری نگهبان چه نقشــی در هدایت جامعه به 
سمت انتخاب اصلح دارد؟

آنچه در قوانین راجع به شــرایط کاندیداتــوری برای یک منصب 
عمومی آمده است، بیان کنندۀ حداقل های الزم است. تعیین شرایط 
نامزدی در قانون، به این معنا اســت که فاقدان این شرایط، به هیچ 
وجه صالحیت تصــدی موقعیت مورد نظر را ندارنــد. در حالی که 
واجدان شرایط، کف صالحیت های الزم را دارند. قانون، بیان کنندۀ 

واجدان حداقل های شرایط است نه برترین آنها!
وظیفۀ شورای نگهبان نیز همین است که بر اساس اسناد و مدارک 
و با در نظر گرفتن مجمــوع اوضاع و احوال، اعــالم نماید که چه 
کســانی دارای حداقل الزم مثاًل برای ریاست جمهوری هستند. 
به تعبیر دیگر، کار شــواری نگهبان اعالم اسامی صالحان است نه 
اصلح؛ این تصور نادرستی است که گمان شود آنان که نامشان در 
نهایت اعالم می شــود، یکســان و برابرند و انتخاب هر یک از آنها 

تفاوتی نمی کند.
وظیفۀ قانون و نهادهــای قانونی، اکتفای بــه حداقل ها و معرفی 
صالحان و وظیفۀ انتخاب کنندگان، تشــخیص و گزینش اصلح در 
میان آنان است؛ چنانکه عرض کردم، عالوه بر حکم عقل، شرع نیز ما 
را مکلف به انتخاب اصلح کرده است. پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله 
و سلم( می فرماید: »هر کس مسلمانی را به کاری بگمارد، در حالی 
که می داند در جامعۀ اسالمی شایسته تر از او برای این کار، و آگاه تر 
از او به کتاب خدا و سنت رسول وجود دارد، به خدا و رسول و تمام 

مسلمانان خیانت کرده است.«

ممنون از وقتی که در اختیــار ما قرار دادید؛ به 
عنوان سخن پایانی در خدمت شما هستیم؛

از شما و دست اندرکاران نشریۀ مســجد که در امر انتخابات با نگاه 
زیربنایی به تحلیل و تهیۀ محتوای مورد نیاز جامعه و به خصوص ائمۀ 

محترم جماعات استان تهران پرداخته اید، تشکر می کنم.
ائمۀ جماعات، می توانند با تبیین درست از انتخابات و نقش آن در 
سرنوشت جامعه در محیط مقدس مسجد، به صورت توأمان به دو 
هدف حضور حداکثری و بسترسازی برای انتخاب فرد اصلح بپردازند. 
در واقع، این بزرگواران بازوی قابل اتکا و قابل اعتنای جامعه و نظام 
جمهوری اسالمی -نه در مسئلۀ انتخابات به صورت خاص، بلکه در 
تمامی عرصه ها- هستند که دست آنها را به گرمی می فشاریم. موفق 

و مؤید باشید.

  
تعدد کاندیداها  

فی نفسه مذموم 
نیست به شرط 

آنکه گرفتار 
پدیدۀ »خود 

اصلح پنداری« 
نشوند. بسیاری 
از کسانی که نام 
نویسی می کنند، 

از حداقل های 
صالحیتی 
-خصوصاً 

در انتخابات 
ریاست 

جمهوری- نیز 
برخوردار نیستند 

چه برسد به 
اصلحیت!
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
عقل  می گوید: 
انسان به دنبال 
جلب مصالح 
و دفع مفاسد 
است. هرگاه 
نتواند تمام 
مصالح را  به  
دست آورد، باید 
در حد امکان آن 
را بجوید و اگر 
نمی تواند از تمام  
مفاسد  رهایی  
یابد، به هر میزان 
که می تواند ضرر 
را از خود دور 
کند. عقال نیز بر  
همین  سیره عمل 
می کنند

 

دالیل قاعدۀ میسور
1. عقل و سیرۀ  عقال : عقل  می گوید: انسان به دنبال جلب مصالح 
و دفع مفاسد است. هرگاه نتواند تمام مصالح را  به  دست آورد، باید 
در حد امکان آن را بجوید و اگر نمی تواند از تمام  مفاسد  رهایی  یابد، 
به هر میزان که می تواند ضرر را از خود دور کند. عقال نیز بر  همین  

سیره عمل می کنند.
2. روایات: برخی از فقها بــرای  اثبات  این قاعده، بــه دو روایت 
از پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( تمســک کرده انــد: پیامبر خدا 
فرموده اند: »الُیرتَک املیسور  باملعسور «.)4( امام علی نیز فرمایشی مؤید 

قاعده میسور دارند: »ما الُیدَرک  کلُّه ، ال ُیرتَک کلُّه«.)5(
برخی از فقها ضعف سند این روایت را با  شهرت،  یعنی عمل اصحاب 

الف . مفهوم  اصلح از منظر »قاعدة میسور«
مهم ترین قاعدة فقهی در بررســی امکان جایگزین اصلح، »قاعدة 
میسور« می باشــد. قاعدة میســور می گوید: اگر نمی توان  به  تمام  
چیزی رسید، نمی توان همة آن را نیز رها  کرد؛ بلکه باید برای کسب 

مقدار ممکن، تالش کرد. 
یعنی، اگر شــارع به چیزی که مرکب از اجزا، شــرایط و موانعی  
اســت ، امر  فرمود و انجام برخی از اجزا و شرایط آن مقدور مکلف 
نبود ، وجوب بقیۀ اجزا و شرایط، هم چنان پابرجاست.)2( به شرط 
آنکه اجزا و شرایط میسور، عرفاً همان واجب  به  حساب  آید)3( و آن 
عمل، دارای مراتبی باشد که  بر  برخی از آن مراتب، عنوان میسور 

صدق کند.

بررسی فقهی 
انتخاب اصلح و صالح مقبول

موضوع بحث »انتخاب اصلح« از مباحث فقهی است که بررسی های دقیق فقهی  در  آن  انجام نشده است. پرسش اصلی  ابوالفضل امامی میبدی
 سید مصطفی 

میرمحمدی میبدی
این است که مراد از فرد »اصلح« چیست؟ براساس نگاه توحیدی ، قدرت انحصاراً در دست خداوند است و بهره مندی 
از قدرت مشروع، به میزان صالحیت  در تأمین مصالح واقعی  است . حوزۀ حاکمیت، مهم ترین حوزۀ قدرت است. قطعًا 
کسانی که در این جایگاه قرار می گیرند، باید باالترین  سطح سنخیت با اوصاف الهی را داشته باشند؛ زیرا تصرف ناشی 
از حق است. خداوند این حق حیاتی را تنها به کسی واگذار می کند که اتصاف  بیشتری  به اوصاف الهی داشته باشد؛ یعنی اصلح باشد. 

داشتن قدرت حقیقی و مشروع، برای خالفت الهی، باالترین ارزش است که حتی برخی از فرشتگان نیز مدعی آن شدند.)1(
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اگر خود مردم 
به نامزد اصلح 

رسیدند، 
کارآمدی وی  
به طور  طبیعی 

باالتر از کارآمدی 
فرد صالح است. 

البته کسی حق 
ندارد کمترین 
میزان  تفاضل  

نامزدها  را نادیده 
بگیرد؛ اما اگر 
رئیس جمهور 
اصلح، حمایت 
مردمی نداشته 

باشد، معموالً 
کارآمدی وی  از  

فرد غیراصلح نیز 
کمتر است

سایر اجزای آن جاری کنیم. فرض مسئله این است که حکمی وجود 
ندارد  که  گویای مطلوبیت  رأی دادن به افراد مکتب به نحو عام بدلی 
باشد؛ زیرا در عام بدلی ویژگی خاص افراد  مطلوب نیست، بلکه تحقق 

طبیعت حکم مهم است. 
اگر کسی مدعی شود با وجود گزینۀ اصلح، می توان به نامزد صالح 
رأی داد، گزارۀ  اشتباهی را مطرح کرده اســت؛ زیرا حکم »اهداف 
مکتب« را -که عام اســتغراقی  یا کل حقیقی اســت - بسیار سریع 
و با حذف یک مرحلــه، به »افراد مکتب« تطبیق داده اســت. این 
دقیقاً نقطه شــکل گیری اشتباه اســت؛ زیرا اهداف مکتب عقاًل و 
نقاًل مطلوبیت دارد و حکم بر تحقــق آن وجود دارد ، ولی مطلوبیت 
رئیس جمهور شدن هریک از افراد مکتب، ثابت نیست. تنها حکمی 
که وجود دارد، ضرورت رأی دادن به »نامزد اصلح« است که آن نیز 
معنای جزئی خارجی دارد و در فرض  مســئله  دارای یک مصداق 

است.
در  نظام  مردم ســاالری دینی، جمهوریت از ارکان تعیین کننده در 
کارآمدی   نظام است. نادیده  انگاشــتن  آن، ارمغانی جز ناکارآمدی 
ندارد؛ حتی اگر مردم، نامزد غیراصلــح را انتخاب کنند. زیرا نامزد 
غیراصلحی  که  همراهی  مردم را داشته باشد، سبب کارآمدی بیشتر 
نظام در برابر تهدیدات خارجی  و مشکالت  داخلی  خواهد شد. اگر 
مردم در نظام یا دولتی، مشارکت بانشاط نداشته باشند، قطعاً ضریب  

کارآمدی  آن  نظام رو به قهقرا می رود.
اگر خود مردم به نامزد اصلح رسیدند، کارآمدی وی  به طور  طبیعی 
باالتر از کارآمدی فرد صالح اســت. البته کسی حق ندارد کمترین 
میزان  تفاضل  نامزدها  را نادیده بگیرد؛ اما اگر رئیس جمهور اصلح، 
حمایت مردمی نداشته باشد، معموالً کارآمدی وی  از  فرد غیراصلح 
نیز کمتر است. ازاین رو، نظام اســالمی در هیچ شرایطی خود را  از  

مشارکت  مردم بی بهره نمی کند.

ب. مفهوم اصلح از منظر »قاعدۀ مقیس«
قاعدۀ »مقیس« یک  اصل  بدیهی  است. بنابراین کمتر  مورد  بررسی 
استداللی قرار گرفته  است . درمقابل، بیشتر مورد استفاده و استناد 
قرار گرفته است. محتوای  قاعدۀ مقیس این است  که اگر به ناگزیر باید 
یا فساد و ضرر بیشتر را انتخاب کنیم، یا فساد و ضرر  کمتری  را، عقل 
می گوید: باید ضرر کمتر  را  انتخــاب  کرد . آن گاه  گزارة عقلی »دفع  
افسد  به فاسد« مشهور شده است. این گزاره، یک قضیۀ تحلیلی است؛ 
یعنی اگر بد، بد است ، بدتر ، بدتر  است و اگر رهایی از بد، خوب است ، 

رهایی  از  بدتر ، خوب تر  است .
در میان بزرگان فقه و اصول، فقط شیخ بحرانی در کتاب أسس النظام 
السیاسی عند اإلمامیة تحت عنوان »قاعدة دفع األفسد بالفاسد و فرقها 
عن قاعدة التزاحم و العناوین الثانویة«  مطالبی آورده است.)7( ایشان 
قاعدۀ مقیس را در نظام سیاسی شیعه، مردود اعالم کرده و می گوید: 
اگر باب جریان این قاعده باز شــود، خودش »افسد« است.)8( با  توجه  
به اینکه قاعدۀ مقیس عقلی است، باید گفت: مطالب ایشان، ناظر به 
ممنوعیت جریان غیرعلمی این قاعده از سوی افراد غیرشایسته، آن 
هم در مســئلة »دماء« یا ارتکاب فواحش  است . ایشان با استناد به 
روایتی از امام علی)ع(، نه تنها جریــان قاعده را در دماء رد می کند، 

به روایت جبران می کنند؛ اما  متن  احادیث میسور ، سبب  اطمینان  به 
صدور آن می شود و نیازی به  تأکید  بر سند نیست. 

مجرای قاعدۀ میسور
این قاعده در انجام همة امور  مطلوب ، یا ترک همة امور مبغوض، به  
کار می رود؛ اعم از  اینکه  واجب، مستحب، حرام و یا مکروه  باشد . این 
قاعده در »عام استغراقی و کل حقیقی« جاری می شود، اما در »عام 
مجموعی ، عام  بدلی و کل جعلی« جاری نمی شود . پس  این  قاعده بر 

فرد  و مصداقی  که دارای اجزا نیست ، قابل  انطباق نیست.
بررسی نقطۀ انحراف و مغالطه در جریان قاعدۀ میسور بر نامزد اصلح

آنچه در یک  مکتب ، معیار  و تعیین کننده اســت، »افراد« نیستند؛ 
بلکه »اهداف« هستند. از آنجایی که می پنداریم رابطة مستقیمی 
بین افراد و اهداف وجود  دارد ، حکم اهــداف را روی افراد می بریم. 
برخی می پندارنــد، به همان انــدازه که  فــردی  دارای  صالحیت 
اســت، دارای موفقیت در تحقق اهداف اســت. آن گاه می گویند: 
اگر فرد صالحی بیاید، خروجــی  مدیریت  وی نیز صالح خواهد بود. 
درصورتی که رابطة صالحیت فرد با موفقیت در  هدف ، رابطة مقدمة 
الزم با ذی المقدمه است، نه  مقدمۀ  کافی ؛ یعنی صالحیت فرد برای 
محقق کردن اهداف ، وقتی  که با مجموعۀ شرایط دیگری که بیرون 
از حوزۀ اختیار وی است، جمع  شــود ، امکان تحقق اهداف فراهم 
می شود . درحالی که ، پیش تر دانســتیم  که  قاعدۀ  میسور، تنها در 
اموری جاری می شود  که  مطلوبیت یا مبغوضیت نفسی دارند؛ یعنی 
واجب یا حرام نفسی هســتند، نه  واجب  یا حرام مقدمی. در اینجا 
نیز  صالحیت فرد صالح، مقدمــۀ »الزم « و »اقتضایی« برای تحقق 
هدف است ؛ نه  مقدمۀ کافی و ضروری. به عالوه، انتخاب فرد صالح، 

مطلوبیت نفسی ندارد.)6(
برای  رســیدن به موفقیــت در مدیریت ، دو  چیز  الزم اســت: الف . 
ویژگی  مدیر و ب. ویژگی های امور تحــت  مدیریت . بنابراین برای 
محاســبۀ دقیق و رســیدن به نتیجۀ مطلوب، نمی تــوان تنها به 
ویژگی های شــخص مدیر  بســنده  کرد؛ بلکه باید به طور تفصیلی 
و دقیق ، ویژگی های  حــوزة تحت  مدیریت  را  نیز بررســی و رابطۀ 
توانایی های  فرد و تهدیدها و فرصت های حــوزۀ تحت مدیریت را 
بررسی نمود. در ساده ترین حالت، با هزاران مجهولی  مواجه  می شویم 

که پاسخ به هر یک، نیازمند  اجتهاد  واقعی  در  حکم  و موضوع است.

جریان  قاعدۀ  میسور در »اهداف مکتب« یا »افراد مکتب«
نامزد اصلح، یک کل حقیقی نیســت که هریک از اجزای آن ارزش 
نفسی و مستقلی در راستای هدف ما داشــته باشد؛ یعنی  مثالً  اگر 
انتخاب کل نامزد اصلح  ممکن  نباشــد، انتخاب دســت یا پای وی 
مطلوب برای تحقق مکتب ما باشــد! منطقاً، قاعدۀ میسور دربارۀ 

»انتخاب نامزد اصلح« جاری نمی شود.
»اصلح« لفظی است  که »معنای جزئی خارجی« دارد  و بیش  از یک 
مصداق ندارد. بنابراین، »حکم رأی دادن به اصلح« اساســاً دارای 
مصادیقی نیست که با تعذر برخی از مصادیق آن، به سراغ مصادیق 
دیگر برویم. هم چنین دارای اجزایی مستقل  و مطلوب  نفسی نیست 
که با ناتوانی از به دست آوردن برخی از اجزای آن، قاعدۀ میسور را در 
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
تشخیص  اینکه در 
هر شرایطی، باید 
بر انتخاب اصلح 
تأکید کرد، یا بستر  
را  برای صالح 
مقبول فراهم کرد، 
کاری  است که 
نیاز به  ُخبرویّت  
در مسایل 
دینی و سطح 
استراتژی های  
دین  در حوزه های 
گوناگون و نیز 
خبرویت در 
شناخت مختصات 
کشور، منطقه، 
جهان اسالم و 
جهان  دارد 

بلکه حتی می گوید: نمی توان با قیاس ارزش  برخی  از کبائر با برخی 
دیگر ، برای  دستیابی به اطالعاتی دربارۀ رژیم صهیونیستی، مرتکب 
لواط یا زنا شد؛ زیرا هدف وسیله را توجیه نمی کند و خیری در این 

کارها نیست.)9(

بررسی  مفاد  قاعدۀ مقیس
پیش از  بررســی  مفاد قاعدۀ مقیس، الزم اســت معنای »فاسد« و 
»افسد« را بررسی کنیم. فاسد و افســد از نظر صرفی، اسم فاعل و 
صفت تفضیل هستند. کاربرد طبیعی نحوی آنها، صفت بودن برای 
یک موصوف  است . مثاًل »هذا َعَمٌل َفاِسٌد« یا »هذا الَعَمُل أفَسُد«. 
البته این دو صفت، می توانند به صورت جانشــین اســم هم به کار 
بروند. مانند همین جمله »دفع افســد به فاســد« که در  حقیقت  
چنین بوده  است: »دفع نتیجۀ افســد به نتیجۀ فاسد«. علت اینکه 
نتیجه را به عنوان موصوف آوردیم نه فرد را ، این اســت که ممکن 
است فردی صالح باشد، اما نتیجة مورد  انتظار  ما  از وی، صالح نباشد؛ 
زیرا رابطة قطعی و ذاتی بین فرد فاســد و عمل فاسد نیست. امام 
علی)ع( فرموده اند: »إِنَّ  اللَّه ُیِحبُّ اْلَعْبــدَ َو ُیْبِغُض َعَمَله َو ُیِحبُّ اْلَعَمَل 
َو ُیْبِغُض بَدَنــه«.)10( بنابراین هر سطحی از خوب بودن، برای  ریاست 
جمهوری مشروعیت نمی آورد، تا  نوبت  به این برسد که گفته شود: 
»مشروعیت«، ســبب »کارآمدی« اســت. از این رو، اگر این قاعده 
بخواهد عقلی باشد، باید چنین بیان شود: 1. ضرر و فساد بد است، 
2. ضرر و فساد بیشتر، بدتر است و 3. پس اگر می توان با ضرر و فساد 
کمتری، جلوی ضرر و فساد بیشتر را گرفت، عقل می گوید که باید 

چنین کرد.
بنابراین نمی توان گفت: برای انجام کاری در شــرایط خاص، قطعاً 
کسی که  فسادش  بیشتر است، نتیجۀ کارش هم از کسی که فسادش 
کمتر است، بدتر است؛ زیرا ممکن است فردی افسد باشد، ولی برای 
برخی شــرایط نتیجۀ بهتری بدهد. با توجه به شرایط  بسیار  متنوع 
داخلی، منطقه ای، جهان اســالم و جهانی در حوزه های گوناگون 
فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و... قطعاً رابطۀ 
ذاتی و ضروری بین نامزد اصلح، صالــح و غیرصالح با نتایج متناظر 
مورد انتظار  نیست . هرچند این رابطه، اقتضایی است. بعد از اینکه 
روشن شد منظور از افسد و فاسد در این گزاره، فرد افسد و فاسد یا 
صالح نیست، به بررسی سایر امور ضروری برای  عقلی  دانستن  این 

قاعده می پردازیم.
برای اینکه  این  قانون  را قانونی عقلی بدانیم، الزم است شرایط زیر 

را داشته باشد:
1. »عقاًل« ناگزیر باشیم که یا ضرر بیشتر را بپذیریم ، یا  ضرر  کمتر را 

و هیچ گزینة سومی نباشد )قضیة منفصلة  حقیقیه (.
2. بیشتر یا کمتر بودن ضررها، »عقاًل« اثبات شده باشد؛ یعنی اوالً 
تمام مؤلفه های هرکدام از دو گزینه را »عقالً « بشناسیم . ثانیاً تمام 
عناصر هرکدام را »عقاًل« ارزش شناسی کنیم. ثالثاً رابطة بین  هرکدام 
از مؤلفه های موجود در گزینه را »عقاًل« بشناســیم و برآیند ارزش 
مثبت و منفی آن دو گزینه را »عقالً « به  دســت  آوریم. رابعاً ارزش 
منفی به دست آمده برای هرکدام را نیز  مقایسه  کرده، »عقاًل« گزینۀ 

دارای ضرر بیشتر را نشان دهیم.

پس جریان این قاعده بر مسئلۀ انتخاب اصلح یا صالح مقبول، محتاج  حل  
مقدمات  بی شماری است که باید هریک از آنها به صورت عقلی حاصل 
شود. مثل یک  معادلۀ  ریاضی که هزاران مجهول دارد و برای رسیدن به 
نتیجه، باید دقیقاً تک تک مجهوالت  محاسبه  و حل  گردد، وگرنه سخن 
راندن از یک »قاعدۀ عقلی« و تکیه بر گزاره های »ظنی و غیرعقلی« و 

حتی    تصور  نشده  در فهم دقیق مسئله، توهمی بیش نیست.
3. قاعدۀ اشتغال )اشتغال یقینی، مقتضی  فراغ  یقینی (: تشخیص  
اینکه در هر شــرایطی، باید بر انتخاب اصلح تأکید کرد، یا بستر  را  
برای صالح مقبول فراهم کرد، کاری  اســت که نیاز به  ُخبرویّت  در 
مسایل دینی و سطح استراتژی های  دین  در حوزه های گوناگون و نیز 
خبرویت در شناخت مختصات کشور، منطقه، جهان اسالم و جهان  
دارد . قطعاً کسی که به طور متناسبی  در  هر  دو حوزه خبره  نیست ، 
سخنش حجیتی ندارد. پس  بی تردید  سخن ولی امر، در رأی دادن به 
فرد اصلح، »تکلیف« شرعی را روشن کرده، اشتغال  یقینی  حاصل 

می شود. این اشتغال  یقینی  را  نمی توان بدون فراغ یقینی رها  کرد.
4. منطق  مقبولیت ســاز در جامعۀ دینی: جامعه ای  دینی  اســت  
که دو ویژگی داشــته باشد: 1. امام آن جامعه مشــروع باشد و 2. 
جهت گیری امت، اسالمی باشد. اقتضای چنین جامعه ای این است 
که  میزان  مقبولیت  افراد، براساس معیارهای اسالمی، یعنی تقوا و 
سنخیت با  مصالح  الهی باشــد. این مسئله به ویژه در انتخابات -که 
امر مهمی است- برجسته تر است. بنابراین اگر نامزدی پس از قرار  
گرفتن  در  معرض شــناخت عمومی و دفع موانع شناخت صحیح، 
مقبولیت نداشــت، یا  باید گفت که جامعة ما در مهم ترین مسایل، 
که از اساسی ترین موارد عبودیت )وظیفه شناسی و عمل به وظیفه( 

جامعه  است ، اسالمی  نیست، یا فرد یادشده اصلح نبوده است.
الف. اســتدالل عقلی؛ برهان  خلف : یک. اگر معیار دین، این باشد 
که هرکس مدیریتش در یک امر، ســازگاری بیشتری با معیارهای  
الهی  داشته  باشد، برای احراز این مسئله نزد خداوند، مقبولیت دارد 
)عینیت مقبولیت با  مشروعیت  در  مورد خداوند( و دو. اگر جامعه ای 
اسالمی باشد و دست کم امام و امت، در مهم ترین مسئله ها، براساس  
ضوابط  دین  عمل کنند، آن گاه باید پذیرفــت که »نامزد اصلح در 
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رأی می آورد، نه  کس  دیگر، رأی دادن به  نامزد  اصلح حقیقی، حرام 
است و باید به نامزد صالح که اصلح شده است، رأی داد .

- پاسخ  به شبهۀ اصلح بودن صالح مقبول : برای  انجام هر  عمل ، به  دو 
مقدمه نیازمندیم: أ. مقدمات  ایجابی، ب. مقدمات سلبی. یعنی باید 
مقتضی، موجود و مانع مفقود باشد. مقتضی شکل گیری عمل سه  
چیز  است: 1. شــناخت، 2. انگیزه و 3. توان.)13( رأی  باال  نه  می تواند 
»شــناخت« ایجاد  کند  و نه می تواند »توانمندی« ایجاد کند. تنها 
قادر است »انگیزه« را تا اندازه ای »تقویت« کند. پس دست کم  دو  
عنصر  اساسی برای شکل گیری هر عمل )شناخت و توان (، به  هیچ  
وجه  تحت  تأثیر  رأی باال نیست. اما رأی باال تا حدی در برچیدن موانع 
مؤثر است؛ آن هم تنها در موانعی مثل عدم همراهی بخشی از مردم. 
درحالی که بسیاری از  موانع، مانند مشــکالت خارجی، مشکالت 
ناشی از فرهنگ جامعه، مشکالت ساختاری اقتصادی یا... با رأی باال 
برداشته نمی شوند و نیاز به شناخت، تدبیر و توان »حقیقی« مدیر 
دارد. »فرد مقبول« نمی تواند با به دست  آوردن  نتیجه، کارکرد »فرد 

اصلح« را داشته باشد.

نتیجه گیری
جریان قاعدۀ میســور و مقیس بر انتخاب  »فرد« صالح مقبول، به 
جای »فرد« اصلح، نه تنها بدیهی نیســت، بلکه اشتباه است. مفاد 
این دو قاعده، گزینش یا عدم گزینش صالح و فســاد است؛ نه فرد 
صالح یا فاســد. جریان قاعدۀ  عقلی  میسور و مقیس، این نیست که 
فرد اصلح هم لزوماً تحقق بخش مفاد قاعده است؛ بلکه اقتضای این 
قواعد و اصول دیگر، آن است که فرد اصلح برآورندۀ مفاد دو قاعدۀ 

یادشده  است .

پی نوشت ها:
)1( بقره)2(:30 .

)2( بجنوردی، سیدحســن: »القواعد الفقهیة«، قم: الهــادی، 1419ق.، ج4، 
ص127.

)3( خوانساری، موســی بن محمد: »منتهی الطالب«، قم: اسالمی، 1418ق.، 
ج3، ص403.

)4( ابن ابی جمهور : »عوالی الآللی«، قم: سیدالشهداء، 1405ق.، ج4، ص58.
)5( همان.

)6( طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم: »حاشیة املکاسب«، قم: اسماعیلیان، 
1378ق.، ص 85 .

)7( بحرانی، محمد سند: »أسس النظام السیاسی عند اإلمامیة«، قم: مکتبة  
فدک ، 1426ق.، ص266.

)8( همان.

)9( همان.
)10( نهج  البالغه ، خطبة  154.

)11( آل عمران)3(:31.
)12( سبزواری، مالهادی: »شرح منظومه«، تصحیح حسن زاده آملی، تهران: 

ناب، 1371، ج1، ص309.
)13( مصباح یزدی، محمدتقی: »مجموعه آثار 5/2 )به سوی  خود  سازی(«، قم، 

مؤسسة امام خمینی، 1387 ش، ص151 .

جامعة اســالمی، مقبولیت دارد«، وگرنه  به  خلف فرض می رسیم. 
روشن است که اگر خواص مؤمن و مؤثر در جامعه، برای  دفع  اِضالل  
دشمن یا تبیین اشتباهات طرفداران نامزد غیراصلح تالش نکنند، 

بخشی از جامعه نمی تواند ظرفیت  اسالمی  خود را بالفعل کند.
ب. استدالل نقلی: قرآن به روشــنی عنصر محبوبیت ساز در جامعه 
اسالمی  را  معرفی  کرده است. اینکه راز »محبوبیت« اسالمی، در اطاعت 
از خداوند است: »ُقْل إِْن ُکْنُتْم ُتِحبُّونَ  اللَّه  َفاتَِّبُعونی ُیْحِبْبُکُم اللَّه«)11(؛ بگو 
اگر اهلل را دوســت دارید، از  من  پیروی  کنید، خداوند شما را محبوب 
می گرداند. شکل بیان آیه، قضیۀ شرطی اتصالی است. قضیه شرطی  
اتصالی  در  دو حالت ُمنتج است)12(: 1. »وضع مقدم« و 2. »رفع تالی«؛ 
بنابراین، اگر  »مقدم« حاصل باشد، نتیجه قطعی است. پس هرکس 
نسبت به خداوند مطیع تر باشد، نزد کسانی که  عمل  آنان براساس معیار 
الهی است، محبوب تر است و نمی توان گفت: فرد غیراصلح، در  جامعة  

اسالمی زمینۀ مقبولیت بیشتری از فرد اصلح  دارد !
بنابراین ، طبق منطــق قرآن، فرد اصلح نزد عاملیــن  به  معیار الهی، 
محبوب تر از فرد غیراصلح است و اگر خواص مؤثر جامعه، به این  سنت  
الهی پایبند باشند، ســنت الهی  تبدل پذیر  نیست. البته  منظور  این  
نیست که مقبولیت اصلح، به صورت  بالفعل ، بیش از همه باشد؛ زیرا 
احراز اصلحیت و مقبولیت بیشینۀ اجتماعی، گاهی با  موانعی  همراه 
می شود و وظیفه خواص، دفع پیشینی  و رفع پسینی این موانع  است .

 5. نسبت صالح مقبول با  اصلح : برخی  بر این باورند که شاید نامزد »آ« 
برای ریاست جمهوری بهتر باشد، اما  در  عین حال، نامزد »ب«، به 
دلیل مقبولیت، »اصلح« باشد! یعنی مقبولیت مردمی، عنصر تعیین 
کننده ای در »اصلح « سازی  است. بنابراین منطق، اگر فقط دو نامزد 
»آ« و »ب« برای ریاست جمهوری تأیید شده  باشند  و فرد »آ« 85 
درصد صالحیت دارد و فرد »ب« 70  درصــد ، ولی  طبق برآوردها، 
فرد »آ« 45 درصد رأی دارد  و فرد »ب« 55 درصد، عقاًل باید به فرد 
»ب« )صالح مقبول( رأی داد؛ زیرا این مقبولیت ، سبب  اصلح سازی 
صالح مقبول می شــود و دیگر  نباید  به وی  گفت : »صالح  مقبول«، 
بلکه باید گفت که او  »اصلح « اســت. ازاین رو، رأی دادن به فردی 
که صالحیت های مدیریتی 85 درصدی دارد ، خالف  عقل و شــرع 
است. زیرا او رأی  نمی آورد و همان یک رأیی  که  می توانست پشتوانۀ 
مدیریتی فرد مفضول  باشد  نیز، هدر رفته است؛ یعنی حتی با علم به 
اینکه اگر ما به نامزد  اصلح  حقیقی رأی بدهیم، باز هم  نامزد  صالح ، 

  
طبق منطق قرآن، 

فرد اصلح نزد 
عاملین  به  معیار 

الهی، محبوب تر 
از فرد غیراصلح 

است و اگر 
خواص مؤثر 

جامعه، به این  
سنت  الهی پایبند 

باشند، سنت 
الهی  تبدل پذیر  

نیست. البته  
منظور  این  نیست 

که مقبولیت 
اصلح، به صورت  

بالفعل ، بیش از 
همه باشد؛ زیرا 

احراز اصلحیت و 
مقبولیت بیشینۀ 
اجتماعی، گاهی 
با  موانعی  همراه 
می شود و وظیفه 

خواص، دفع 
پیشینی  و رفع 

پسینی این 
موانع  است
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
بیعت اسالمی 
هم نوعی انتخاب 
است -و البته از 
نوع انتخاب آزاد هم 
هست- اما مبنای 
خاص خودش 
را دارد. مثالً اگر 
اکثریت امت به 
کسی رأی دادند و 
با او بیعت کردند که 
شرایط حاکمیت را 
ندارد و فردی فاسد، 
بی تقوا، دروغ گو، 
دزد و خائن است، 
بر فرض وجود 
مقبولیت عموم هم از 
نظر اسالم، این فرد 
مشروعیتی برای 
حکومت ندارد

 

انتخاب است -و البته از نوع انتخاب آزاد هم هست- اما مبنای خاص 
خودش را دارد. مثاًل اگر اکثریت امت به کسی رأی دادند و با او بیعت 
کردند که شرایط حاکمیت را ندارد و فردی فاسد، بی تقوا، دروغ گو، 
دزد و خائن اســت، بر فرض وجود مقبولیت عموم هم از نظر اسالم، 
این فرد مشروعیتی برای حکومت ندارد؛ چرا که حق حاکمیت و حق 
تعیین سرنوشت، حقی مطلق نیســت بلکه یک حق مقّید است. در 
مقابل، حق مطلقی وجود دارد که »حق حاکمیت اهلل« است. حق هر 
حاکمیت دیگری باید مشروط به حق حاکمیت اهلل باشد. دین اسالم، 
برای این ضوابط مبنای کالمی و فلسفی دارد و دقیقاً همین جا است 

تفاوت بیعت و انتخاب
در انتخابات دموکراتیک -رأی دموکراتیک با مبنای لیبرال دموکراسی 
و ســکوالر- وجود و تأثیر این گونه مالک های فردی هیچ اشکالی در 
عرصۀ دموکراسی ایجاد نمی کند؛ در این گونه انتخابات ها، شهروندان 
حق مطلق انتخاب را بدون هیچ گونه قید و شرطی دارا می باشند. یعنی 
لزوم دارا بودن هیچ شــرطی -اعم از  شرط علم، شرط عدالت، شرط 
تبعیت از احکام الهی، شرط تقوا و...- برای فرد »حاکم« مطرح نیست و 
هر کسی که اکثریت او را انتخاب کند، در صندلی حاکمیت می نشیند. 
اما »بیعت اسالمی« این طور نیست؛ هرچند بیعت اسالمی هم نوعی 

سیری در مبانی دینی انتخابات و انتخاب اصلح

بیعت، انتخاب، انتخاب اصلح...
  مقدمه

گاهی مسالۀ »بیعت«، در مبحث انتخاب و انتصاب مطرح می گردد. حال آنکه  مفهوم »بیعت« در اندیشۀ سیاسی تمامی مسلمین -اعم از 
شیعه و سنی- مطرح شده است و برخی سعی دارند آن را با مفهوم »انتخاب« تطبیق دهند. منتها مفهوم انتخاب، با بیعت تفاوت هایی اساسی 
دارد. به زبان ساده تر، انتخابات یعنی هر کس می تواند با مالک های فردی خود به هر شخصی که خواست، رأی دهد؛ چه مالکش تیپ و قیافۀ 
کاندیدا باشد، چه رابطۀ قوم و خویشی و چه اینکه بخواهد از بازیکن تیم فوتبال مورد عالقه اش که به تازگی هوس کرده در زمین سیاست 

هم توپی بیاندازد، با رأی دادن حمایت کند. 

گفتاری از حسن رحیم پور ازغدی
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شهادت طلبان، 

طاغوتیان و 
احمق ها؛ گروه 
آخر، نمی دانند 

چه می کنند 
و چه بر سر 

آبرو و حقوق 
مردم می آورند. 
بنابراین، کسی 

که به معنای 
واقعی دین دار 
باشد، خود را 

به راحتی برای 
عرصه های 

حکومتی عرضه 
نمی کند

بلکه به این خاطر است که او »أعدلکم و أعلمکم« است؛ از همۀ شما 
عالم تر و آگاه تر است و از همۀ شما عادل تر است. خداوند به این دلیل او 
را انتخاب کرده و به من امر فرموده تا اعالم کنم و این، نه برای این است 
که علی داماد یا پسر عموی من است یا بیشتر از بقیه دوستش دارم، نه! 

بلکه انتخاب علی تنها به خاطر صالحیت و شرایط اوست.

انتخاب با قرآن
دین دارها خود را به راحتی برای حکومت کردن عرضه نمی کنند.

همواره ســه گروه خود را برای حکومت بر مــردم عرضه می کنند؛ 
شهادت طلبان، طاغوتیان و احمق ها؛ گروه آخر، نمی دانند چه می کنند 
و چه بر سر آبرو و حقوق مردم می آورند. بنابراین، کسی که به معنای 
واقعی دین دار باشد، خود را به راحتی برای عرصه های حکومتی عرضه 

نمی کند.
باید به حرف های انتخاباتی کمتر توجه کرد؛ اغلب نامزدها سوابقی 
دارند و برای انتخابات، باید به سوابق آنها مراجعه کرد. البته کسانی 
هم هســتند که برای اولین بار وارد گود می شوند. بنابراین، باید دید 
این گونه افراد چگونه ســخن می گویند؛ آیا از حق مستضعفان دفاع 
می کنند؟ آیا شجاع هســتند؟ -زیرا قرآن کریم به افراد ترسو اجازۀ 
حکومت نمی دهد.- همچنین اگر شــعاری می دهد، بوی تسلیم و 

سازش می دهد و یا افراد را به سستی و وهم ارزش ها دعوت می کند؟
به باندبازها، خود محورها، افراطی ها و غیر انقالبی ها رأی ندهید.

از منظر قرآن کریم، کسانی که به دنبال اشرافیت هستند، امانت در 
مدیریت را رعایت نمی کنند؛ به دنبال فامیل بازی و باندبازی هستند، 
انقالبی و مبارز نیستند، اهل مشورت نیستند، دچار تکبر و استبداد 
هستند. این ها طاغوتی اند و حق حکومت بر مردم را ندارند، همچنین 
افرادی که خود محور و لجباز هستند، زیاد حرف می زنند، کم عمل 
می کنند و در اظهاراتشــان افراط و تفریط وجود دارد، این ها کسانی 
هستند که اهل بصیرت و عقالنیت نیستند و نباید چنین افرادی را 

برای ریاست و حکومت انتخاب کرد.
همچنین کسانی که مردم را تحقیر می کنند و یا برای خدمات منت بر 
مردم می گذارند، ساده زیست نیستند، علم ندارند، به متخصصان بها 

نمی دهند، حق حکومت و ریاست بر مردم را ندارند.
افرادی که وحدت جامعه را بر هم می زنند، حق حکومت ندارند.

همچنین کسانی که نگاهشان به حکومت غیر الهی و قراردادی است، 
زیر دستان را تحقیر می کنند، این ها مستکبر هستند و نباید به این گونه 

افراد اجازۀ حکومت و ریاست داد.
آموزه های قرآن کریم به هیچ وجه از موضوعات اجتماعی جدا نیست 
و باید برای همۀ کارهای جامعه به قرآن رجوع کرد. از این رو، فردی که 
قصد حکومت بر مردم را دارد، باید در همۀ اعمال آموزه های قرآن را به 

کار بندد و از خدا، رسول خدا و أولی األمر اطاعت کند.
حاکم باید عادل، مقتدر، معتدل، صبور و به دور از ادبیات جدلی باشد.

از دیدگاه قرآن کریم، فردی می تواند بر مردم حکومت و ریاست کند 
که به فکر منافع مردم باشد، عدالت را اجرا کند، اقتدار داشته باشد، به 
امر خدا حکومت کند نه به امر خود، گسترش اعمال نیک و عمل صالح 
در جامعه را سرلوحۀ کار قرار دهد، روح نماز را در جامعه احیا کند، با 
فقر و تبعیض و طبقات اجتماعی مبارزه کند، ادبیات جدلی نداشته 

که کالم با فقه سیاسی و اندیشۀ سیاسی ارتباط پیدا می کند. اندیشۀ 
انسان مسلمان می گوید هیچ کس -حتی بر بدن خودش هم- حق 
حاکمیت مطلق ندارد؛ شــما نمی توانی خودکشی کنی، چون تماماً 
متعلق به خودت نیســتی، حتی آبروی خودت را حق نداری ببری و 
طبق احکام دین، حرام است که فردی کاری را انجام دهد که آبرویش 
را به خطر بیاندازد، چون انسان کرامت الهی دارد و نفخۀ الهی در امانت 
اوست. از نظر اسالم، کسی حق ندارد بگوید »این انگشت خودم است و 
می خواهم آن را قطع کنم!« تمام جسم انسان امانت الهی است، آن هم 
برای اینکه در مسیر تکامل از آن بهره ببرد. اما در تفکر لیبرال،  این گونه 
نیست؛ در این تفکر، انسان مالک مطلق خود و سرنوشت خویش است 
و می تواند با بدن و آبروی خودش هر کار که می خواهد، انجام دهد، 
البته به شرطی که دیگران هم راضی باشند. این، تفاوت عمدۀ فرهنگ 

لیبرال با فرهنگ اسالمی است.

حق مقّید
همان طور که گفتیم، در فرهنگ اسالمی، حق حاکمیت فرد بر خود، 
نه تنها مطلق نیست، بلکه مقّید به عدالت، عقالنیت و شریعت است. 
در حق حاکمیت سیاســی، عمومی و اجتماعی هم روشن است که 
به طریق أولی باید این گونه باشــد چون در ایــن میان، حقوق دیگر 
افراد جامعه نیز مطرح می گردد. بنابراین، بیعت اسالمی با انتخابات 
لیبرال دموکراسی یکی نیست. البته هر دو در این مورد که »آزادی 
شرکت یا عدم مشارکت در انتخابات برای همه حق است«، مشترک 
هستند و برای هر شــهروند این امکان بیرونی وجود دارد که بیعت 
کند یا نکند. عالوه بر این، چه در انتخابات لیبرال دموکراســی و چه 
در بیعت اسالمی، پس از مشخص شدن نتیجۀ انتخابات و یا بیعت، 
تمام افراد جامعه موظف اند که تابع حاکم منتخب باشــند. به طور 
مثال، در سیستم های دموکراتیک، وقتی رأی دادید و فردی به عنوان 
رئیس جمهور یا نمایندۀ مجلس یا شهردار یا وکیل انتخاب شد، دیگر 
نمی توانید دو هفته بعد بروید و بگویید که من نظرم عوض شده و رأی 
خود را می خواهم پس بگیرم! انتخابات تمام شده و شما به نوعی قرارداد 
بسته اید که تا چهار سال این فرد منتخب -خوب یا بد- در این سمت 
بماند. منتها در بیعت اسالمی، کسی که با او بیعت شده، لحظه به لحظه 
باید پاسخگو باشد. در بیعت اسالمی، اینکه »ما دیگر رأیمان را به شما 
داده ایم و بیعت کرده ایم و حاال تا انتخابات بعدی هر کاری می خواهی 
بکنی بکن«، مطرح نیست. از نظر اسالم،  فرد منتخب هرگاه که تخلف 
کرد، معزول است، دیگر از طرف مردم وکالت ندارد، بیعت مردم با او 
باطل است و حاکمیتش مشــروعیت ندارد. بیعت در تفکر اسالمی، 
بیعت مطلق نامشروط با هر شــخص که دلت می خواهد،  تا هر وقت 
که دلش می خواهد، برای هر کاری که دلمان بخواهد، نیســت. این 
مالک ها که به قیافه اش رأی دادم،  به نژادش رأی دادم و...، همه شرعاً 
حرام است. فرد مســلمان موظف است که فقط با کسی بیعت کند و 
رأی بدهد که خدا و رسولش راضی هستند. آنها به کسی راضی هستند 
که عالم تر و عادل تر باشد. اتفاقاً  حضرت رسول)صلی اهلل علیه و آله و 
سلم( در باب موضوع غدیر و هنگامی که علی)علیه السالم( را از جانب 
خدا به امیرالمؤمنینی منصوب کردند نیز به همین صفات اشاره کرده 
و فرمودند: انتخاب علی)علیه السالم( به خاطر قوم و خویشی نیست، 



   12

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
داشتن روحیۀ 
صلح طلبی، عزت 
همه جانبه، امر به 
معروف و نهی از 
منکر، صداقت، پرهیز 
از وعده های پوچ، 
خودسوزی برای 
خلق، کمک نگرفتن 
از افراد ناصالح، 
رک گویی و پرهیز 
از محافظه کاری، 
تواضع واقعی در 
برابر مردم، احترام 
به علما، احترام به 
متخصصان و مبارزۀ 
قاطع با فساد، باید 
در دستورکار یک 
رئیس حکومت باشد

 

»امروز کســی به شــما چیزی را تحمیل  روح اهلل اسالمی 
دانشجوی دکترای علوم 
سیاسی دانشگاه عالمه 

طباطبایی

نمی کند، شما آزادید سرنوشت خودتان را 
تعیین کنید. اشخاصی که نامزد می شوند، 
توجه کنید متعهد به اسالم، دارای سوابق 
خوب، نه شرقی و نه غربی، مسلمان، پیرو احکام اسالم، ملی، 
دلسوز و خدمتگزار ملت و از خودتان باشد. شما خود انتخاب 
کنید و از تفرقه بپرهیزید. بنا ندارم کسی را تعیین کنم. سوابق، 
تعهد به اسالم، خضوع در برابر قانون اساسی و اصل یکصدوده را 
بسنجید و خودتان انتخاب کنید.« )صحیفۀ امام، ج 11، ص 484(
سیستم حکومتی ایران بر اساس ساختارهای جمهوری اسالمی 
و اصل والیت فقیه شکل گرفته است. بعد از والیت فقیه،  رئیس 
جمهور دومین فرد تأثیرگذار در سیاســت گذاری و پیشبرد 
جامعه محسوب می شود. ایران در ســه دهه تجربۀ زیستۀ 
حکومت جمهوری اسالمی، دارای سبک خاصی از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری شــده است. از ثبت نام نامزدها تا 
اعالم شرایط شیوۀ برگزاری و تقسیم قدرت و ارزیابی عملکرد 

ریاست جمهوری، ایران دارای الگویی بومی است.
اکنون و در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری، یکی از مباحث 
بسیار مهم این است که مجموعۀ اندیشه ها و گزاره های صادر 
شده از زبان امام خمینی)ره( راجع به انتخاب ریاست جمهوری، 
به کدام یک از نامزدها نزدیک است و انتخاب اصلح باید چه 

ویژگی هایی داشته باشد.

  1. قانون اساسی
بیشترین گزاره  مربوط به قانون -مخصوصاً قانون اساسی- است. فرق 
کشورهای استبدادی و توتالیتر با کشورهای دموکراتیک و آزاد، در 
وجود قانون اساسی است. امام خمینی به شدت طرفدار قانون اساسی 
بودند و یکی از اولین تأکیدات ایشان بر قانون اساسی است. در قانون 
اساسی، مجموعۀ حقوق و وظایف و اعضای تشکیل دهندۀ حکومت 

تعیین و مسئولیت هر قوا تبیین شده است.
امام خمینی)ره( می فرمایند: »نامزدی را انتخاب کنید که قانون اساسی را 
بشناسد و به آن احترام بگذارد. قانون اساسی را مالحظه کنید، همۀ صفات 
ریاست جمهوری آمده است. هر که این صفات را داشت، شایستۀ این 

مقام است و به او رأی دهید.« )صحیفۀ نور، ج 12، ص 62(.
در نظر امام خمینی)ره(، هیچ جمله ای باالتر از قانون اساسی نیست؛ 
بلکه مجموعۀ ویژگی هایی که ایشــان ذکر می کنند، دقیقاً در قانون 
اساسی آمده است. رئیس جمهور اصلح، فردی ایرانی، مدیر،  شناخته 

باشد، گفتمان صحیح داشته باشد و در صحبت هایش منطق احساس 
شود، به شعارهایی که می دهد، عمل کند و صبر و مقاومت داشته باشد. 
فردی که می خواهد بر مردم حکومت کند، باید با اخالص بوده و فقط 
برای رضایت خدا کار کند. همچنین اعتدال و میانه روی -البته نه به 

این معنی که بین حق و باطل جای بگیرد- باید سرلوحۀ کار او باشد.
حاکم باید اهــل درگیری با ظالــم، آینده نگر و در عیــن حال اهل 

عذرخواهی باشد.
درگیر شدن با دشمن، از عوامل جهاد است و نباید با ظالم تنش زدایی 
کرد. از این رو نباید این گونــه افراد را برای حکومــت انتخاب کرد. 
همچنین فردی که می خواهد بر مردم حکومت کند، باید آینده نگر 
بوده، در برابر اشتباهاتش عذرخواهی کرده و برای جبران آنها تالش 

کند.
حاکم باید از صاحبان فنون مختلف و نخبگان استفاده کند.

فردی که قصد حکومت دارد، باید فنون مختلف و نخبگان را در کارها 
مورد استفاده قرار دهد. همچنین داشــتن روحیۀ فداکاری و ایثار، 
چینش درســت نیروها، به کارگیری افراد در جای مناســب و کار و 
تالش فراوان، تداوم کارهــا تا آخر و به پایان رســاندن آنها، کرامت 
مردم و احترام به آنها، انضباط و دقت در کارها، امید دادن به مردم و 
مأیوس نکردن آنها، داشتن روحیۀ توکل و مقاومت، داشتن روحیۀ 
اصالح پذیری و توبه، تکیه بر خدا، ایجاد وحدت اجتماعی و درگیری 
با ثروتمندان و خوش گذرانان، باید ســرلوحۀ کار فردی باشــد که 

می خواهد بر مردم حکومت کند.
مبارزۀ قاطع با فساد، صلح طلبی، احترام به علما و  کمک نگرفتن از 

افراد ناصالح، دیگر ویژگی های حاکم.
داشتن روحیۀ صلح طلبی، عزت همه جانبه، امر به معروف و نهی 
از منکر، صداقت، پرهیز از وعده های پوچ، خودسوزی برای خلق، 
کمک نگرفتن از افراد ناصالح، رک گویی و پرهیز از محافظه کاری، 
تواضع واقعی در برابر مردم، احترام به علما، احترام به متخصصان 
و مبارزۀ قاطع با فساد، باید در دســتورکار یک رئیس حکومت 

باشد.
و در نهایت ... دولت کم عیب

ما هیچ گاه یک دولت معصوم نخواهیم داشــت؛ اما باید تالش کنیم 
دولتی را که از بقیه کم عیب تر است، انتخاب کنیم.

شاخص های حضرت امام خمینی)ره( برای انتخاب اصلح انتخابات

رأِی روح اهلل



  
فردی که 

می خواهد 
عهده دار ریاست 

جمهور شود، 
باید از خداوند 
کمک بگیرد و 

به دستورات او 
پایبند باشد. مقید 

بودن به قوانین 
و احکام الهی در 
جامعۀ اسالمی 

در مورد انتخاب 
اصلح، معیار 

مهمی به شمار 
می آید
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  3. پایبندی به احکام اسالمی
انقالب اسالمی ایران برآمده از فرهنگ سیاســی ایرانیان است که 
اصول آرمان گرایی و رسیدن انسان ها به سعادت از اهداف آن محسوب 
می شود. ایرانیان، دین، سیاست، دنیا و آخرت را با عقل نقل گرا به هم 
آمیخته اند. بر این اساس، پیاده کردن دستورات خداوند و پیامبران 
و همین طور ائمه)علیهم السالم( واجب است. اجرای احکام اسالم، 
پیاده کردن دســتورات خداوند و حرکت در جهت رضایت او، غایت 
نظام جمهوری اسالمی ایران اســت و همۀ تالش ها در جهت حاکم 
کردن اقتصاد، سیاست و فرهنگ اسالمی در این جهت است. طبیعی 
است که انتخاب اصلح برای ریاست جمهوری، مربوط به فردی است 
که احکام اسالمی را می شناسد و به مراجع احترام می گذارد. مشهور 
بودن به فرد مذهبی و مقید بودن به احکام اسالم، گونه ای از تعهد را 

ایجاد می کند که الزمۀ منصب ریاست جمهوری است.
امام)ره( می فرمایند: »فردی که می خواهد عهده دار ریاست جمهور 
شود، باید از خداوند کمک بگیرد و به دستورات او پایبند باشد. مقید 
بودن به قوانین و احکام الهی در جامعۀ اسالمی در مورد انتخاب اصلح، 

معیار مهمی به شمار می آید.« )صحیفۀ امام، ج 19، ص 370(.

 4. مردمی بودن
عالوه بر مسلمانی، اخالق مدار و متعهد بودن، باید شاخص مردمی 
بودن را نیز در انتخاب اصلح مورد توجه قرار داد؛ انقالب اسالمی در 
شرایطی شکل گرفته است که بســیاری از اقشار و طبقات جامعه، 
فقیر و حاشــیه ای بودند. اغلب نیروهای انقالبی را روســتاییان و 
شهرنشینانی تشکیل می دادند که خواستار برقراری عدالت، یعنی 
نابودی فقر و کاهش فاصلۀ طبقاتــی و بهره مندی همۀ طبقات از 

حداقل امکانات بودند.

شده، مشهور به مذهب و سیاست و با سابقۀ اجرایی است. امام خمینی 
می گوید فردی اصلح است که به قانون اساسی احترام بگذارد و در برابر 
آن خاضع باشد. بنابراین، قانون محوری و شناخت قانون اساسی و احترام 
و التزام عملی به همۀ بندهای آن، اصلی ترین شاخص در انتخاب اصلح 
است؛ یعنی فردی که این اصول را بداند، شایستۀ مقام ریاست جمهوری 
است و امام خمینی کامالً در قالب قانون اساسی شاخص معرفی می کند.

  2. حکمرانی بر خود
دومین ویژگی که رئیس جمهور باید داشــته باشــد، به مالک های 
کیفی و اخالقی بر می گردد که چندان قابل سنجش بیرونی نیست 
و بیشــتر معیار درونی دارد. امام خمینی)ره(، راه اصالح جوامع را به 
خود انسان ها بر می گرداند و می گوید: »اگر انسان ها توانایی حکمرانی 
بر خود، یعنی تقوا داشته باشــند، می توانند جامعه را اصالح کنند. 
برخورداری از اخالق و تقوا، داشــتن صفتی اســت که باید در مورد 
نامزدها مورد توجه قرار گیرد. کسی می تواند بگوید اصلح را انتخاب 
کرده است که صفت اخالق و حکمرانی بر خود را در نامزدها بررسی 
کند و بسنجد کدام یک به تقوا و پیروز شدن بر هوای نفس مسلط تر 
هســتند.« همچنین می فرمایند: »دوست داشــتن دنیا، مادر همۀ 

خطاها به شمار می رود.« )صحیفۀ نور، ج 12، ص 141(.
 طبق بیانات ایشان در مورد انتخاب فرد اصلح برای ریاست جمهوری، 
هر کس که ضعیف النفس باشد و از هوای نفس پیروی کند، نمی تواند 
مردم جامعه را به سعادت برساند. سیاســت از درون انسان ها شروع 
می شود و اخالق و تقوا، کلیدواژۀ  سیاسی اسالم است. داشتن صفات 
اخالقی شایسته، یعنی توانایی حاکم کردن صفات خیر و نیکو بر خود، 
الزام کیفی رئیس جمهور است که البته بیشتر معیار درونی دارد و به 

دست خود نامزدها است.
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امام خمینی)ره( توانســتند زبان گویای طبقات پایین و محرومان 
جامعه باشند. فلســفۀ سیاسی جمهوری اســالمی ایران، توجه به 
اقشار آسیب دیده و حاشیه ای است. امام خمینی اعتقاد بسیاری به 
برقراری عدالت و رسیدگی به حال مستضعفان و پابرهنگان داشتند 
و در مورد انتخاب اصلح می فرمودند: »بایــد فردی را انتخاب کنید 
که از طبقۀ پایین جامعه باشــد و مردم محروم و مستضعف را درک 
کند تا برای آنها برنامه ریزی کند. از طبقه ای باشــد که محرومیت 
و مظلومیت مســتضعفان را لمس کرده باشد و حامی و طرفدار آنها 
باشد. امام علی)علیه السالم( نیز از طبقۀ پایین جامعه بودند و سبک 
زندگی ایشان، رســیدگی به حال محرومان بود.« )صحیفۀ امام، ج 

11، ص 36(.
»حکومت علوی، فردی را انتخاب می کند که بیشترین شباهت را به 
امام علی)علیه السالم( دارد که طرفدار مستضعفین باشد.« )صحیفۀ 
امام، ج 21، ص 423(. »کســانی را انتخاب نکنید که اشراف زاده و 
بی درد باشند و کوخ نشینان را فراموش کنند.« )صحیفۀ امام، ج 17، 

ص 376(.

  5. تخصص و مدیریت 
 اینکه جمهوری اسالمی ایران سه دهه با افتخار، سربلندی و داشتن 
استقالل کامل در سیاست خارجی و الگوی کارآمد در سیاست داخلی 
توانسته است روی پای خود بایستد و به هیچ کشوری وابسته نباشد، 
به دلیل تولید الگوهای تخصصی سیاست گذاری است. نمی توان به 
اخالق ، اسالم و معیارهای کیفی و صفات اخالقی، انقالبی و اسالمی، 
به عنوان تعهد تکیه کرد و تخصص را کنار گذاشت. در فرموده های 
امام خمینی)ره(، گزاره های بسیار زیادی راجع به تخصص و داشتن 
تجربه و مدیریت آمده است. فردی می تواند به عنوان اصلح معرفی 
شود که سابقۀ اجرایی و مدیریتی باالیی داشته باشد و تجربۀ او در امور 
سیاست گذاری و حکومت داری، شــهره باشد تا بتواند کارایی نشان 

دهد. )صحیفۀ امام، ج 11، ص 370(.
یکی از عواملی که باعث می شــود مــردم راضی باشــند و معاش 
شهروندان به خطر نیفتد، داشتن تخصص در رأس حکومت است. 
به صرف اخالق و صفات کیفی، نمی توان نامزدها را برای ریاســت 
جمهوری تعیین کرد. تجربه و سابقۀ مدیریتی آن قدر اهمیت دارد 
که امام می فرمایند در انتخاب اصلح خود برای ریاســت جمهوری، 
به ســوابق اجرایی و کارهایی که نامزدها انجام داده اند، دقت کنید. 
سوابق قبل و بعد از انقالب آنها را بسنجید. شایسته ترین، تواناترین 
و کارآمدترین افراد را انتخاب کنید. الیق و شایسته بودن به معنای 

تخصص و سابقۀ مدیریتی و اجرایی است.

  نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری، عرصۀ امتحان افراد نیست، بلکه عرصۀ 
برگزیدن فردی است که حائز اکثریت شرایط یک رجل سیاسی در 
عرصۀ سیاست جمهوری اسالمی است. بنابراین، با به کار بستن چنین 
شاخص هایی در انتخاب فرد اصلح، می توان آیندۀ شایسته تری را برای 

کشور و جامعۀ اسالمی ترسیم کرد.

 
  
باید فردی را انتخاب 
کنید که از طبقۀ 
پایین جامعه باشد 
و مردم محروم و 
مستضعف را درک 
کند تا برای آنها 
برنامه ریزی کند. 
از طبقه ای باشد 
که محرومیت 
و مظلومیت 
مستضعفان را لمس 
کرده باشد و حامی 
و طرفدار آنها باشد. 
امام علی)علیه 
السالم( نیز از طبقۀ 
پایین جامعه بودند 
و سبک زندگی 
ایشان، رسیدگی به 
حال محرومان بود

 

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

با نزدیک شدن ایام انتخابات، از سوی  برخی  محسن  قلی پور
فعاالن و جریانات سیاســی، معیارهای فعال فرهنگی

مختلفی در خصوص انتخــاب کاندیدای 
مطلوب، ارائه شده است؛ معیارهایی مانند 

رأی آوری، مقبولیت و...
با مالحظۀ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف 
جامعه، مشخص می شــود که مالک ایشان در انتخاب رئیس 
جمهور مطلوب، »اصلح بودن کاندیدا« اســت. بر این اساس، 
برآنیم تا با در نظر گرفتن معیار مزبور، به بررســی »ضرورت 
انتخاب اصلح«، »ویژگی هــای فرد اصلح«، »تکلیف گرایی یا 
نتیجه گرایی در انتخاب« و همچنین »روش شناســایی فرد 

مطلوب« از دیدگاه مقام معظم رهبری بپردازیم.

 الف - ضرورت انتخاب اصلح
انتخاب اصلــح، دارای اهمیــت فراوانی اســت. رهبــری معظم در 

مناسبت های مختلف، بارها به این نکته اشاره کرده اند:
1- »نکتۀ بعدى در باب انتخابات این است که مردم باید به فکر شناخت 
اصلح باشند؛ چون امر کوچکى نیست. مسئلۀ انتخابات، مسئلۀ سپردن 
سرنوشت بخش عمدۀ امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است. 
سرنوشت مسائل اقتصادى، مسائل فرهنگى، روابط خارجى و مسائل 
گوناگون دیگر تا حدود زیادى به این قضیه وابســته اســت. درست 
است که قواى دیگر هم هر کدام وظایفى دارند، اما مهم ترین مسائل و 
فعالیت هایى که در بخش هاى مختلف کشور به جریان مى افتد، به قّوۀ 
مجریه مربوط است که سرنوشت آن در این انتخابات معلوم مى شود. 

معیارهای انتخاب نامزد اصلح برای ریاست جمهوری از نگاه رهبر معظم انقالب

آرای صالحه
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مردم سعی کنند 

صالح ترین را 
انتخاب کنند. 
آن کسانی که 
نامزد ریاست 

جمهوری 
می شوند و در 

شورای نگهبان 
صالحیت آنها 

زیر ذره بین 
قرار می گیرد و 

شورای نگهبان 
صالحیت آنها را 

اعالم می  کند، 
این ها همه  شان 

صالح اند. اما 
مهم این است 

که شما در 
بین این افراد 

صالح، بگردید 
و صالح ترین را 

پیدا کنید

کنید که به دین مردم، به انقالب مردم، به دنیاى مردم، به معیشــت 
مردم، به آیندۀ مــردم و به عزت مردم اهمیــت مى دهد.«)بیانات در 

سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى)ره(، 1384/03/14(
ایشان عالوه بر ویژگی های مذکور، در زمان انتخابات ریاست جمهوری 
دورۀ یازدهم هم ویژگی هایی برای رئیس جمهور مطلوب معرفی کرده 
و فرموده اند: »آن کسانى که وارد میدان می شوند، باید کسانى باشند 
که در خود توانایِى کشیدن این بار را بیابند؛ صالحیت هایى را هم که 
در قانون اساسى است و شوراى محترم نگهبان بر روى آنها تکیه خواهد 
کرد، در خودشان مالحظه کنند و واقعاً وابسته و دلبسته به نظام و قانون 
اساسى باشند؛ بخواهند قانون اساسى را اجرا کنند؛ چون رئیس جمهور 
سوگند می خورد که قانون اساسى را اجرا کند؛ قسم دروغ که نمی شود 

خورد.«)بیانات در دیدار با مردم قم، 1391/10/19(
در تکمیل ویژگی های فوق، ایشــان  مؤلفه های دیگــری را نیز برای 

انتخاب رئیس جمهور آینده بر شمرده اند: 
»آنچه ما برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی 
که امروز وجود دارد، منهای ضعف هایی که وجود دارد. این را همه توجه 
کنند؛ رئیس جمهور هر دوره ای باید امتیازات کسبی و ممکن  الحصول 

رئیس جمهور قبلی را داشته باشد، ضعف های او را نداشته باشد. 
 )بیانات در حرم مطهر رضوی، 1392/01/01(

همچنین رهبر انقالب، در آســتانۀ انتخابات ریاست جمهوری سال 
1392، به شرح نکاتی دربارۀ انتخابات پرداخته اند:

»نامزد انتخابات اوالً باید به خدا و به این انقالب و به قانون اساسى و به این 
مردم ایمان و اعتقاد داشته باشد؛ ثانیاً داراى روحیۀ مقاوم باشد. این ملت 
اهداف بلندى دارد، کارهاى بزرگى دارد، تسلیم نیست، کسى نمی تواند 
با این ملت با زبان زور حرف بزند. کســانى که در رأس قوۀ اجرایى قرار 
می گیرند، باید کسانى باشند که در مقابل فشارهاى دشمنان مقاوم باشند؛ 
زود نترسند، زود از میدان خارج نشوند؛ این، یکى از شرط هاى الزم است. 
ثالثاً انسان هاى با تدبیرى باشند، با حکمت باشند. ما در سیاست خارجى 
گفتیم »عزت و حکمت و مصلحت«؛ در ادارۀ کشور هم همین جور است، 
در مسائل داخلى هم همین جور است، در اقتصاد هم همین جور است؛ باید 
با برنامه، با حکمت، با تدبیر، با نگاه بلندمدت و همه جانبه، با یک هندسۀ 

صحیح کارها را مشاهده کنند، نگاه کنند، وارد میدان شوند.

ج - توجه به وظیفه یا نتیجه؟
رهبر معظم انقالب در تأکید بر لــزوم ادای تکلیف و عدم نتیجه گرایی 
فرموده اند: »مردم هم نگاه کنند و اصلح را انتخاب کنند. ... شما تالش خود 
را بکنید؛ مشورت خود را بکنید؛ از کسانى که فکر مى کنید مى توانند شما 
را راهنمایى کنند، راهنمایى بخواهید؛ به هر نتیجه اى که رسیدید، عمل 
کنید و رأى بدهید؛ اجر شما را خداى متعال خواهد داد. ما مأموریم که 
به آنچه مى فهمیم و به آنچه تکلیف الهى تشخیص مى دهیم، عمل کنیم؛ 
مطابق با واقع شد یا نشــد، اجر ما محفوظ است. اجر کسى که عامل به 
تکلیف است، پیش خداى متعال محفوظ است.«)بیانات در دیدار جمعی 

از ایثارگران و خانواده های شهدا، 1384/03/03(
امید اســت با عنایت و عمل به رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری 
در خصوص انتخاب فرد اصلح و ویژگی های آن و همچنین با استعانت 
از خداوند متعــال و عنایت حضرت ولی عصر)عجــل اهلل تعالی فرجه 

الشریف(، در تشخیص فرد اصلح، درست عمل کنیم.

...شــوراى نگهبان طبق وظیفۀ قانونى خود، کســانى را که از لحاظ 
معیارهاى قانونى صالحیت دارند، مشخص خواهد کرد. سپس من و 
شما بایستى در بین این مجموعه نگاه کنیم و کسى را که اصلح است، 
انتخاب کنیم. این هم وظیفۀ بسیار مهمى است.«)بیانات در دیدار با 

جمعی از مردم گیالن، 1380/02/11( 
2- »در جمهورى اسالمى، انتخاب، انتخاب اصلح است؛ نه رقابت انتخاباتى. 
این دعواها و رقابت ها، متعلق به دموکراسی هاى غربى است که از خدا و 
دین، هیچ  چیزى به مشامشان نرسیده است. کارهایى که بعضی ها انجام 
مى دهند، باب جمهورى اسالمى نیست. در اینجا ممشا، ممشاى اسالمى 
است و انتخاب، انتخاب اصلح. مردم باید با چشم باز و با بصیرت وارد بشوند 
و آدم هایى را که اطمینان پیدا مى کنند، انتخاب کنند.«)بیانات در دیدار با 

گروه کثیرى از آزادگان و اقشار مختلف مردم، 1369/07/11(
3- »مردم سعى کنند صالح ترین را انتخاب کنند. آن کسانى که نامزد 
ریاست جمهورى می شوند و در شوراى نگهبان صالحیت آنها زیر ذره بین 
قرار می گیرد و شــوراى نگهبان صالحیت آنها را اعالم می  کند، این ها 
همه  شان صالح اند. اما مهم این است که شما در بین این افراد صالح، بگردید 
و صالح ترین را پیدا کنید. اینجا جایى نیست که من و شما بتوانیم به حد 
اقل اکتفا کنیم؛ دنبال حد اکثر باشید؛ بهترین را انتخاب کنید.«)بیانات 

در جمع مردم استان کردستان  در میدان آزادى سنندج ، 88/2/22 (

ب -  ویژگی های اصلح
مقام معظم رهبری، ویژگی هایی را برای نمایندگان اصلح مجلس شورای 
اســالمی و همچنین رئیس جمهور اصلح، ذکر کرده اند. در این میان، 
برخی از این ویژگی ها بین نمایندۀ مجلس و رئیس جمهور مشترک 

است و به هنگام انتخاب، باید به این ویژگی ها نیز نظر داشت:
1- »بهترین کیست؟ من نسبت به شخص، هیچ گونه نظرى ابراز نمی کنم؛ 
اما شاخص هایى وجود دارد. بهترین، آن کســى است که درد کشور را 
بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمى باشد، از فساد دور باشد، 
دنبال اشرافی گرى خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافی گرى و تجمل 
 پرستى است؛ فالن مسئول اگر اهل تجمل و اشرافی گرى باشد، مردم را به 
سمت اشرافی گرى و به سمت اسراف سوق خواهد داد.«)بیانات در جمع 

مردم استان کردستان  در میدان آزادى سنندج ، 1388/02/22(
2- »آن کسانى که به وســیلۀ شــوراى نگهبان صالحیت آنها اعالم 
می  شــود، معنایش این اســت که این از حد اقل صالحیت مورد نیاز 
برخوردار است. در بین این کسانى که اعالم می  شوند، افرادى هستند با 
صالحیت هاى باالتر، افرادى هستند در سطح پایین  تر. هنر ملت ایران 
... این است که دقت کنند، نگاه کنند، بشناســند اصلح را، بهترین را 
انتخاب کنند؛ بهترین از لحاظ ایمان، بهترین از لحاظ اخالص و امانت، 
بهترین از لحاظ دین دارى و آمادگى براى حضور در میدان هاى انقالب؛ 
دردشناس ترین و دردمندترین نسبت به نیازهاى مردم را انتخاب کنند. 
این ها فرصت هایى هست، بایستى مردم عزیز ما در همه جاى کشور... 
هوشیارانه، با بصیرِت تمام تالش کنند، پیدا کنند و با رأى خود مسجل 
کنند ... البته مردم توجه باید داشته باشند که تبلیغات رنگین و متنوع 
مالک نیست؛ وعده  هاى غیر عملى مالک نیست. ... وعده هاى غیر عملى 
دادن، وعده هاى بزرگ دادن، این ها مالک نیســت؛ باید مردم توجه 

کنند«)بیانات در دیدار با مردم یزد، 1386/10/12(
3- »در پیدا کردن نامزد مورد نظر دقت کنید. به کســى گرایش پیدا 
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خواسته ها، 
تمایالت دروني 
و عادت هاي 
انسان، از عواملي 
هستند که مي تواند 
شناخت او را به 
انحراف کشاند و 
یا بعد از شناخت 
درست، موجب 
بروز رفتاري خالف 
آن شناخت شود؛ 
مثالً ممکن است 
کسي بداند که 
فالن غذا براي 
سالمتي او مضر 
است، اما چون آن 
غذا را دوست دارد، 
به شناخت خود 
توجه نکرده و از آن 
استفاده کند

 

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
موانع انتخاب اصلحانقالب اسالمی

در كنــار توجه به شــاخصه هاي الزم براي كانديــداي اصلح، بايد 
آسيب هايي كه ممكن است موجب بروز خطا در انتخاب شود را هم 

مد نظر قرار دهيم و راه در امان ماندن از آنها را بدانيم.
خواسته ها، تمايالت دروني و عادت هاي انسان، از عواملي هستند كه 
مي تواند شناخت او را به انحراف كشاند و يا بعد از شناخت درست، 
موجب بروز رفتاري خالف آن شناخت شود؛ مثاًل ممكن است كسي 
بداند كه فالن غذا براي سالمتي او مضر اســت، اما چون آن غذا را 

دوست دارد، به شناخت خود توجه نكرده و از آن استفاده كند.
امور مختلفي موجب به وجود آمدن عالقه بين افراد مي شود كه از 
جملۀ آنها مي توان به دريافت كمك هاي مالي، وابستگي به پست، 

مقام و يا تعريف و تمجيدهاي ديگران اشاره كرد.
چگونه مي توان سرنوشت هفتاد ميليون مسلمان را به دست كسي 
ســپرد كه تحت تأثير چنين عواملي است و براي رسيدن به عاليق 

خود حاضر است دست به هر كاري بزند؟
البته ممكن است افراد متدين و حزب اللهي به اين واسطه كه كسي 
به نظام و اسالم خدمتي كرده، نسبت به او محبت داشته باشند؛ اما 
نبايد از اين نكته غفلت كنيم كه افراط در همين محبت مقدس -كه 
بر اساس ارزش هاي اسالمي ايجاد شده- مي تواند مانع ديدن نقاط 
ضعف و يا مقايسۀ فرد مورد نظر با ديگران شــده و از همين رو در 

تصميم گيري صحيح، تأثير منفي داشته باشد.
هيچ کس از آسيب اين عوامل در امان نيست؛ براي اينكه تحت تأثير 
احساسات، تمايالت، رفاقت ها و عالقمندي هاي خود قرار نگيريم، 

بايد آنها را از طريق خودسازي كنترل كنيم.
براي اينكه انتخاب درستي داشــته باشيم، الزم است مجموع مزايا 
و محاسن يك فرد و نقاط قوت و ضعف او را در نظر بگيريم، سپس 
حاصل جمع آنها را با افراد ديگر مقايسه كنيم، تا بتوانيم از ميان افراد 

مختلف، بهترين گزينه را بشناسيم.
آسيب هايي كه ممكن است نتيجۀ انتخابات را تحت تأثير قرار دهد و 

 نعمت انتخابات 
واقعیت این است که در دوران پهلوی، مردم ما باور نمي كردند كه 
روزي بتوانند در حكومت نقشي داشته باشند و مسئوالن مملكت را 
خودشان انتخاب كنند. اما امروز به بركت انقالب، اين مردم هستند 
كه مسئوالن اجرايي مورد نظر خود را انتخاب مي كنند و همۀ دنيا 
اعتراف دارند كه در هيچ جاي ديگري انتخابات به اين شــكل، آزاد 
برگزار نمي شود. لذا ما قدر اين موقعيت را بدانيم و توجه داشته باشيم 
كه چه مالك ها و معيارهايي را براي انتخاب كانديداي مورد نظر خود 

در نظر بگيريم.

یک رأی پر از تکلیف
بنابراین، تذكر به نكاتی که در ادامه بیان می شود، براي اين است كه 
به انتخابات جدي تر نگاه كنيــم و آن را تنها يك حق -كه هر گونه 
خواستيم، از آن اســتفاده كنيم-  ندانيم. ما در انتخابات دو تكليف 

داريم؛
اول: حضور در پاي صندوق  رأي.

دوم: شناسايي و رأي دادن به كانديداي اصلح.
با توجــه به اينكــه نتيجــۀ انتخابــات، حاصــل رأي نصف همه 
رأي دهندگان به عالوۀ يك است، حتي يك رأي هم در نتيجه مؤثر 
است؛ اما ممكن است كساني از اين امر غفلت كرده و براي رأي خود 

اهميتي قائل نباشند.

انتخاب اصلح
در زمينۀ انتخاب اصلح، بحث هاي زيادي مطرح شده كه جامع ترين 
آنها فرمايشات اخير مقام معظم رهبري است. ايشان در بيانات اخير 
خود مالك هايي را براي شناسايي اصلح معرفی و در نهايت فرمودند 
كه بايد مجموع اين مالك ها در نظر گرفته شود؛ بنابراين، بايد توجه 
داشت كه نگاه جداگانه به هر يك از اين معيارها، ممكن است موجب 

گمراهي با نقص در شناسايي اصلح شود.

گفتاری از آیت اهلل مصباح یزدی

آفات و 
آسیب ها در 
انتخاب اصلح
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من دیپلمات 
نیستم، من 
انقالبی ام؛ 

حرف را صریح 
و صادقانه 
می گویم. 

دیپلمات یک 
کلمه ای را 

می گوید، معنای 
دیگری را اراده 

می کند. ما 
صریح و صادقانه 

حرف خودمان 
را می زنیم؛ ما 
قاطع و جازم 

حرف خودمان را 
می زنیم

عبارت »مــن ديپلمات نيســتم، من  کیا فخر
انقالبــى ام«، از جمله ســخنان مهم و 
تأمل برانگیــز مقام معظــم رهبری در 
سال های اخیر بوده است که می تواند به 
لفظ مناقشه برانگیز »انقالبی«، معنایی دوباره دهد. یافتن 
معنای انقالبی در مفهوم دینی و والیی، می تواند در فرایند 
انتخاب اصلح، معیار قابل توجهی را در برابر انتخاب کنندگان 
قرار دهد. برای آغاز بحث، بار دیگر قسمتی از فرمایش مذکور 

رهبری را می خوانیم:
»من دیپلمات نیستم، من انقالبی ام؛ حرف را صریح و صادقانه 
می گویم. دیپلمات یک کلمه ای را می گوید، معنای دیگری را 
اراده می کند. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را می زنیم؛ ما 

قاطع و جازم حرف خودمان را می زنیم.«1
اکنون با توجه به اهمیت این مطلب و نیز با عنایت به در پیش 
بودن انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت انتخاب کاندیدای 
اصلح، ضروری است تا به بررســی  ویژگی ها و لوازم منطق 
»انقالبی« در کالم مقام معظم رهبری پرداخته و بر اساس آن 
بتوانیم کاندیدای مطلوب و اصلح، با ویژگی انقالبی بودن را 

انتخاب نماییم.

ما بايد از آنها پرهيز كنيم، به چند بخش تقسيم می شود.
بخش اول ويژگي هاي شخصيتي هر يك از كانديداهاي مورد نظر 
ما است؛ ممکن است يك شخص در كنار محاسن فراواني كه دارد، 
يك عيب داشته باشد كه همۀ آن محاسن را تحت الشعاع قرار دهد.

اين عيب، چشم و گوش انسان را به روي واقعيت ها مي بندد و موجب 
مي شود خود را تافتۀ جدا بافته و برتر از ديگران بداند. اين عيب -كه 
نمونه هايي از آن را در برخي مسئوالن سی سالۀ اخير مي توان سراغ 
گرفت- به حدي خطرناك است كه طوالني ترين خطبۀ نهج البالغه 
با عنوان »قاصعه« به اين امر و نتايج زيان بار آن اختصاص يافته است.

غرور، اســتبداد به رأي را به دنبال دارد؛ شــخصي كه مبتال به اين 
صفت شده، خود را از مشورت با ديگران بي نياز دانسته و براي نظرات 

ديگران ارزشي قائل نمی شود.
دومين بخش از آسيب هایي كه انتخابات را تهديد مي كند،  مربوط به 
انتخاب كنندگان است؛ اهميت ندادن به شناخت اصلح و يا انتخاب 
بر اساس تمايالت و تعلقات، آفتي اســت كه ممكن است انتخاب 

كنندگان به آن مبتال شوند و ما نبايد از اين خطر غافل باشيم.
ســومين بخش، از ناحيۀ عوامل پيراموني از قبيل تبليغات است؛ 
ممكن است شــرايط به گونه اي ترتيب داده شود كه افرادي كه در 
صدد شناخت فرد اصلح برآمده اند، به اشتباه افتند. نقش تبليغات 
در اين زمينه به حدي اســت كــه مي تواند كســي مثل حضرت 

امير) عليه السالم( را تارك الصالة معرفي كند!
نمونۀ این فرآیند، اخبار متضادي است كه از طريق بعضي رسانه ها و 
مطبوعات منتشر مي شود و ما براي در امان ماندن از اشتباه ناشي از 
تبليغات يا اخبار نادرست، بايد به منابع و افراد مطمئن و مورد وثوق 

مراجعه كنيم.
البته در مراجعه به اين منابع و افراد هم نبايد ســاده انگارانه به هر 
گفته اي اعتماد كنيم؛ بايد دقت داشــته باشيم كه منابع اطالعات 

ايشان به آفت خطا و تحريف مبتال نشده باشند.
اصوالً به خاطر وجود احتمال اشــتباه، نمي توانيم از تحقيق دست 
برداريم و يا از انجام تكليف اجتماعي خود صرف نظر كنيم؛ بلکه الزم 
است تا رسیدن به حجت شــرعی و در حد توان، به دنبال شناخت 

کاندیدای اصلح باشیم.
با پيش گرفتن چنين شــيوه اي در انتخاب كانديداي اصلح، عسر و 
حرج پيش نخواهد آمد و حتي در صورت انتخاب نادرست، ما نه تنها 
در پيشگاه الهي مورد مؤاخذه نيستيم، بلكه مأجور هم خواهيم بود؛ 

هم چنان كه در احكام فردي هم چنين است.
الزم به ذکر اســت كه منظور از اصلح، اصلح نســبي است و انتظار 
اينكه يك انسان عادي و غير معصوم عاري از هر ضعف و اشتباهي 
باشد، خطاست. بر همين اساس، بايد در ميان كانديداهاي موجود 
به دنبال انتخاب فردي باشــيم كه بيش از سايرين به نفع اسالم و 
مسلمين باشد؛ هر چند ممكن اســت اين فرد داراي نقاط ضعفي 

نيز باشد.
نبايد از اين مســئله غافل شويم كه همۀ ما انســان هاي ضعيف و 
محتاج كمك خداوند هستیم؛ بايد در هر كاري به او توكل كنيم و 
از دعا، تضرع و توسل به ائمه)علیهم الســالم( و اوليای الهي غافل 

نشويم.

اهمیت، ویژگی و مؤلفه های انقالبی بودن؛ شاخصی برای انتخاب اصلح

من انقالبی ام
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
اگر کاوش کنیم، 
خواهیم دید که 
ما در گذشته هر 
جا توفیق داشته 
و موّفق شده ایم، 
به خاطر آن بوده 
است که به اصول 
انقالب احترام 
گذاشته و آن را 
رعایت کرده ایم

 

3. انواع انقالبی گری 
»ما از اّوِل انقــالب، دوگونه انقالبى داشــتيم و انقالبیون ما دو گونه 
نقش ايفا كردند. بعضى از انقالبیون، انقالبیوِن مثبت بودند. بعضى از 
انقالبیون هم انقالبیون منفى بودند. در اوايل انقالب، انقالبِى منفى به 
آن انقالبى اى مى گفتيم كه از ميدان كار و تالش و حركت، آنجايى كه 
دردسرى داشت، عقب مى كشيد. انقالبى بود؛ اما انقالبِى وجاهت طلب 
و راحت خواه. انقالبى اى كه مى گفت من مبــارزه ام را قبل از انقالب 
كرده ام، اكنون ديگر مى خواهم احترام شوم. بنابراين، چنين كسانى 
به ميدان خطر و دردسر و آنجايى كه چهار نفر آدم از انسان گله مند 

مى شوند، وارد نمى شدند.
يك عّده هم انقالبِى مثبت بودند؛ حاضر بودند آبرويشان را هم خرج 
كنند. آنجايى كه فكر مى كردند وجودشــان مى تواند كمكى بكند، 
با همۀ وجود حاضر بودند. اگر جبهه بود، يك طور، اگر دانشــگاه بود، 
يك طور، اگر ميدان فرهنگى يا سياســى بود، وارد ميدان مى شدند. 
انقالبِى منفى، خودش را از كار كنار مى گيرد؛ اما اگر يك وقت كارى 
هم به دستش افتاد، مثل آدم هايى كه هيچ كارى در دستشان نيست، 
حالت منفى بافى و شكل اپوزيسيون به خودش مى گيرد؛ كأنّه در هيچ 
كارى مســئوليت ندارد! انقالبِى مثبت حّتى اگر هيچ كاره هم باشد، 

خودش را مسئول ترين افراد مى داند و وارد ميدان مى شود.«5

4. هویت و شعارهای انقالب 
»هويت انقالب، به شعارهاى انقالب است، به جهت گيری هاى انقالب 
است، به ارزش ها و مبانى انقالب اســت. هميشه بوده اند كسانى كه 
بخواهند به بهانۀ اينكه اوضاع جهان عوض شــده اســت، شعارهاى 
انقالب را تغيير بدهند يا شعار دينى -بُعد دينى- را از انقالب جدا كنند 
يا بُعد عدالت اجتماعى را از انقالب جدا كنند يا بُعد سلطه ستيزى و 
بيگانه ســتيزى را از انقالب جدا كنند يا بُعد ضد استبداد بودن را از 
انقالب جدا كنند. انگيزه هاى مختلف، به بهانه هاى مختلف هميشه 
ممكن اســت وارد ميدان شــوند، براى اينكه شــعارهاى انقالب و 
هدف هاى انقالب را تغيير دهند. مردم بايد هوشــيار باشند، بدانند؛ 

 1. اهمیت روحیه و جهت گیری انقالبی 
»اگر كاوش كنيم، خواهيم ديد كه ما در گذشته هر جا توفيق داشته 
و موّفق شده ايم، به خاطر آن بوده است كه به اصول انقالب احترام 
گذاشته و آن را رعايت كرده ايم. هر جا ناكامى داشته ايم، به خاطر آن 
بوده است كه كم و بيش از اصول الهى و اسالمى و انقالبى، انحراف 
پيدا كرده ايم. پيشــرفت هاى ما، به بركت اصول انقالب است. البته 
دشمنان از خارج و ايادى آنها در داخل، كوشش مى كنند كه عكس 
اين را وانمود كنند. موذيانه و خباثت آلود مى نويسند و تبليغ مى كنند 
كه پايبندي هاى انقالبى، مشكل آفرين است؛ نه! اين، دروغ و افترا 
است. پايبندِى انقالبى براى ملت و دولت، گره گشا و راهگشا است 
و مشكل را برطرف مى كند. آنچه كه مشــكل ساز است، انحراف از 
اصول اسالم و انقالب اســت؛ چه در عمل ما و چه در فكر ما. گاهى 
ممكن است فكر هم انقالبى باشد؛ ولى عمل، انقالبى نباشد. اين هم 

مشكل آفرين است.«2
روحيۀ انقالبى، پشتوانۀ عظيم قدرت ايران اسالمى است: »بزرگ ترين 
اشتباه براى ملت و دولت اسالمى ايران، اين است كه اين پشتوانۀ عظيم 
-يعنى روحيۀ انقالبى- را از دست بدهد. زيرا جوشش و حضور انقالبى 
و تمسك به انديشه هاى انقالبى است كه اين نظام را عظمت مى بخشد 
و قدرت مى دهد، احترام ديگران را بر مى انگيزد و راه هاى ناهموار را بر 

روى ايران اسالمى هموار مى كند.«3

2. مخالفت دشمنان با حاکمیت فضای انقالبی 
»فضاى انقالبى در كشــور، دشــمنان عنود و كينه ورزى دارد که با 
حاكميت فضاى انقالبى در كشور مخالف اند. مي خواهند اين فضا را 
بشكنند. شما ديديد در يك دوره اى شهادت را زير سؤال بردند، جهاد 
را زير سؤال بردند، شهيد را زير سؤال بردند، نظرات امام را زير سؤال 
بردند، پيغمبران را زير سؤال بردند! مسئله اين نيست كه فالن زيدى 
با اين مفاهيم مخالف است؛ مسئله اين است كه اين مخالفت از نظر 
دشمن بايد در جامعه مطرح شــود، فضاسازى شود و فضاى انقالبى 

بشكند.«4
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   شماره196  رجب و شعبان 1438   

  
یکی دیگر از راه های 

شناخت کاندیدای 
اصلح، آشنایی با 

اطرافیان و عناصری 
است که در آینده 
توسط وی به کار 

گرفته می شوند. آنها 
در حقیقت افرادی 

هستند که به رئیس 
جمهور در مواقع 

مختلف تصمیم گیری 
یاری می رسانند و 

تعهد و تخصص آنها 
می تواند معیار خوبی 

برای شناخت باشد

1- تحقیق:
بدیهی است که حامد کریمی

یکی از راه های 
شــناخت فرد 
اصلح، تفحص و توجه به مواضع افراد 
در مواقــف و مراحل مختلف انقالب 
اســت؛ باید مالحظه کرد که آنها در 
رابطه یا سیاســت خارجی، مسائل 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مبانی 
و ارکان نظام، چه برخوردی داشته اند.

 2- مشورت کردن:
برای انتخاب اصلح، نمی توان به دیدن چند پوستر و ستاد و حتی فیلم و 
تیزر انتخاباتی بسنده کرد. همین موضوع شامل حال مناظرات هم می شود؛ 
انتخابات، عرصۀ تحلیل های سیاسی است و اگر فردی در خود توان ارائۀ 
یک تحلیل را نمی بیند، می تواند از روحانیون، کارشناسان و روشن اندیشان 

تحلیل گر اطراف خود مشورت دریافت کند.
3- شناخت مقایسه ای

شناخت مقایســه ای بدین معنی اســت که باید حوزۀ عملکردی سابق 

فرد کاندیدا بررســی شــده، ســپس 
ویژگی های او با وظایفی که پیش روی 
ریاست جمهوری است، سنجیده شود 
و در نهایت به این پرســش پاسخ داده 
شــود که با توجه به حوزۀ کارکردی و 
کارآمدی سابق فرد در مقایسه با قلمرو 
وسیع ریاست جمهوری و وظایف بسیار 
ســنگین این جایگاه، آیــا او می تواند 
چنین مسندی را عهده دار شود؟! برای 
مثال، فردی که در مدیریت یک اداره یا 
سازمان کوچک ناتوان بوده و کارنامه ای 
ضعیف یا حتی خنثی بر جای گذاشــته، آیا می تواند از پس امورات یک 

کشور برآید؟
4- اطرافیان:

یکی دیگر از راه های شناخت کاندیدای اصلح، آشنایی با اطرافیان و عناصری 
است که در آینده توسط وی به کار گرفته می شوند. آنها در حقیقت افرادی 
هستند که به رئیس جمهور در مواقع مختلف تصمیم گیری یاری می رسانند 

و تعهد و تخصص آنها می تواند معیار خوبی برای شناخت باشد.

شناخت معیار و ویژگی های یک انتخاب اصلح

اين انقالب با شعارهاى خود زنده اســت. اصلى ترين شعارهایى كه 
در اين انقالب بر روى پرچم انقالب نوشته شده است، شعار اسالمى 
بودن اســت. پايبند بودن به مبانى دين و اصول و قواعد دينى است. 
سلطه ستيزى است. ستيزه با استكبار اســت. دفاع از مظلومان عالم 

است؛ آن هم دفاع صريح و صادقانه از همۀ مظلومان.«6

5. مؤلفه ها و ویژگی های  انقالبی بودن 
»يك مؤمن انقالبى چه مى خواهد؟ مى خواهد كــه در دنيا، اثرى از 
ظلم و جور نباشد. مى خواهد كه گردن كشاِن عالم، ميدان گردن كشى 
پيــدا نكنند. مى خواهــد كه زندگى انســان ها، زندگى شــيرين و 
سعادت مندانه اى باشــد. مى خواهد كه عزت و شرف توحيد و دين 
الهى و پايبندى به آن، مثل پرچم افتخارى، بر سر همۀ مسلمانان به 

اهتزاز در بيايد.«7
مقام معظم رهبری در بیانی دیگر، به ذکر ویژگی های یک فرد انقالبی 
پرداختند و فرمودند: »انقالبى بايد بصير باشــد، بايد بينا باشد، بايد 
پيچيدگى هاى شرایط زمانه را درك كند. مسئله اين جور ساده نيست 
كه يكى را رد كنيم، يكى را اثبات كنيم، يكى را قبول كنيم؛ اين جورى 
نمي شود. بايد دقيق باشيد، بايد شــور انقالبى را حفظ كنيد، بايد با 
مشكالت هم بسازيد، بايد از طعن و دق ديگران هم روگردان نشويد؛ اما 
بايد خامى هم نكنيد. مراقب باشيد، مأيوس نشويد، در صحنه بمانيد؛ 
اما دقت كنيد و مواظب باشيد رفتار بعضى از كسانى كه به نظر شما 
جاى اعتراض دارد، شما را عصبانى نكند، شما را از كوره در نبرد. رفتار 

منطقى و عقالیى يك چيز الزمى است. البته اين را هم به همه توصيه 
كنيم كه نيروهاى انقالبى را متهم به افراطى گرى نكنند؛ بعضى هم اين 
جورى دوست مي دارند. عنصر انقالبى، جوان انقالبى، طلبۀ انقالبى، 
فاضل انقالبى، مدرس انقالبى در هر سطحى از سطوح را متهم كنند 
به افراطى گرى؛ نه! اين هم انحرافى اســت كه به دست دشمن انجام 

مي گيرد؛ واضح است. پس نه از آن طرف، نه از اين طرف.«8
معظم له همچنین بــه توصیف روحیۀ انقالبــی پرداختند و در این 
خصوص فرمودند: »بهتريِن كارها را كســانى كرده اند كه با روحيۀ 
انقالبى كرده اند؛ هم در جنگ، هم در سازندگى و هم در علم و مسایل 
فرهنگى. بنابراين انقالبى بمانيد. روحيۀ انقالبى يعنى اســير حدود 
تحميلى نشدن، قانع به گيرندگى قطره چكانى نشدن، با اميد دنبال 
هدف حركت كردن و با انگيزه، با نشــاط، با اصرار و پيگيرى آن را به 

دست آوردن. اين، انقالب و حركت انقالبى است.«9

نتیجه 
انقالبی بودن، رانت نیست؛ بلکه یک مسئولیت سخت است. انقالبی 
نه در چهره، بلکه در عمل عالیم رفتاری و جهت گیری های توحیدی 
خود را نشان می دهد. اگر جامعه موفق به شناسایی آن -بر اساس متری 
و مقیاسی که رهبری مشخص کرده اند- بشود، به موفقیت بزرگی در 
زمینۀ انتخاب اصلح دست یافته است. معیار انقالبی بودن، می تواند 
سایر معیارهای انتخاب اصلح را در خود مستتر داشته باشد؛ اگر جامعه 

در شناخت انقالبی بودن به انحراف کشیده نشود.

پی نوشت ها:
.1391/11/19 )1(
.1372/01/01 )2(
.1375/05/17 )3(
.1389/07/29 )4(
.1379/12/09 )5(
.1387/03/14 )6(
.1369/06/29 )7(
.1389/07/29 )8(
.1383/04/01 )9(
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
دربارۀ »رجل سیاسي« نیز 
معاني زیر متصور است: 
اول؛ عالقه مند و داراي 
گرایش به موضوعات 
و مسائل سیاسي. دوم؛ 
دارای بینش سیاسي. 
سوم؛ دارای دانش 
و مطالعات سیاسي. 
چهارم؛ انجام فعالیت 
سیاسي به معناي اخص 
و تالش براي مشارکت 
در قدرت سیاسي نظیر 
مبارزات سیاسي، تشکیل 
حزب، نامزدي مجلس، 
عضویت شورا و... پنجم؛ 
تصدي گري مسئولیت هاي 
سیاسي در حکومت مانند 
نمایندگي مجلس، وزارت، 
معاونت رئیس جمهور، 
استانداري و... 

چهارم؛ رجل مذهبي، در حوزۀ ديــن و مذهب، مطالعات تخصصي 
دارد و ضمن شناخت عميق دين و معارف اسالمي، به تبليغ و ترويج و 

آموزش اعتقادات ديني هم مبادرت مي كند.
پنجم؛ رجل مذهبي كسي اســت كه به عنوان عالم ديني در ميان 
مردم شناخته مي شود و محل رجوع مردم است و تصدي يك دسته 
از فعاليت ها در حيطۀ امور ديني مردم را بر عهده دارد يا به عنوان يك 

روحاني، مورد توجه آنان است.

رجل سیاسی یعنی...
دربارۀ »رجل سياسي« نيز معاني زير متصور است:

اول؛ عالقه مند و داراي گرايش به موضوعات و مسائل سياسي.
دوم؛ دارای بينش سياسي.

سوم؛ دارای دانش و مطالعات سياسي.
چهارم؛ انجام فعاليت سياسي به معناي اخص و تالش براي مشاركت 
در قدرت سياسي نظير مبارزات سياســي، تشكيل حزب، نامزدي 

مجلس، عضويت شورا و... 
پنجــم؛ تصدي گري مســئوليت هاي سياســي در حكومت مانند 

نمايندگي مجلس، وزارت، معاونت رئيس جمهور، استانداري و...

و در آخر... 
اينجا نيز -مانند تعريف رجل مذهبي- 
دو مفهوم »فعاليت« و »تصدي گري« 
بايد مورد توجــه قرار گيــرد؛ تنها 
كســاني بايد »رجل سياسي« تلقي 
شوند كه در عرصۀ سياست، فعاليت 
داشته اند و از اين منظر براي همگان 
شناخته شــده اند، يا تصدي برخي 
مسئوليت هاي مهم سياسي با آنان 
بوده است. طبعاً اگر افراد به اين معنا، 
رجل سياســي باشند، ســه معناي 
نخست را نيز پوشش خواهند داد و از 
نظر وضعيت گرايش، بينش و دانش 

سياسي هم قابل دفاع خواهند بود.

 سه نکته 
در بررسی معنای رجل مذهبی-سیاسی، چند نكته قابل ذكر است که 
در واقع، نخستين مقوالتي هستند كه به ذهن انسان متبادر مي شوند:

1- استفاده از تعبير »مذهبي و سياسي«، امري عبث و زائد نيست؛ 
رئيس جمهور -پس از مقام رهبري- عالي ترين مقام رسمي كشور 
است )اصل يكصد و سيزده( و بايد از نظر سوابق و پيشينه، در حدي 
باشد كه تعبير »رجل مذهبي« يا »رجل سياسي« بر وي صدق كند.

2- مذهبي و سياسي بودن كانديداي رياست جمهوري، در حد معناي 
لغوي اين تعابير نيست، بلكه جنبۀ عرفي و اصطالحي دارد؛ این تعابیر 
بر همۀ معتقدان به مذهب يا عالقه مندان به سياست، صدق نمي كند، 
بلكه افرادی مصداق آن هستند كه رابطۀ آنان با مذهب و سياست، 
جدي تر است و در حد »رجل مذهبي« يا »مرد سياست« شناخته 

مي شوند.
3- تأكيد بر رجل مذهبي و سياســي، به معنــاي جمع بين اين دو 
نيست، بلكه رئيس جمهور، هم از ميان رجال مذهبي و هم از ميان 
رجال سياسي مي تواند برگزيده شود، مشروط بر آنكه بقيۀ شرايط 
رئيس جمهور را داشته باشــد. در واقع »و« در اين تعبير، در معناي 

»يا« به کار رفته است.

 رجل مذهبی یعنی... 
پس از بیان این کلیات، الزم اســت 
به بررسی معناي خاص بلكه اخص 
»رجل مذهبي و سياسي« بپردازیم و 
براي تبیین بیشتر بحث، ابتدا »رجل 
مذهبي« را بررسی كنيم. چنين به 
نظر مي رســد كه »رجل مذهبي« 

مي تواند در معاني زير به كار رود:
اول؛ رجل مذهبي، كســي است كه 

اعتقاد به دين و مذهب دارد.
دوم؛ رجل مذهبي، قدرت فهم مسائل 

ديني و بينش خوب مذهبي دارد.
سوم؛ رجل مذهبي، عامل به احكام 

دين و شريعت است.

رجل مذهبی - سیاسی در لفظ و معنا
در اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي آمده است: »رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط  معین 

زير باشند، انتخاب گردد: ايراني االصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به قوی دست
مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور«

در اين اصل، پيش از آنكه ويژگي ها و شرايط رئيس جمهور، بيان و تشريح شود، بر اینكه كانديداهاي رياست جمهوري 
بايد از رجال مذهبي و سياسي باشند، تأكيد شده است. در واقع، رجل مذهبي و سياسي بودن، پيش شرط ورود به این عرصه است و از 
ميان اين رجال مذهبي و سياسي، كساني مي توانند نامزد رياست جمهوري شوند كه ديگر شرايط را هم داشته باشند. پس رجل مذهبي و 

سياسي بودن، شرط اوليه و الزم است و داشتن صالحيت هاي دسته دوم به تنهايي كفايت نمي كند.
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معتقدم بهترین 

راه تشخیص 
رجل سیاسی-
مذهبی بودن، 

بررسی عملکرد و 
موضع گیری های 

فرد در گذشتۀ 
مدیریتی او 

است؛ باید دید 
با گذر زمان، 

موضع گیری های 
گذشتۀ او را 

به صورت طنز 
یاد می کنیم یا 

فراست سیاسی

آیا شّم سیاسی -که به نظر جامعه از خصوصیات 
یک رجل سیاسی اســت- برای یک فرد در منصب ریاست 

جمهوری کافی است؟
2- سیامک صادقیان- معلم آموزش و پرورش

این امر از جهتی صحیح و از جهتی غلط است؛ از آن جهت صحیح 
است که برای شــناخت رجل سیاســی، باید توجه کرد که گاهی 
افرادی سیاسی هستند، ولی شّم سیاســی ندارند. سیاسی بودن، 
شّمی می خواهد که در همۀ چهره های سیاسی واقعاً موجود نیست. 
و از آن جهت غلط است که شّم سیاسی، منوط به داشتن استنباط 
و ملکه ای است که در فردی که دارای تحلیل و آینده نگری است، 
وجود دارد. رجل سیاسی مسائل را با تحلیل  به دست می آورد که 
برای راهبرد جامعه مفید باشــد. بنابراین، درست است که وزیر یا 
نماینده بودن، شــهردار بودن و مدیرکل بودن یک تجربۀ سیاسی 
است، اما همۀ سیاسی بودن در این نهفته نیست، و چه بسا افرادی 
که هیچ کدام از این تجربه ها را نداشــته باشــند، ولی دارای شّم 

سیاسی باشند.

به نظر شما رجل سیاســی به چه فردی و با چه 
خصوصیاتی اطالق می شود؟

رجل سیاسی که انتخاب اصلح باشد، عالوه بر خصوصیات 
قبلی، چه خصوصیاتی دارد؟

1- محمد قائمی فرد -  لیسانس گرافیک
به نظر من، فردی که بر اســاس ســوابق و کارنامۀ فعالیت ها در میان 
ما مردم عادی به عنوان چهرۀ سیاســی شناخته شده و مورد پذیرش 
باشد، رجل سیاسی است. اما اصلح بودن این رجل سیاسی، ویژگی ها و 
مصادیق دیگری را می طلبد که قاعدتاً شورای نگهبان باید آن را تعیین 
کند. اما به نظر من به عنوان یک فرد دانشگاهی، رجل سیاسی اصلح، 
کسی است که هوش، فهم و شعور سیاسی داشته باشد؛ رجل سیاسی 
کسی است که توانایی رویارویی با معادالت پیچیدۀ سیاسی را داشته 
باشد. همچنین معتقدم بهترین راه تشخیص رجل سیاسی-مذهبی 
بودن، بررسی عملکرد و موضع گیری های فرد در گذشتۀ مدیریتی او 
است؛ باید دید با گذر زمان، موضع گیری های گذشتۀ او را به صورت طنز 

یاد می کنیم یا فراست سیاسی.

کدام گزینه؟
گزارش مردمی از تصویر »انتخاب اصلح« در ذهن جامعه

خصوصیات یک رجل سیاسی در جامعه چیست؟ سؤالی که شاید به ندرت از جامعه پرسیده شده باشد، اما دانستن  گزارشگر: زهرا 
پاسخ آن، فایدۀ بسیاری در تحلیل و سنجش نگرش جامعه از مفهوم »انتخاب اصلح« دارد. گزارش زیر، نمایی تمام عیار حجتی فر

از تصویر جامعه نسبت به رجل سیاسی است. در طول دهه های گذشــته، هیچ گاه »رجل سیاسی« توسط مجالس 
قانون گذاری و شورای نگهبان برای جامعه تعریف نشده است.
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کسي که مي خواهد 
یک نفر را اداره 
کند، باید به اندازۀ 
ده نفر عقل داشته 
باشد و اگر کسي 
بخواهد چهل نفر 
را اداره کند، باید به 
اندازۀ چهارصد نفر 
عقل داشته باشد؛5 
لذا عقول انبیا و 
رسوالن الهي که 
هدایت و ادارۀ 
امت ها را بر عهده 
داشته اند، بیش از 
همۀ انسان ها بوده 
است

 

انتخاب »اصلح« 
معیار فقط با یک 

 ارکان چهارگانۀ عقل  
امام صادق)علیه السالم(، در تعریف عقل فرموده اند: خداوند بزرگ، عقل 
را از چهار چيز آفريده است: از دانايي و توانايي و روشن بيني و تابع مشيت 
امور بودن. و تمام اينها بر علم و آگاهي استوار مي شود و براي هميشه در 
ملکوت باقي مي ماند.4 در روايات اهل بيت)علیهم السالم( هم آمده است: 
کسي که مي خواهد يک نفر را اداره کند، بايد به اندازۀ ده نفر عقل داشته 
باشد و اگر کسي بخواهد چهل نفر را اداره کند، بايد به اندازۀ چهارصد نفر 
عقل داشته باشد؛5 لذا عقول انبيا و رسوالن الهي که هدايت و ادارۀ امت ها 

را بر عهده داشته اند، بيش از همۀ انسان ها بوده است.

مظاهر عقالنيت
اگر »عاقل ترین بودن« مالک باشد، تمام مالک ها و معيارهاي مطلوب 
را با همين يک مالک سنجيده ايم. امام صادق)عليه السالم( مي فرمايند: 
عاقل در برابر حق تسليم است، در سخن گفتن رعايت انصاف مي کند، 
به کســي ظلم و اجحاف نمي کند، در پذيرفتن باطل سخت گير است، 
يعني باطل در او نفوذناپذير اســت. عاقل از دنيا مي گــذرد، ولي دين 

نظر شــما راجع به رجل سیاسی تعریف شده در 
قانون اساسی چیست؟

3- قدیر ایمانی -  طلبۀ حوزۀ علمیه
حقیقتاً قانون اساسی، تعریف روشن و مشخصی از رجل سیاسی-مذهبی 
ندارد و سوابق اجرایی و سیاسی فرد که باید در ذیل این اصل تعریف شود 
را بیان نکرده است. اما در همین تعریف حداقلی، نکتۀ مهم آن است که 
کاندیداها باید معتقد به مبانی جمهوری اسالمی و مشخصاً والیت فقیه 
بوده و به این اصل مهم اعتقاد و باور قاطع داشته و آرمان ها و ارزش های 
انقالب را در اصول کاری خود مد نظر داشته باشند. تجربۀ ما در سال های 
گذشته نشان داده افرادی بوده اند که سوابق اجرایی مشخص و تعریف شده 
داشته اند و در حرف، خود را پایبند به اصول تأکید شده در قانون اساسی 

دانسته اند، اما در مقام عمل، به گونه ای دیگر حرکت و عمل کردند. 

آیا رجل سیاسی همان انتخاب اصلح است؟
4- زهرا مهدی کیا -  استاد دانشگاه

من فکر می کنم رجل سیاسی، فردی است که معیارهایی مثل التزام به 
والیت فقیه، تجربۀ سیاسی و... را داشته باشد. اما انتخاب اصلح در میان 
رجل های سیاسی، کسی است که با بینش سیاســی محدودیت ها را 
مدیریت و تبدیل به فرصت کند و دارای برنامۀ سیاسی برای ادارۀ جامعه 
باشد. هر رئیس جمهوری در ایران، الجرم با نهادهای موازی و قدرت های 
اقتصادی در سایه مواجه است. رجل سیاسی کسی است که بتواند با وجود 
این ها، مسئولیت آنچه در چهار سالۀ مدیریتش رخ می دهد را بر عهده 

گیرد و شیوۀ تعامل با این ها را با هوش سیاسی انتخاب کند.

به نظر شما تعریف قانون اساسی از رجل سیاسی چه 
کمبودهایی دارد؟

5- محمدرضا ایثارنژاد - کارمند
در اصل 115 قانون اساسی، یکی از شرایط انتخاب رئیس جمهور، این 
است که از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود. رجل سیاسی و 
مذهبی بودن، تعریف خاصی دارد که احراز آن بر عهدۀ شورای نگهبان 
است. اما باید دقت کرد که کسی که نماز می خواند و روزه می گیرد را 
نمی توان یک رجل مذهبی معرفی کرد و کسی که چند سال درس 
علوم سیاسی خوانده باشد، به عنوان رجل سیاسی محسوب نمی شود. 

اصل 115 قانون اساسی، به شخصیت افراد توجه دارد.

آیا می توان رجل سیاسی را از کارنامۀ او تشخیص داد؟
7- قربانعلی میرزایی - پاسدار

بله! رجل سیاسی در نظام جمهوری اسالمی، به کسی اطالق می شود 
که ســابقۀ دفاع از نظام اسالمی و مبانی اندیشــۀ حضرت امام)ره(، 
جمهوریت و اسالمی بودن قانون اساسی را داشته باشد. در طول سه 
دهه نظام جمهوری اســالمی، مقاطع مهمی در کشور وجود داشته 
است که عملکرد افراد در این مقاطع، می تواند مبنای تعریف آنها به 
عنوان رجل سیاسی باشــد؛ مثاًل در دوره ای که کشور مورد حمالت 
منافقانه و تروریســتی قرار می گرفت، یا در دوران دفاع مقدس که 
نظام اسالمی مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت. رجل سیاسی باید در 
مقاطع این چنینی نسبت به خساراتی که دشمنان به نظام و موجودیت 

جمهوری اسالمی وارد کردند، کارنامۀ روشنی داشته باشد.

محمدرضا  تقوایی  در آستانۀ هر انتخابات، کانديداها از طيف ها 
و گروه هاي مختلف با تفکرات، ساليق و روزنامه نگار

گرايشــات گوناگون، خود را براي رقابت 
انتخاباتي آماده مــي کنند و پس از تأييد 
صالحيت ها، به صورت رســمي پا به عرصۀ رقابت انتخاباتي 
مي گذارند. در اين ميان، هر کس سعي مي کند بر اساس اصل 
شايسته ساالري، دانايي و توانايي در پذيرش يک مسئوليت 

خطير، خود را در معرض سنجش افکار عمومي قرار دهد. 
آنچه مهم تر به نظر مي رســد، نوع انتخاب و گزينش فردي 
است که اصلح افراد باشد. اگرچه بارها مالک ها و معيارهايي 
دربارۀ انتخاب اصلح گفته شده و کمتر کسي است که با آنها 
آشنايي نداشته باشــد، اما بايد تمام مالک ها و معيارها را 
در يک مالک خالصه کرد؛ مالکی که اگر کســي فقط همين 
يک مالک را داشته باشد، گويا تمام مالک ها و معيارها در او 
وجود دارد و نیازی به تحقیق برای کشــف دیگر مالک ها در 
او نیست. امام حسين)علیه السالم( -در گفت و گو با معاويه 
دربارۀ عقل- فرمودند: عقل، جز از راه پيروي از حق به کمال 
نمي رسد.1 اميرمؤمنان علي)عليه السالم( نیز فرمودند: کمال 
انسان -يعني آراسته بودن به تمام شايستگي ها و مزيت ها- در 

داشتن عقل است2 و هيچ ثروتي بهتر از عقل نيست.3



  
براي انتخاب اصلح 

باید عاقل ترین 
را انتخاب کرد. 

البته تعقل محتاج 
تحصیالت خاص 
نیست و هر کس 

بتواند از عقل 
به عنوان یک 

پیامبر درون خود 
استفاده کند، حتماً 

سعادتمند مي شود. 
در همین زمینه، 

حضرت امام)ره( 
دربارۀ شهید 

رجایي فرمودند 
که رجایي عقلش 

بیش از علم اوست
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بنگريد، زيرا به ميزان عقلــش پاداش داده 
شــود.9 همچنین فرمودند: باالترين مرتبۀ 
عقل بعد از ايمان به خــداي متعال، اظهار 

دوستي با مردم است.10
ویژگی های تعقل سیاسی و اجتماعی

پس از اینکه انسان عاقل را شناختیم، باید 
ویژگی های تعقل سیاسی و اجتماعی را در 
او شناسایی نماییم تا بتوانیم مدیریت جامعه 
را به او واگذار کنیم. شاید برترین جایی که 
تعقل سیاسی و اجتماعی در آن تبیین شده 
است، عهدنامۀ امام علی)علیه سالم( به مالک 
اشتر نخعی باشد. ایشــان در این عهدنامه، 
مشــخصه های عقل سیاسی را بدین شکل 

بیان نموده اند:
1. دوری از عیب جویان و ســخن چینان: اگر شخص عیب جو و 
سخن چین وارد دستگاه حاكمه شود، به سادگي مي تواند با دست آويز 
قرار دادن نقاط ضعف ديگران، حاكم را از مردم جدا و به خاطر نداشتن 
نيروهاي كارآمد، درمانده و مستاصل نمايد. امام علی این چنین برای 
مالک بیان می کنند: »بايد دورترين رعيت نزد تو، كسي باشد كه بيشتر از 
ديگران در پي عيب جويي مردم است... از آنچه بر تو روشن نيست تغافل 
كن. در تصديق گفته هر سخن چيني شتاب مكن كه سخن چين خائن 

است؛ اگر چه در لباس نصيحت گر و خيرخواه درآيد«11.
2. رازداري و خطاپوشي: انسان عاقل، به دنبال افشاگری های شخصی 
و مفتضح کردن دیگران برای ارتقای موقعیت خود نیست. علي)عليه 
الســالم( براي بيان اين اصل اســالمي، مالك را به رازداري و سرپوش 
گذاشتن بر خطاها و عيوب مردمان تحت حكومت فرمان مي دهد و از 
تحقيق و تجسس از اســرار پنهاني مردم، برحذر مي دارد و مي فرمايد: 
»همچنان كه خود نمي خواهي و حاضر نيستي كه اسرارت را كسي بداند، 

تو نيز حاضر به افشاي اسرار پنهاني مردم نباش!« 12.
3. گره گشايي: وظيفه ديگري كه از بیانات علي)عليه السالم( براي 
فرماندار مشخص مي شود، وظيفۀ گره گشايي و برآوردن حوائج مادي و 
معنوي مردم تحت حكومت است: »أَْطِلْق َعِن النَّاِس ُعْقَدَة ُكلِّ ِحْقٍد«13. از 
آنجایی كه حاكم نمي تواند تمام خواسته هاي مردم تحت حكومت خود 
را برآورده سازد، مي بايست در چنين مواردي، با گشاده رويي و رعايت 
ادب، مردم را با كمبودها آشنا سازد و از خود آنان چاره جويي نمايد و از هر 

طريق رضايت مردم را جلب كند.
4. رايزني و مشــورت پذیری: در فرهنگ اســالم، »مشــاوره« و 
»مشورت«، براي جلوگيري از استبداد و خودمحوري و نيز دست يازيدن 
به افكار و انديشه هاي ديگران و در نهايت كسب انديشه هاي بهتر و باالتر 
و به كارگيري عملي آنها است. بر همين اساس، هر چقدر مسئلۀ مورد 
مشورت داراي اهميت و ويژگي خاصي باشــد، مشاوره در پيرامون آن 
حساس تر و ظريف تر خواهد بود. علي)عليه السالم( در ضرورت و لزوم 
مشاوره مي فرمايد: »َمِن اْسَتَبدَّ ِبَرأِْيِه َهَلَك َو َمْن َشاَوَر الرَِّجاَل َشاَرَكَها 
ِف ُعُقولَِها«14؛ استبداد در رأي و تحميل عقيده، انسان را به هالكت 
مي رساند، ولي مشورت با مردم، شــريك بودن در عقول و بهره گرفتن 

از افكار آنهاست. 

خود را حفظ مي کند. در ادامه مي فرمايند: 
ويژگي هاي عاقل، دو چيز است؛ راستي در 
سخن گفتن و درستي در کار و مسئوليتي 
که بر عهدۀ او گذاشته شــده است. عاقل از 
گفتن آنچه خردمندان نپذيرند، بپرهيزد و 
خويش را در معرض اتهام قرار ندهد و از مدارا 
کردن با مردم دريغ نکند. دانش، راهنماي او 
و اعمال و کارهايش همه منطبق بر دانش 
است. بردباري، رفيق عاقل اســت و او را از 
ناماليمــات و برخوردها محافظت مي کند. 
عاقل از يقين دوري نمي جويــد و از معيار 
يقين فاصله نمي گيرد. عاقــل دنبال هوا و 
هوس نمي رود چون مي دانــد هوا و هوس 
دشمن عقل، مخالف حق و قرين باطل است. 

قوت و توان هوا و هوس در پيروي از شــهوات است و نشانۀ اصلي هوا و 
هوس، حرام خواري و غفلت از فرايض و کوچک شمردن مستحبات و 

سنت ها و غرق شدن در لهو و لعب است.6
پس براي انتخاب اصلح بايد عاقل ترين را انتخاب کرد. البته تعقل محتاج 
تحصيالت خاص نيســت و هر کس بتواند از عقل به عنوان يک پيامبر 
درون خود استفاده کند، حتماً ســعادتمند مي شود. در همين زمينه، 
حضرت امام)ره( دربارۀ شهيد رجايي فرمودند که رجايي عقلش بيش 

از علم اوست.7
گسترۀ مسئوليت و تکليف انسان در اسالم، بر اساس عقل است؛ هر چه 
عقل انسان بيشتر باشد، وظيفه و مســئوليت او به مراتب سنگين تر از 
ديگران خواهد بود و هر چه دايرۀ بينش و عقل و خرد آدمي در حد کمتري 
باشد، تکليف او نيز سبک تر است. پيامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
اولين شرط تکليف و مسئوليت انسان را عاقل بودن مي داند؛ بر این اساس، 

کساني که قدرت تعقل ندارند، در واقع از مدار مسئوليت خارج هستند.
ويژگي هاي انسان عاقل

1. خاموشي به جا: کم سخن گفتن و زياد فکر کردن، نشانۀ عقل است.
2. دورانديشي: عاقل، هرگاه بخواهد سخني به زبان بياورد يا دست به 

کاري بزند، ابتدا تمام ابعاد و زواياي آن را بررسي مي کند.
3. کسب تجربه: هر انسان عاقلي، بايد بکوشد از گذشتۀ خود و ديگران 
استفاده کند. پيامبر اســالم)صلی اهلل علیه و آله و ســلم( فرمودند: از 

ويژگي هاي مؤمن، عبرت از گذشته است.
4. پيروي از دســتورات الهي: جوهرۀ انســان، اطاعت و پيروي از 
دستورات الهي است و روح اطاعت از دستورهاي خداوند در هر کس که 

بيشتر باشد، عقل او از ديگران کامل تر خواهد بود.
اَلَثِة  پيامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( مي فرمايد: »ُقِسَم اْلَعْقُل َعَل ثثَ
أَْجزَاٍء َفَمْن َكاَنْت ِفيِه َكَمَل َعْقُلُه َو َمْن لَْم َتُكْن ِفيِه َفاَل َعَقَل لَُه ُحْسُن اْلَمْعرَِفِة 
ْبِ َعَل أَْمرِِه«8؛ عقل، به سه  اَعِة لَُه َو ُحْسُن الصَّ ِباللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو ُحْسُن الطَّ
جزء تقسيم شده است که اگر در کسي )اين اجزا( بود، عقلش کامل است 
و اگر نبود، کامل نخواهد بود ]و آنها عبارت اند از:[ خوب خدا را شناختن و 
خوب اطاعت کردن و خوب بصيرت ورزيدن نسبت به امور زندگي خود. 
امام صادق)علیه السالم( از رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلم( نقل 
فرمود: هرگاه از خوبي رفتار کسي نزد شما تعريف شد، در خوبي عقلش 

پی نوشت ها:
)1( بحار األنوار: ج 127/78.

)2( غررالحکم: ح 4318.
)3( نهج البالغه: حکمت 109.

)4( اإلختصاص: 244.
)5( نهج الفصاحة: ص727، 

ح 2771.
)6( مصبــاح الرشيعة: ص 

.103
)7( صحيفۀ امــام، ج 14، ص 

.461
)8( بحار األنوار: ج106/1.
)9( اصول کافی: ج 1/ 12.

)10( بحار األنوار: ج 73/72.

)11( بحار األنوار: ج 73/14.
)12( الخصال: ج 15/1.

)13( اصول كافى: ج 25/1.
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
در نامۀ 50 نهج 
البالغه، علي)علیه 
السالم( به 
یاران خود چنین 
مي نویسد:

»وظیفۀ من در 
مقابل شما آن است 
که )جز در مسائل 
نظامي و اسرار 
جنگ( رازي را از 
شما پنهان نکنم 
و شما را بي بهره 
نگذارم و حقي را 
از جاي خودش 
تأخیر نیندازم. شما 
هم تکلیف اطاعت 
و فرمان برداري 
دارید!« 

 

مي دانست. به همین جهت موال وارد مبارزه با معاويه شد و به ياري 
مردماني  شتافت كه وباي حكومت معاويه دامان آنان را فراگرفته بود. 

اين، خود تفاوت عملكرد متخصص و متعهد را به رخ مي كشد. 

پس از انقالب  
هرگز اين گونه نبوده است كه علي)عليه الســالم( تنها تعهد و تقوا 
داشته و از علم و تخصص بي بهره باشد؛ در مكتب او -پس از 1400 
سال- انســان هايي چون شــهيد چمران پرورش يافتند كه گفت: 
»مي گويند تقوا از تخصص الزم تر اســت. مــن آن را مي پذيرم؛ اما 
مي گويم آن كس كه تخصص ندارد و كاري را مي پذيرد، بي تقواست!«

پس از پيروزي انقالب اسالمي، بحث از تخصص و تعهد در ايران به 
صورت پررنگي جلوه نمود. آن هنگام، مديران و متخصصان موجود 
در كشور تا حدود زيادي از اســالم و معارف آن دور و مقهور سيطرۀ 
غرب بودند. انقالبيون و متدينان جامعه هم كه كار اجرايي كشور را 
به دست گرفته بودند، از تجربۀ کافی برخوردار نبودند. بنابراین، اين 
سؤال مطرح شد كه براي ماشــين مملكت، رانندۀ ماهری كه تقوا و 
تعهد ندارد، بهتر است يا متعهد و باتقوایی كه به تازگي راننده شده و 

محّمد  ميري در پیشگاه امام  
در نامۀ 50 نهج البالغه، علي)عليه السالم( به طلبه درس خارج 

ياران خود چنين مي نويسد:
»وظيفۀ من در مقابل شما آن است كه )جز در مسائل نظامي و اسرار 
جنگ( رازي را از شما پنهان نكنم و شما را بي بهره نگذارم و حقي را از 
جاي خودش تأخير نيندازم. شما هم تكليف اطاعت و فرمان برداري 

داريد!« 
آنگاه که علي)عليه الســالم( در اين نامه از وظيفۀ خود مي گويد، در 
حقيقت بندگي را معنا مي كند. چرا كه اين وظيفه را خداي تبارك 
و تعالي بر عهدۀ او گذاشته و او خود را بدان ملتزم مي داند. پس اين 

بندگي و تعبد، از تعهد به شرع و تقواي الهي نشأت گرفته است. 
بر اثر همين لحاظ رضاي الهي و تعهد به حق اســت كه علي)عليه 
السالم(، مصلحت انديشي و نگاه كارشناسانۀ برخي را كنار مي زند؛ 
کسانی که به ایشان توصیه کردند تا محكم شدن پايه هاي حكومت، 

معاويه را تحمل كند و امام، حتي يك روز هم اين كار را نكرد!
كارشــناس و متخصص، دنيا را مي ديد و علي)عليه السالم( را اصل 
مي انگاشت و علي)عليه السالم(، ُعقبي را مي نگريست و خدا را اصل 

علم و تخصص، یا تعهد و تقوا؟!
بررسي تقدم و تأخر شاخصه هاي تعهد و تخصص در انتخاب اصلح بر اساس مباني ديني
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از نگاه اسالم، 

اساساً اینکه »در 
انتخاب اصلح 

کدام یک از 
تخصص و تعهد 

برتری و تقدم 
دارد؟«، سؤال 

درستي نیست؛ 
اصلح، کسي است 
که هر دو شاخصۀ 

مذکور را کامل و 
توأمان دارد. أصلح، 

شایسته ترین 
است. أصلح 
در مناصب و 
مسئولیت ها، 
به هیچ وجه 

یک »ماشین 
متخصص« نیست، 

بلکه یک »انسان 
متخصص« 

است و جامعه 
را »انسان های 

متخصص« پیش 
می برند. قوام 

انسانیت انسان 
هم به تقوا و تعهد 

است

و بر همراهي علم و تقوا در پذيرش مســئوليت و شايسته ساالري، 
تأكيد مي كند. 

با اين ديد، كالم عالمه طباطبايي نمود پيدا مي كند كه مي فرمايند: 
»كساني كه در سپردن مســئوليت ها و كارها تنها به امانت و پاكى 
قناعت مى كنند، به همان اندازه در اشــتباه اند كــه براى پذيرش 
مسئوليت، داشتن تخصص را كافى بدانند. متخصصان خائن و آگاهان 
نادرست، همان ضربه را مى زنند كه درست كاران ناآگاه و بى اطالع 
خواهند زد. منطق اسالم اين اســت كه هر كار بايد به دست افرادى 
نيرومند و توانا و امين سپرده شود، تا نظام جامعه به سامان رسد. در 
بررسي علل زوال حكومت ها در طول تاريخ، عامل اصلى، سپردن كار 

به دست يكى از دو گروه فوق بوده است.«3

اصلِح متخصص یا اصلح متعهد؟  
بنابراين، از نگاه اسالم، اساســاً اينكه »در انتخاب اصلح کدام یک از 
تخصص و تعهد برتری و تقدم دارد؟«، سؤال درستي نيست؛ اصلح، 
كسي است كه هر دو شاخصۀ مذکور را کامل و توأمان دارد. أصلح، 
شايسته ترين است. أصلح در مناصب و مسئوليت ها، به هيچ وجه يك 
»ماشین متخصص« نيســت، بلکه یک »انسان متخصص« است و 
جامعه را »انسان های متخصص« پیش می برند. قوام انسانيت انسان 

هم به تقوا و تعهد است. 
شاید این سؤال مطرح شود که در شــرایطی که افراد متعدد، دارای 
سطحی از تخصص و تعهد توأمان هســتند، از میان متخصص تر و 

متعهدتر، کدام یک باید انتخاب شوند؟
در چنین فرضی شــرایط، نیازها و اقتضائات جامعه و کشور، تعیین 
کننده اســت؛ اگر فســاد، اختالس و رشــوه در جامعه رونق دارد، 
مدير متعهد تر و باتقواتر، ارجح اســت تا با سپر قوي تقواي الهي، به 
جنگ مشكالت برود. اگر فسادي نيســت اما كارها پيش نمي رود، 
متخصص تر ارجح و اولي اســت تا نقص كار را دريابــد و حركت را 
سرعت بخشد. اگر هم فســاد وجود دارد و هم كار پيش نمي رود و 
سيستم عيب و نقصي دارد، انسان متعهدتر اولي است، چرا كه تعهد، 
تخصص آور هم هست و فقط یک انسان متعهد است که عرصه را برای 
انواع متخصصین واقعی فراهم خواهد کرد. قرآن کریم در آيۀ 2 سورۀ 
طالق، نويد مي دهد كه »َو َمن َيتَِّق اللََّه َيجَعل لَُه َمخرًَجا؛ هر که از خدا 

پروا کند، خدا برای او راهی خواهد گشود.«
در هر حال، نبايد فراموش كرد كه تبعیت از امر ولي، خود جزء شرايط 
و بلكه حاكم بر آن است و مطابق دستور امام علي)عليه السالم( در 
نامۀ 50 نهج البالغه، اطاعت و فرمانبرداري از ولي، تكليف و وظيفه 
است و تعهد آحاد مردم به شرع و حق را مي طلبد. اين، خود فصلي 

ديگر از تقوا است.

پی نوشت ها:
)1( صحیفۀ امام، جلد 310/15.

)2( مجموعه آثار، جلد 26/2.
)3( طباطبایی، سید محمدحسین: »تفسیر المیزان«، ترجمۀ سید 

محمدباقر موسوی همدانی، جلد16، ص 67.

تجربۀ كافي ندارد؟ 
آن زمان در عمل و به حكــم ضرورت، متخصصــان را به همراهي 
متقيان فرا خواندند و آنجا كه بي تعهدي رانندگان، ماشين مملكت 
را به كج راهه مي كشــاند و تذكرات هم افاقه نمي كرد، رانندگان را 
پياده  مي كردند. البته امام خميني)ره(، همواره خطر باالي تخصص 
بدون تعهد را گوشزد مي نمودند: »ما بارها گفته ايم كه ما متخصص 
مي خواهيم، ولي متخصص متعهد. ولي دشمنان فرياد زدند كه اينها با 
تخصص مخالفند. البته كه متخصص منحرف، از هركس خطرناك تر 

است.«1 
كالم امام خميني)ره(، درست مطابق ديدگاه توحيدي اسالم است. 
اســالم، مبتني بر عدالت و براي رســيدن به آن، بحث شايستگي 
مســئوالن را مطرح مي كند. در اين ديدگاه، اگر مدير شايســته را 
همچون پرنده اي در نظر بگيريم، تعهد و تخصص، دو بال او هستند كه 
با هم او را به سمت عدالت پرواز مي دهند و با فقدان هرکدام، سقوط 

کرده و از مقصد باز می ماند.

طرح مسئله  
در نگاه قــرآن، علم، تخصــص و مهارت، به تنهايي براي ســپردن 
مسئوليت و مديريت كفايت نمي كند، بلكه عامل جهت دهنده هم نياز 
است كه همان تعهد مي باشد. علم و تقوا در كنار هم، دو معيار اساسي 
شايسته ساالري هستند. به تعبيري مي توان چنين گفت: تعهد، روح 
شايسته ساالري و تخصص، جسم آن اســت. اصل با تعهد است، اما 

بدون تخصص، كارايي و كارآمدي در كار نخواهد بود.
شهيد مطهري می گوید: »انسان موجودي است دو ساحتي و دو بعدي 
و داراي جسم و روح است. اين انســان در ابتدا، حيوانيتش بالفعل و 
انسانيتش بالقوه است.«2 اگر انسانيت انسان به فعليت نرسد، دائماً به 
دنبال سودجويي و لذت جويي خود مي باشد و به قانون و شرع تا جايي 
كه به سود و لذت او ضرري نرساند، عمل خواهد كرد. انسانيت انسان، 
همان وجدان و مسئوليت او در برابر خداوند است كه با تقوا و عبوديت، 
قوي و قوي تر مي شود. اگر سرسپردگي به خدا و لحاظ رضاي او در كار 
نباشد، انسان عالم توانمند، با همين علم و تخصص از پست و مقام در 

راستاي سود و لذت باالتر براي خود استفاده مي كند. 
قرآن كريم در آيۀ 124 سورۀ انعام، ســنت خداوند متعال را بر اين 
مي داند كه شايستگان، زمام امور را به دست گيرند. دليل این امر را 
در آيۀ 58 سورۀ نساء، چنين بيان مي كند: زيرا مسئوليت ها، امانات 
الهي هستند. بنابراين، وجه اینکه قرآن، انبيای الهي را كه متصدي 
امور جامعه بودند، هم متعهد و هم متخصص معرفي مي كند و علم و 
تقوا را با هم و در كنار هم الزم مي داند، دانسته می شود؛ در آيات 25 
و 26 سورۀ قصص، از زبان دختر حضرت شعيب)علیه السالم( دربارۀ 
اســتخدام حضرت موسى)علیه الســالم(، مهم ترين و اصولى ترين 
شرايط مديريت و سپردن مسئوليت، قدرت و امانت بيان شده است. 
قدرت يعني قوت و توان علمي، جسمى و... براي انجام مسئوليت، و 

امانت يعني برخورداري از تعهد و تقوا.
در آيۀ 55 ســورۀ يوســف هم اين پيامبر الهــي مي فرمايد: »مرا 
سرپرســت خزائن مصر قرار ده، كه نگه دارنده)حافظ( و آگاهم.« 
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
به طور کلی در 
جمهوری اسالمی 
دو هدف مهم و 
کالن برای ورود به 
عرصۀ انتخابات 
می توان داشت: 1. 
گسترش مشارکت 
ملی، تقویت سرمایۀ 
اجتماعی و بنیان های 
مردم ساالری 
دینی، 2. پیروزی 
در رقابت های 
انتخاباتی و به 
عهده گرفتن 
مسئولیت های 
اجرایی یا 
قانون گذاری در 
کشور

 

قانون گذاری در کشــور. متدینین و مذهبی ها بیشتر به هدف اول 
توجه کرده و کمتر دربارۀ هدف دوم و سازوکار پیروزی در انتخابات 
و انتخاب اصلح اندیشیده اند. بدون تردید، تبیین شاخصه های نامزد 
اصلح و معرفی آن امر بسیار مهمی است، اما باید به چگونگی پیروزی 

فرد اصلح در رقابت های هم توجه ویژه داشت.
اینکه »ما مأمــور به انجام وظیفه ایم و نه نتیجــه«، برای ورود برای 
جهاد در راه خدا و عــدم خوف از موانع راه، مهم اســت اما منافاتی 
با برنامه ریزی برای پیروزی ندارد. رســیدن به پیروزی در هر جهاد 
مقدسی خود یک وظیفه است؛ اگر پیروزی و امید به آن در کار نباشد، 
عقل سلیم حکم به ورود در معرکه نمی دهد بلکه باید توان و توشۀ 
الزم را کسب کرد و وقتی که توان پیشبرد و پیروزی گام به گام وجود 
داشت، دست به عمل زد. بر این اساس، اگر یقین شود که نامزد اصلح 
انتخاب نمی شود و غیر اصلح در ادارۀ امور کشور جایگزین او می شود، 
نخبگان سیاسی و متعهد در قبال پیروزی نیروی اصلح وظیفه دارند و 
باید بر اساس منطق و عقالنیت برای پیروزی فکر و برنامه ریزی کنند.

به نظر می رســد که انتخاب اصلح یک ضرورت اساســی در جامعۀ 
اسالمی است و همۀ نخبگان نیز برای تحقق این هدف، دارای وظیفه 

سید محمدطاها موسوی مطلب اول: ضرورت توجه به پیروزی 
 طلبه درس خارج و 

یکی از ویژگی های مهم نظام جمهوری اسالمی مولف
ایران، توجه به انتخابات و مشــارکت مردم در 
انتخاب مدیران و تصمیم گیران کشور اســت. انتخابات، پدیده ای 
جدید، با سازوکاری پیچیده و نیازمند فکر و برنامه است. متأسفانه به 
لحاظ علمی و نظری کمتر به چگونگی ورود در رقابت های انتخاباتی 
و برنامه ریزی جهت پیروزی پرداخته شــده اســت. ورود به عرصۀ 
انتخابات با هدف پیروزی و بر عهده گرفتن مسئولیت، یک واقعیت 
پیچیدۀ اجتماعی است که عناصر و شرایط متعدد در آن دخیل است. 
بی توجهی به این پیچیدگی ها، موجب هدر رفت منابع و امکانات و 
تضعیف سرمایۀ اجتماعی و حذف نیروهای ارزشی از مدیریت کشور 
می شــود و می تواند موجب بروز حواشــی نامطلوبی شود که اصل 

حماسۀ ملی انتخابات را خدشه دار کند.
به طور کلی در جمهوری اسالمی دو هدف مهم و کالن برای ورود به 
عرصۀ انتخابات می توان داشت: 1. گسترش مشارکت ملی، تقویت 
سرمایۀ اجتماعی و بنیان های مردم ســاالری دینی، 2. پیروزی در 
رقابت هــای انتخاباتی و به عهده گرفتن مســئولیت های اجرایی یا 

عوامل مؤثر بر انتخاب اصلح
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همۀ مردم 

یکسان نیستند 
چون تجارب، 
ذهنیت و نحوۀ 
زیست آنها با 

هم متمایز است. 
پس در قضاوت 

اخالقی و ارزشی 
خود نسبت به 

جهان و مسائل 
اجتماعی از 

یکدیگر متمایز 
هستند. به همین 

جهت توجه به 
»تنوع« و »تکثر« 
در نحوۀ مواجهه 
و متقاعد کردن 
آنها بسیار مهم 

است

تفســیرها و ذهنیت های خاص از واقعیت اســت که حقیقتاً برای 
کســب قدرت و هویت انجام می گیرد. »در واقع انتخابات، محملی 
برای بحث و اظهار نظر دربارۀ مسائل اجتماعی و طرح ادعاها است. 
کار سیاستمداران، ساختن مسائل اجتماعی)اینکه با چه مشکل یا 
مشکالتی مواجه هستیم( و ارائۀ راه حل برای مسائل اجتماعی)اینکه 

اگر من انتخاب شدم، چگونه مشکالت را حل خواهم کرد( است.«2
این نگرش به معرفت و واقعیت، یک ســویه و فقط از سوی نخبگان 
نیست، بلکه خود مردم نیز با ذهنیت خودشان وارد کارزار انتخاباتی 
می شوند. در نظر این نظریه پردازان، مردم بر اساس زندگی روزمره 
و برای حل مشکالت وارد بازی سیاست می شوند. بنابراین، حضور 
عموم مردم در این رقابت ها و کارزارهای انتخاباتی، تقالی مردمانی 
است که تالش می کنند صدای خود را با رسایی تمام به گوش دیگران 
برسانند، دیده شوند و بتوانند خودشان را در مقام موجودی تعیین 
کننده و حیاتی در معادالت سیاسی باال بکشند. اگر مردم نتواند راه 
حل مشکالت خود را در انتخابات به دست آورند، اقبالی به آن نشان 
نمی دهند. بدین جهت، وقتی کسی بتواند مطالبات و نیازهای برآورده 
نشده و پراکندۀ مردم را با هم پیوند دهد و تفسیری روشن از آنها ارائه 
کند و طرف مقابل را عامل عدم تحقــق آن نیازها جلوه دهد و خود 
را متمایز از دیگری معرفی کند، با همراه کردن جماعت خاموش و 
خاکستری از این راه، می تواند به پیروزی امیدوار باشد؛ چون فاصلۀ 
میان خود و مردم را کم کرده، از تفاوت ها و تمایزات عینی میان مردم 
کاسته، احساس وحدت و »کل بودگی« را در میان آنها گسترش داده 
و در عوض، در رابطه با مردم نســبت به رقیب برتری کسب کرده تا 

»خاص بودن« خود را اثبات کند.
رقابت انتخاباتی، مهم ترین عرصه برای تولید معنا و اندیشــه برای 
کســب، تثبیت یا تلطیف قدرت بــر پایۀ رضایت، اجمــاع و اقناع 
عمومی به جای زور است. بنابراین، پیروزی در انتخابات متوقف بر 
در اختیار گرفتن ذهن و اندیشــۀ عامالن اجتماعی، ذهنیت سازی 
و ارائۀ تصویری واقعی و قابل پذیرش از وضعیــت زندگی، نیازها و 
مسائل جامعه است که بتواند افراد را جذب کند. هر اندازه این تفسیر 
جذاب تر، انتقادی تر و آرمانی تر باشــد و به عرصۀ معیشت و زندگی 
مردم گره خورده تر باشــد، در جلب اعتماد مردم و ایجاد احســاس 
رضایتمندی موفق تر و به پیــروزی در انتخابات نزدیک تر اســت. 
بنابراین، مقوالتی همچون مبالغه، تحریف و نمادینه ســازی بسیار 
کارگر است. برخی از این افراد هر چند خود به اصول جاودانۀ اخالق 
و ادب معتقد نیستند، اما چون عموم مردم به اخالق اعتقاد دارند آن 
را حربۀ مهم و محکمی برای نفی و تخریب دیگران می دانند و چنین 
وانمود می کنند که خود، اخالق مدار و ادب محور هستند و رقیب، 

بی اخالق، خشونت طلب و ارتجاعی است.
همۀ مردم یکسان نیستند چون تجارب، ذهنیت و نحوۀ زیست آنها 
با هم متمایز است. پس در قضاوت اخالقی و ارزشی خود نسبت به 
جهان و مسائل اجتماعی از یکدیگر متمایز هستند. به همین جهت 
توجه به »تنوع« و »تکثر« در نحوۀ مواجهه و متقاعد کردن آنها بسیار 

مهم است.
این را باید دانســت که بســیاری از مردم در برهه های حســاس، 
بر اســاس مقتضیات و موقعیت آنــی اجتماعــی و لحظه ها و نوع 

و مسئولیت هســتند. پس باید برای این وظیفۀ مهم، اقدام جدی و 
برنامه ریزی اساسی داشت. به طور خالصه، چند وظیفۀ مهم وجود 
دارد: 1. تعیین شــاخصه های اصلح، 2. مصداق یابی اصلح، 3. توافق 
نخبگان بر فرد اصلح، 4. کمک به اصلح در انتخاب نیروها و ستادها، 
تنظیم برنامه ها و متن سخنرانی ها و...، 5. معرفی اصلح به جامعه و 

جلب رضایت مردم.

مطلب دوم: الگوی پیروزی بر پایۀ نظریۀ »ساخت اجتماعی 
واقعیت« 

نکتۀ بسیار مهم در فرآیند انتخابات و تبلیغات انتخاباتی، درک و فهم 
درست شرایط امروز است. باید توجه داشت که انتخابات و تبلیغات 
انتخاباتی در عصر جدید، بر پایۀ منطق و اصول اخالقی مســتقر در 
جوامع دینی انجام نمی شــود، بلکه در ذیل منطق و اصول اخالقی 
و فرهنگی دنیای جدید صورت بندی می شــود و از مبانی فلسفی و 
جامعه شناسی جدید پیروی می  کند. از نیمۀ دوم قرن بیستم به بعد 
و با شکل گیری امپراطوری های رسانه  ای و انفجار اطالعات، شرایط 
تغییر کرده و بر سازوکار انتخاباتی تأثیر گذاشته است. توجه به عناصر 
ذهنی در تفسیر واقعیت، ذائقه ســازی، تحریک احساسات و عنصر 
سرعت، از مهم ترین این تأثیرات است. بنابراین، به صرف استدالل 
عقالنی و تجربی، نمی توان پیروز معرکۀ رقابت ها بود؛ عناصر ذهنی و 

احساسات انسانی نیز نقش بسیار مهم و جدی دارند.
امروزه تحلیل گران اجتماعی و سیاسی از »ساخت واقعیت اجتماعی« 
و نه »کشف واقعیت و استدالل منطقی« سخن می گویند؛ این افراد 
و جریان ها هستند که واقعیت اجتماعی و سیاســی را آن گونه که 
می خواهند، می ســازند و در اختیار مردم قــرار می دهند. مردم نیز 
ناگزیر به انتخاب همان هستند. این نوع نگرش به واقعیِت اجتماعی و 
سیاسی نیز به کشور ما و نخبگان سیاسی سرایت کرده است. بنابراین، 
ترسیم ســازوکار ورود به رقابت های انتخاباتی، متوقف بر شناخت 
عمیق این نگرش و فرایند ارتباطی و اجتماعی برآمده از آن است. در 
مجموع، دو عنصر اساسی در نگرش امروزی به انتخابات وجود دارد:

1. ذهنیت سازی
در این نگرش، معرفت، نمایش حقیقت امور و پدیده ها نیست، چرا 
که ماهیت ثابت یا قاعده های بنیادین و مقوالت اخالقی جهان شمول 
وجود ندارد؛ معرفت، ارائۀ تفسیر و روایتی مقبول و مورد نیاز مردم از 
مسائل ناهمگون و پیچیده است. همین تفسیر، مرجعی برای نحوۀ 
تفکر و رفتار مردم می شود. به عبارت دیگر، معرفت، ارائۀ تفسیری 
برای قاعده مند و منضبط کردن امور پراکنده برای رسیدن به قدرت 
است. مسئلۀ اجتماعی، چیزی مستقل از ذهن نیست، بلکه چیزی 
است که توســط عنصر آگاهی و عامل ذهنی ساخته و باور می شود. 
این انسان است که جامعه و پدیده های اجتماعی را می سازد. مستقل 
و بیرون از آگاهی انســان، مســائل اجتماعی وجود ندارد؛ »مسائل 
اجتماعی به شــرایط اجتماعی افرادی که در آن شرایط قرار دارند، 

معطوف است.«1 
بنابراین، رقابت های انتخاباتی، گفتگوی آزاد و عقالنی بر پایۀ منطق 
و استدالل برای کشــف حقیقت و واقعیت نیست، بلکه رقابت میان 
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رسانه  ها، 
مهم ترین ابزار 
این ذهنیت سازی 
و ذائقه سازی 
است. به تعبیر 
دیگر، رسانه های 
ارتباط جمعی در 
ساخت موقعیت ها، 
تفسیر رخدادها و 
جهت دهی به ذهن 
مخاطبان، بسیار 
مؤثرند

 

ارتباطات کّمی تصمیم می گیرند و به سرعت عمل می کنند. بنابراین 
تصویرســازی های جدید و رخدادهای نزدیک بــه لحظۀ عمل، در 
تصمیم گیری آنها بسیار مؤثر است. پس نقش تبلیغات و ستادهای 
انتخاباتی، زمینه سازی موقعیت ها و تأمین و تدارک مجموعه  ای از 

تفسیرها و نمادها است.
رسانه  ها، مهم ترین ابزار این ذهنیت ســازی و ذائقه سازی است. به 
تعبیر دیگر، رسانه های ارتباط جمعی در ساخت موقعیت ها، تفسیر 
رخدادها و جهت دهی به ذهن مخاطبان، بســیار مؤثرند. ارتباطات 
فردی و عمومی در فضاهای عینی و مجازی بســیار مؤثر هستند؛ 
مخصوصاً شبکه های مجازی که حقیقتاً مجاز را به واقعیت و عینیت 
تبدیل و به مردم معرفــی می کند، به نحوی که کاربر شــبکه های 
مجازی، هم ذات پنداری می کند و کل واقعیت را همان چیزی می داند 

که از طریق شبکه های مجازی مشاهده کرده است.

2. تحریک احساسات و عواطف
با توجه به فرایند ذهنیت سازی و ذائقه سازی و چگونگی ارائۀ تفسیر 
»خاص بودن« از خود و »کل بودن« مردم در برابر رقیب انتخاباتی، 
در جامعه نوعی تخاصم و تعارض به وجود می آید. در چنین صورتی، 
انتخابات از پدیــده ای واقعی و عقالنی خارج و بــه پدیده ای کاماًل 
احساسی و ذهنی تبدیل می شود. بنابراین، عنصر احساسات و عواطف 
در رقابت های انتخاباتی بســیار مهم و تعیین کننده اســت. فضای 
انتخاباتی، فضای شور، التهاب و هیجان و عرصه ای برای عرض اندام 
جریان  ها و افراد-مخصوصاً- جوانان است تا ضمن حمایت از نامزد یا 
جریان خاص و یا مخالفت با جریان رقیب، ابراز وجود و کسب هویت 
کنند. همچنین بازار نقد، آسیب شناسی، طرح و برنامه، عقده گشایی، 
سیاه نمایی، وعده های آرمانی و توهین گرم است و این موارد در این 
ایام، کمتر پیگیری اجتماعی، حقوقی و امنیتی دارد. نظریه پردازان 
ساخت واقعیت، تأکید دارند که از خشم و هیجان مردم برای ترویج 
یک عقیده، شخص یا یک جریان، به خوبی برای رسیدن به اهداف 
باید اســتفاده کرد. در این عرصه نیز رســانه  ها نقش بسیار مهمی 

خواهند داشت.

قاب جهان نما
نقش رسانه ها در انتخاب اصلح

حسن رضایی جايگاه رسانۀ اسالمي را در منظومۀ معرفتي 
فعال رسانه ای 

اسالم بايد بررسي كرد و از سوي ديگر، بايد و طلبه درس خارج
رابطه اي سه ضلعي میان اسالم، انسان و 
رســانه برقرار نمود. اســالم، به عنوان 
جامع ترين و كامل ترين دين براي هدايت انســان، توسط 
پيام آروي امين آورده شــده است. هدف از هدايت، رسیدن 
انسان به جایگاه خليفة اللهي است و انسان با تمام عطاياي الهي 
كه در جانش تعبیه شده، محق است تا به اين مقام برسد؛ براي 
رسيدن به مقام خليفة اللهي، انسان در زيست جهانی در عالم 
ناسوت، دائر مدار حق و تكليف است. اين حقوق و تكاليف، هم 
فردي و هم اجتماعي است؛ انســان بدون حيات اجتماعي 
نمي تواند استعدادهاي تعبيه شده در جانش را شكوفا كند و 
اصوالً رسيدن به مقام قرب حق، از مجرا و بستر اجتماع ممكن 
و ميسور می شود. جامعه نيز بايد در خدمت اين هدف باشد و 
سّر تشكيل حكومت الهي، از اين نكته دانسته مي شود. از جمله 
رساالت حاكمان الهي، اين است كه بسترهای هدايت انسان 
محق را فراهم نمايند كه يكي از عناصر مهم بُعد تبليغي دين و 
از وظايف فرستادگان الهي است كه »َو ما کاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا 
يِن َو ِلُيْنِذُروا  ُهوا ِف الدِّ ًة َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفرَْقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ َکافَّ
َقْوَمُهْم إِذا رََجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن«1؛ شایسته نیست مؤمنان 
به سوی میدان جهادـ کوچ کنند. چرا از هر گروهی،  همگیـ 
و طایفه ای بمانندـ تا از دین  طایفه ای از آنان کوچ نمی کنندـ 
آگاهی پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنان 

از مخالفت فرمان پروردگارـ بترسند. را انذار نمایند تاـ 
در طول حيات اسالم، اين امر بر عهدۀ عالمان راستين بوده 
است كه در عرصه های گوناگون و با بهره گيري از فرصت هاي 
تبليغي، اين تكليف الهي را انجام داده اند. در دوران معاصر و 
با ظهور فناوري هاي نوين رسانه اي، تبليغ دين وارد عرصۀ 
جديدي شد. اين امر با ايجاد نظام مقدس اسالمي شدت گرفت 
و نظام اسالمي، با تعريف جديد از كاركرد رسانه، در صدد ايجاد 
الگوي رسانه های اسالمي است. بنابراین، مي توان ادعا كرد كه 
رسانه نيز چون جامعه، صاحب تكليف و مكلف به امور تبليغي 
رسانۀ اسالمي گرديد. بنابراین، رسانه ها و عوامل توليدات 
رسانه ای نيز اگر در راستاي اهداف نظام اسالمي قرار گيرند، 
ثواب عمل اجتماعي دارند و در صورت اضالل و اخالل در امر 

نظام اسالمي، عقوبتی مضاعف خواهند داشت.

پی نوشت ها:
)1( لوزیک، دانیلین: 
»نگرشی نو در تحلیل 
مسائل اجتماعی«، 
ترجمۀ سعید معین فر، 
تهران: امیرکبیر، 1394، 
ص22.
)2( همان، ص56.
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عمده ترین 

تعریفي که از 
رسانۀ اسالمي 

و کارکرد آن 
مي توان ارائه 

داد، این است که 
»رسانۀ اسالمي، 

رسانه ای است 
که به دنبال حیات 
فردي و اجتماعي 
براي سوق دادن 

به سوي قرب 
الهي باشد

 برخي پنداشته اند كه مراد از حيات در آیۀ شریفه، فقط حيات اخروی 
اســت. اين نگاه، برگرفته از تفكر جدايي دين از دنيا اســت. مطلب 
اساسي اين اســت كه حيات دنيوي نيز از حقوق انسان الهي است و 
حكمت الهي، مسخر كردن همۀ مواهب دنيوي برای انسان است؛ »اللَُّه 
َر لَُكُم اْلَبْحَر لَِتْجِرَي اْلُفْلُك ِفيِه ِبأَْمرِِه َو لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َو لََعلَُّكْم  الَِّذي َسخَّ
َتْشُكُروَن«6. در حكومت الهي، حاكميت وظیفه دارد به دین و دنیای 
جامعه اهتمام داشته باشد. از اين رو، نظام اسالمي بايد بسترساز هر دو 
امور باشد؛ از سويي زمينه ساز انتخاب كارگزاراني صالح و صادق باشد 
كه اولين خصيصۀ آنان »لَِيقوَم الّناُس بِالِقسِط«7 است، و از سوي ديگر 
مردم را به مشــاركت در انتخاب كارگزاران صالح دعوت كند چرا که 
مهم ترين ركن در حكومت اسالمي، مردم هستند و امام خمینی)ره( 

بر همین اساس فرمود »ميزان راي ملت است.«8

 رسانه در فرآیند انتخاب اصلح  
جامعه ای  كه داراي حيات الهي باشــد، از موهبــت آزادي و اختياري 
كه خداوند به انسان هبه كرده اســتفاده مي كند تا در حيات سياسي، 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي سهيم باشد و ایفای نقش كند. اين حضور 
و مشاركت، تكليفی الهي است. يكي از مشاركت هاي جدي، شركت در 
انتخابات است. انتخاب اصلح نیز مانند شرکت در انتخابات، یک تکلیف 
است. مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند: »انتخاب اصلح، يک 
تکليف الهي اســت. بگرديد و نامزد اصلح را پيدا کنيد.«9 از اين رو، بر 

 رسانه در فرایند الگوی اسالمی  
فرايند استفاده از رســانه ها در الگوي رسانه هاي اسالمي، با تعاريفي 
كه در مكاتب رسانه اي ديگر آمده، متفاوت است. اولويت رسانه ها در 
جوامع غربي و شرقي، كاركرد سرگرمي است. اما گفتمان رسانه ای در 
جوامع مبتني بر دين و دین داری، مبتنی بر كاركرد آموزشي است. امام 
خميني)ره( مي فرمايند: »اين دستگاه )راديو و تلويزيون( يك دانشگاه 
عمومي است.«2 رهبر معظم انقالب نيز وجه تمايز رسانۀ اسالمي با 
رسانۀ غیر دینی که بیشترین هدف آن ایجاد سرگرمی و تفریح است 
را متدين سازي جامعه می دانند.3 بنابراین، عمده ترين تعريفي كه از 
رسانۀ اســالمي و كاركرد آن مي توان ارائه داد، اين است كه »رسانۀ 
اسالمي، رسانه ای اســت که به دنبال حيات فردي و اجتماعي براي 

سوق دادن به سوي قرب الهي باشد.«
از اين رو در هنجارهاي رسانۀ اســالمي، اين آیۀ شریفه سرلوحۀ كار 
يِّــبِ ِمَن ْلَقْوِل َو ُهُدوا إىَِل ِصاِط ْلَحِميدِ«4  قرار مي گيرد: »َو ُهُدوا إِلَىلطَّ
قول طيب، همان قول الهي و رسول مكرم اسالم)صلی اهلل علیه و آله 
و سلم( اســت كه در آن، حيات و زندگي حقيقي دميده شده است. 
اگر رسانه اي در سايه ســار واليت و نظام الهي بود، مورد خطاب اين 
َها الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا لِلَِّه َو لِلرَُّسوِل إَِذا َدَعاُکْم  آيه از قرآن است: »یا أَیُّ
لَِم ُیْحِییُکْم«5؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! دعوت خدا و رسولش را 
هنگامی که شما را به سوی آنچه که به شما حیات می بخشد، دعوت 

می کنند، اجابت کنید.
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شايسته ساالري كمك كنند.
د( امانتداري: از هنجارهاي نظام رسانه اي اسالمي، رعايت امانت داري 
در كار رسانه اي است. گاهی فعاليت هاي رسانه اي در بحبوحۀ انتخابات، 
دست اندركاران رسانه ها را دچار رقابت غير حرفه اي -و به تعبيري زرد- 
مي كند تا مخاطبان بيشتري را تحت پوشش قرار دهند. در مقابل، رعايت 
امانتداري سبب مي شود تا خبر را به شكل درست و كامل متشر كنند و 
از ايهام گويي به دور باشند. اگر فضا آلوده شد، جامعه دچار سردرگمي 

مي شود و ديگر نمي توان انتظار داشت كه منتخب اصلي انتخاب شود.
ه( رقابت سالم: ايجاد فضاي تبليغاتي ســالم، از وظايف مهم رسانۀ 
اســالمي اســت. اصوالً هيجانات اجتماعي در فضاهــاي انتخاباتي 
پررنگ مي شود و گاه با موج سواري دشمنان، اين هيجانات تبديل به 
بحران هاي سياسي و اجتماعي مي شود. يكي از عوامل اين هيجانات، 
عدم تبليغات سالم است. دامن زدن به شايعات بي پايه توسط بعضي 
رسانه ها، نه تنها خطر اعتماد عمومي و مشــاركت حد اكثري را كم 
مي كند، بلكه موجب تعبات جبران ناپذيري براي امنيت ملي كشور 

مي شود. پس رسانه ها باید فضاي انتخاباتي را سالم نگه دارند. 
و( عدالت در توليد و توزيع پيام: يكي از راه كارهای اجرايي رسانه ها براي 
ايفاي نقش در انتخاب اصلح، توليد و توزيع پيام است. از آنجا كه رسانۀ 
ملي در جايگاه پرمخاطب ترين رسانه در كشور، مقبوليت عمومي در 
اين حوزه را دارد، برنامه ريزي براي معرفي كانديداها و ايجاد محيط هاي 
جديد كارشناسي و چالشي، مي تواند نقش حساس و مهمي در انتخاب 

اصلح داشته باشد.

 نتیجه  
با این تعریف، باید دید که در فضای رسانه ای انتخابات در کشور، آیا 
رعایت این موارد را شاهد خواهیم بود یا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد، 
نشانۀ خوبی برای هدف مهم انتخابات -انتخاب اصلح در فرآیند این 
رکن مردم ساالری دینی- مشاهده نخواهیم کرد. برای آینده می توان 
با تبیین مسئلۀ انتخابات در نظام اسالمی و تفاوت آن با سایر نظام های 

سیاسی، راه و روش حضور رسانه ای در آن را به خوبی تفهیم کرد.

صالحان تكليف است كه خود را در معرض  انتخاب شدن قرار دهند. بر 
جامعه نيز تكليف است كه اصلح افراد را برگزينند. رسانۀ اسالمي نيز 
براي انتخاب اصلح تكليفي دارد كه به دور از اغوا گري و تسويل كه منشأ 

شيطاني دارد، با اقناع گري در جامعه، اين وظيفۀ خطير را انجام دهد.
مبارزه و تبليغات انتخاباتي در رسانۀ اسالمي، بايد ارزش هاي اسالمي 
را نشان دهد و نظام اسالمي را در رسيدن به آرمان ها كمك كند. از اين 
رو، تبليغات انتخاباتي بايد به شايسته ساالري كمك كند. رسول مكرم 
اسالم)صلّی اهلل علیه و آله و سلم( مي فرمايند: »َمِن اسَتعَمَل عاِمالً ِمَن 
امُلسِلمنَي َو ُهَو يعَلُم اَنَّ فيِهم اَوَل ِبذلَِک ِمنُه َو اَعَلُم ِبِکتاِب اللِه َو ُسنَِّة َنِبيِه 
َفَقد خاَن اللَه َو رَسولَه َو َجميَع امُلسِلمنَي.«10 هر که در ميان چند مسلمان 
يک نفرشان را رئيس قرار دهد و بداند در ميان آن چند نفر کسي بهتر 
و اليق تر و عالم تر به کتاب خدا و سنت نبي است، به خدا و رسولش و 

همۀ مسلمانان خيانت کرده است.
بنابراين، شايسته ساالري و انتخاب اصلح، جزء اهداف و ويژگي هاي 
اساسي تبليغات رسانه اي و يكي از عوامل مقبوليت انتخابات در نظام 
اسالمي است. بنابراين، بايسته هايی كه رسانه های اسالمي در انتخاب 

اصلح بايد تبليغ و ترويج كنند، عبارت است از:
الف( رعايت عدالــت و انصاف: خداوند در قرآن كريــم مي فرمايد: »َو 
آُن َقْوٍم َعيل أاّل َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَْقرَُب لِلتَّْقوي«11؛ مبادا  ال َيْجرَِمنَُّكْم َشــنَ
زشت كاري و دشمني گروهي از مردم سبب شود كه از راه عدالت خارج 
شويد. تبليغات و رقابت بر مبناي عدالت و انصاف، از ويژگي هاي تبليغات 
انتخاباتي در اسالم است. رسانه ها مسئوليت دارند به اين امر مهم توجه 

كنند و از داوري هاي شتاب زده، افراطي و يك جانبه بپرهيزند.
ب( صداقت: صداقت رسانه ها در تبليغات و فعاليت ها، سبب افزايش 
اتحاد عمومي، مقبوليت نظام سياســي و تقويت مناســبات مردم و 
حكومت مي شود و جلوی گسترش نارضايتي هاي اجتماعي را مي گيرد. 
مردم به قول صادق اطمينان دارند و اگر رسانه بتواند اين اعتبار را در نزد 
مردم كسب كند، آنگاه مي تواند در انتخاب اصلح به جامعه كمك كند.

ج( عدالت در توليد و توزيع و شــيوه هاي اطالع رساني: رسانه ها بايد 
به آگاهي هاي عمومــي و با توليد و توزيع برنامه هــاي انتخاباتي، به 

پی نوشت ها:
)1( توبه)9(: 122.

)2( صحيفۀ امام، جلد 
.326/18

)3( بیانات رهبری: 
.1370/11/07
)4( حج)22(: 24.
)5( انفال)8(: 24.
)6( جاثیه)45(: 12.
)7( حديد)57(: 25.

)8( صحیفۀ امام، جلد 
.172/8

)9( بيانات رهبري: 
.1388/2/22

)10( شیبانی، محمد 
بن حسن: »جامع 
الصغير«، جلد 1، ص 
455
)11( مائده)5(: 8.
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از جمله نیازها و 

گرایشات فطری، 
حس وطن دوستی 
و ِعْرق ملی است. 

انسان -همان طور 
که حب نفس و 

خانواده دارد- وطن 
و سرزمینش را 

دوست می دارد و 
تمایل دارد وطنش 

محفوظ بماند، از 
زوالش جلوگیری 
شود، رشد کند و 

بالنده شود. شرکت 
در انتخابات، از آن 

جهت که مشارکتی 
در این راستا است 
و تالشی هدفمند 
برای کشف فرد 
اصلح، پاسخی 

به این نیاز فطری 
است

است که حس اثرگذاری در سطحی کالن را در فرد ایجاد می کند.
1-2. وطن دوستی 

از جمله نیازها و گرایشات فطری، حس وطن دوستی و ِعْرق ملی است. 
انسان -همان طور که حب نفس و خانواده دارد- وطن و سرزمینش 
را دوســت می دارد و تمایل دارد وطنش محفوظ بمانــد، از زوالش 
جلوگیری شود، رشد کند و بالنده شود. شــرکت در انتخابات، از آن 
جهت که مشارکتی در این راستا است و تالشی هدفمند برای کشف 

فرد اصلح، پاسخی به این نیاز فطری است.3

انتخابات، نوعی مشارکت سیاسی اجتماعی مردم یک جامعه است. 
این مشارکت، از سه جنبه معنا بخش و ثمر بخش است:

1. شخصی و درونی
1-1. مثمر ثمر بودن

یکی از نیازهای فطری و درونی انســان ها، داشتن حس ثمردهی و 
سودمندبودن است. مسئلۀ »کار و فعالیت« بر اساس همین نیاز فطری 
ضرورت و معنا پیدا می کند. از مهم ترین این فعالیت ها، مشــارکت 
سیاسی اجتماعی در امر انتخابات برای دست یابی به انتخاب اصلح 

ایران مرز پرگهر
تحلیل ضرورت شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح در ادبیات عرفی، عقالیی و فطری

نگاه دینی، عرفی ترین و ابتدایی ترین نیازها و رفتارهای انسانی را از جهت هدف، غایت و محتوا، روح و تعالی می بخشد؛  علی ابراهیم پور  
پژوهشگر و طلبۀ درس 

خارج حوزۀ علمیه 
اما این بدین معنا نیست که نمی توان پدیده ها، رفتارها و اعمال انسانی اجتماعی را به خودی خود، در ادبیات فطری و 

انسانی و بدون لحاظ شارع، بررسی و تشریح کرد. 
به طور مثال، هر چند تفسیر مشارکت سیاسی اجتماعی -که نمونۀ آن شرکت در انتخابات است و تالش برای انتخاب 
اصلح- در الگووارۀ دین بر اساس »حق و تکلیف الهی انسان« است و چنین تفسیری، آن را از امری صرفاً اعتباری و قراردادی خارج کرده و 
»بسیار پیشرفته تر و معنادارتر و ریشه دارتر از چیزی که امروز در لیبرال دمکراسی غربی وجود دارد، معنا می کند«1، اما این بُعد دینی، نافی 
بُعد انسانی، ُعقالیی و عرفی مشارکت سیاسی اجتماعی و شرکت در انتخابات نیست. به عبارت دیگر، اگر چه مشارکت سیاسی اجتماعی 
برای نیل به انتخاب اصلح در نظام تشریع جایگاه ویژه ای دارد، اما این بدین معنا نیست که امری صرفاً تشریعی باشد؛ بلکه در نظام تکوین 

نیز قابل تحلیل و بررسی است. 
این نکته خصوصاً در مسئلۀ »شرکت در انتخابات برای سپردن  زمام امور به یک انتخاب اصلح« دوچندان است. چرا که در کتب روایی بابی 
تحت عنوان »فی االنتخابات« وجود ندارد؛ اساساً انتخابات اوالً و  بالذات مسئله ای ملی است و ثانیاً و بالعرض از آن حیث که مسئله ای ملی 
است، متعلق عناوین دینی واقع شده و وظیفه ای دینی شمرده می شود.2 با توجه به این مقدمه، به نظر می رسد شرکت در انتخابات از وجوه 

زیر با ادبیات عقالیی و فطری، قابل پی گیری باشد:

   شماره196  رجب و شعبان 1438   
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
انتخابات، قبل 
از آنکه معرفی 
فرد باشد، معرف 
سطح عقالنیت، 
بلوغ و پختگی 
گرایش ها و سطح 
معرفت و فرهنگ 
جامعه است. رشد 
فرهنگی و عقالنی 
جامعه، در نوع 
گرایش نسبت 
به شعارهای 
سطحی و عمیق 
جریان های مورد 
انتخاب، متبلور 
می شود

 

مردم نیز به معنای بی اعتمادی و عدم همراهی مردم با حکومت است.9
2-5. باالرفتن قدرت اجرایی

انتخابات، وحدت و هم گرایی را در جامعه افزایش می دهد و انتخاب 
اصلحی که مقیّد به حفظ وحدت در جامعه باشــد تنیجه ای آرمانی 
در این باب به دست می دهد. وحدت می تواند به عنوان عامل توسعۀ 
همه جانبه برای رفع مشکالت کشــور  اثرگذار و مهم باشد. از طرف 
دیگر مسئولینی که با اقبال و رأی باالتری به مسئولیت برسند، قدرت 
اجرایی باالتری از قَِبل حمایت مردمی خواهند داشت. همان طور که 
»اَل رَأَْي لَِمْن اَل ُيَطاعُ«10، »هرکس بیشتر مورد اطاعت و پشتیبانی واقع 

شد، رأی و اندیشه اش پایدارتر خواهد بود.«
2-6. افزایش احساس مسئولیت حاکمیت

زمانی که مســئوالن حاکمیت و حاکمان اصلح، با رأی و مشارکت 
باالی مردم انتخاب شوند، چنانکه از قدرت اجرایی باالتری برخوردار 
می شوند، احساس مســئولیت، مورد سؤال واقع شــدن و ضرورت 

پاسخگو بودن آنها نیز افزایش می یابد.
2-7. مظهر عقالنیت و بلوغ و پختگی جامعه

انتخابات، قبل از آنکه معرفی فرد باشد، معرف سطح عقالنیت، بلوغ و 
پختگی گرایش ها و سطح معرفت و فرهنگ جامعه است. رشد فرهنگی 
و عقالنی جامعه، در نوع گرایش نسبت به شعارهای سطحی و عمیق 

جریان های مورد انتخاب، متبلور می شود.
2-8. نشان گر هشیاری و زنده بودن جامعه

مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی، نشان گر هشیاری و زنده بودن11 
جامعه و خموده و خاموش نبودن آن است. »امید به آینده اگر نباشد، 
دل نا امید و افسرده وارد میدان انتخاب نمی شود. حضور مردم، حضور 

جوان ها، نشانۀ امیدواری آنها است.«12

3. پیام های درونی انتخابات
ظاهری ترین محتوای انتخابات، در کنار مشارکت حداکثری، انتخاب 
افرادی اصلح به عنوان کارگزار و نماینده است. این وجه از انتخابات، 
بیشــتر از وجوه دیگر در معرض عمل است و به نوعی زیربنای وجوه 

دیگر محسوب می شود:
3-1. انتخاب الیق، اصلح و کارآمد

انتخابــات به عنــوان مهم ترین عرصــۀ حضور مــردم -در صحنۀ 
تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت خویش- در جوامع مردم ساالر 
شناخته می شود. در نتیجه، انتخاب نامزدهای مورد نیاز برای تصدی 
مسئولیت ها، اهمیتی معادل تعیین آیندۀ یک نظام و مملکت را دارد. 
اساس فلسفۀ وجودی انتخابات نیز، آن اســت که مردم کارگزارانی 
را انتخاب کنند که احســاس می کنند لیاقت و شایســتگی چنین 
مسئولیتی را دارند و از این طریق در سرنوشت اداری و سیاسی کشور 
مشارکت کنند.13 از این رو عدم شرکت مردم سبب روی کار آمدن افراد 
نامناسب، ناالیق و ناکارآمد می شود.14 تجربه های مکرر ملل مختلف و 
همچنین ملت ما در دوره های مختلف انتخابات، شاهد قابل اعتنایی 

بر این مطلب است.
از طرف دیگر منتخبین انتخابات، منتخبین جامعه محسوب می شوند 
و رفتار و منش آنها، به افراد آن جامعه نیز منتسب می شود. بنابراین، هر 
نوع برخورد در انتخابات، بازخوردی مستقیم به خود افراد جامعه دارد. 

1-3. هویت و عزت
هر انســان، بخش مهمی از هویت خود را از جامعه می گیرد؛ لذا هر 
فعالیتی -نظیر انتخابات- که موجب تقویت هویت و عزت جامعه شود، 

هویت افراد جامعه را نیز تقویت می کند.

2. پیام های برونی انتخابات
اصل انتخابات به عنوان فعلی از افعال جامعه می تواند قوی یا ضعیف بوده 
و از این جهت متضمن پیام ها و محتواهایی باشد. که یکی از مهم ترین 

آنها می تواند محتوای درونی انتخابات یعنی انتخاب اصلح باشد.
2-1. وحدت و یک پارچگی، اقتدار و عزت

اقتدار، از شــاخصه های جامعه ای قوی و مستحکم و از گرایش های 
فطری فردی و اجتماعی انسان است. »هر ملتی حق دارد و وظیفه دارد 
كه در اقتدار خود بكوشد.«5 و انتخابات ها و بالطبع انتخاب صالحان 
»مظهر حضور مردم و مظهر نشان دادن اقتدار مردم«6 و محل بروز 

وحدت و یک پارچگی جامعه است.
2-2. اعتبار بین المللی و پاسخ به دشمنان

از مهم ترین ثمرات انتخابات، خنثی کردن دشمنی دشمنان است.7 
یکی از اهداف دائمی جبهۀ دشمن، این است که بین مردم و حاکمیت، 
دوقطبی به وجود بیاورد. انتخابات از جمله مواردی است که دشمن 
را در این عرصه مأیوس می کند؛ یعنی نشان دهندۀ ارتباط مستحکم 

نظام با مردم است و این دوقطبی مورد عالقۀ دشمن را از بین می برد.
هر اندازه که حضور مردم در انتخابات تالش برای انتخاب اصلح بیشتر 
باشد، جوامع بین المللی هم بر روی نقش آن جامعه در عرصۀ جهانی 
حساب دیگری باز می کنند. ولی اگر کشورهای منطقه و فرامنطقه با 
بی میلی و بی توجهی مردم نسبت به انتخابات مواجه شوند، طبیعتاً 
رویۀ آنها در قبال آن جامعه مخرب خواهد بود؛ چرا که حکایت از ضعف 

پشتوانۀ مردمی دولت مردان دارد.
2-3. تقویت مردم ساالری

افزایش میزان مشــارکت در انتخابات، یکی از شــاخصه های مهم 
مردم ساالری در هر کشور است؛ طوری که در هر کشوری به تناسب 
افزایش میزان مشارکت مردم، رونق دموکراسی افزایش پیدا می کند. 
این مســئله غیر از آنکه به عنوان رونق و عملی شدن جزئی از قانون 
اساسی کشور است، بهانه جویی های کشور های سودجو را رفع می کند؛ 
چرا که یکی از بهانه های جهان استکبار برای حملۀ تبلیغاتی، نظامی و 
سیاسی به کشورهای مقابل خود، ادعای عدم مشارکت و حضور مردم 
در امور سیاســی و پایین بودن میزان حضور مردم در انتخابات)که 
نماد مهم دموکراسی است( می باشد. در ادامه ادعا می کند وضعیت 
و حاکمیت سیاسی مقبول جهان و متناسب با معیارهای بین المللی 
در آن کشور وجود ندارد و به همین دلیل الزم است به اقدام نظامی، 

سیاسی و تبلیغاتی و... علیه آن دست زد.
2-4. اعتماد به حاکمیت

حضور مردمی، برای حاکمیت معنادار اســت. حضــور مردم قبل از 
آنکه نشانگر اعتقاد قلبی و دینی به نظام باشد، نشانگر اعتماد مردم به 
حاکمیت است؛ با این بیان که حاکمیت را به عنوان حکومتی که دنبال 
حقوق انسانی و اجتماعی اوست، قبول دارد و در این راستا با حاکمیت 
همراه است و پشتوانۀ کشور8 محسوب می شود. طبیعتاً عدم حضور 



  
اگر نظام سیاسی 
برآمده از فرهنگ 
مسجدی -یعنی 

انقالب دینی، 
انقالب مکتبی، 

انقالب اسالمی که 
ریشه در مسجد 
و فرهنگ مسجد 

داشت- را با 
همان رویکردهای 

مسجدی -نه 
با یافت ها و 

ذهنیت های لیبرال 
دموکراسی غرب و 
مدل های بیرونی- 

مدیریت می کردیم، 
قطعاً در حوزه های 

مختلف از جمله 
اقتصاد و فرهنگ 
دینی و اسالمی 
در سطح جامعه 

توفیقات بیشتری 
به دست می آوردیم
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 مسجد و مدیریت جامعه  

حجت االسالم و 
المسلمین ابوالقاسم 
علیزاده، امام جماعت 

مسجد حضرت ولی 
عصر)عج( شهرک 

محالتی

مسجد -به عنوان ســنگر اصلی انقالب- همواره 
دارای ظرفیتی است که می تواند به عنوان پشتوانۀ 

انقالب و نظام اسالمی، ایفای نقش کند.
البته متأســفانه بعد از پیروزی انقــالب، از یک 
حیث نسبت به شأن و جایگاه مسجد بی مهری و 
کم توجهی صورت گرفته و خسارات زیادی از این 
رهگذر متوجه ما شده است؛ متأسفانه مسجد -به 
عنوان مبدأ، پایگاه اولیه و ســنگر اصلی انقالب- 
کم کم به حاشیه رانده شــد و این خود خسارتی 

بزرگ به شمار می رود.
اگر نظام سیاسی برآمده از فرهنگ مســجدی -یعنی انقالب دینی، 
انقالب مکتبی، انقالب اسالمی که ریشه در مسجد و فرهنگ مسجد 
داشت- را با همان رویکردهای مسجدی -نه با یافت ها و ذهنیت های 
لیبرال دموکراسی غرب و مدل های بیرونی- مدیریت می کردیم، قطعاً 
در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد و فرهنگ دینی و اسالمی در سطح 

جامعه توفیقات بیشتری به دست می آوردیم.

مسجد و انتخابات  
مسجد، محل اجتماع مردم و مؤمنین است و این اجتماعات -اگر دارای 
روح و قابلیت تأثیر باشد- قطعاً برای پاســداری از ارزش های انقالب 
-مانند عرصۀ انتخابات و حضور مردم در صحنه های مختلفی که مرتبط 

با اصل حاکمیت است- هم می تواند اصلی ترین کانون و پشتوانه باشد.
با عنایت بر اینکه تجلی حضور مردم، به تصویر کشــیدن دموکراسی 
واقعی و در واقــع اعالن رأی و نظــر مردم تلقی می شــود، بالطبع با 
عنایت بر ظرفیت های مساجد -چه در حوزۀ روشنگری، چه در حوزۀ 
گفتمان سازی، چه در حوزۀ تشــویق و ترغیب مردم برای حضور پای 

صندوق های رأی- می تواند تأثیرات شگرفی را به دنبال داشته باشد. 
اگر ما همه چیــز حاکمیت و نظــام  جمهوری اســالمی -مخصوصاً 
موضوعاتی که به مردم بر می گردد- را با محله محوری و مسجد محوری 

جهت و سامان دهیم، نتیجۀ بهتری حاصل خواهیم کرد.
بنابراین باید به مسجد بازگردیم؛ از مســجد شروع کنیم و به مسجد 
هم ختم کنیم؛ چرا که الزامات حاکمیت دینی و نظام والیی این گونه  

اقتضا می کند.

3-2. باالرفتن حق مطالبه گری
مردمی که در انتخابات شــرکت کرده و فرد یا افــرادی را انتخاب 
کرده اند، احســاس مطالبه گری بیشتری نســبت به افرادی که در 
انتخابات شــرکت نکرده اند در برابر مســئولین خواهند داشــت. 
چرا که خود را در مســئولیت آنها مؤثر می بینند. به عبارتی دیگر، 
همان طور که مشارکت مردم به کارگزاران قدرت اجرایی می دهد و 
احساس مسئولیت آنها را می افزاید، حق مطالبه گری، پرسش گری 
مردم را نیز افزایش می دهد تا مســئوالن را در برابر درخواست ها و 

شعارهایشان به چالش بکشند.
در مجموع، انتخابات نه فقط یک وظیفه و نه فقط یک حق، بلکه هم 
حق و هم وظیفه ای عمومی است15 و جلوۀ بسیار زیبا و جذاب مشارکت 
عمومی بوده،16 هرگاه پرشور شود، کشور را بیمه کرده،17 می تواند روز 
نویی را برای مردم رقم بزند؛18 از  ایــن رو حضور تک تک افراد در آن 

بسیار مهم است.19
واضح است که ثمرات عقالیی-فطری شــرکت در انتخابات، زمانی 
که تحت عناوین دینی نظیر »نفی سبیل«، »تقویت نظام اسالمی و 
کیان اسالم« و... قرار بگیرند، ضرورت، نتیجه و شوق به آنها را به توان 
می رسانند.20 و این مهم، »وظيفه اي است الهي، وظيفه اي است ملي، 

وظيفه اي است انساني«21

پی نوشت ها:
)1 ( مقام معظم رهبری، 1384/03/14.

)2( جمهوریت »جمهوری اسالمی« به عنوان صورت و مدل اجرایی کشور)مانند بسیاری 
از تولیدات و اکتشافات و پیشرفت های بشری(، تولید شده و مورد تصریح مستقیم و ذاتی 
اسالم نیست. قالبی است که هم می تواند محتوای اسالمی در آن اجرا شود و هم محتوای 
غیر اسالمی. حضرت امام در مواضع مختلفی بر این نکته تصریح دارند که جمهوری مورد 
نظرشان، همان جمهوریتی است که در کشــورهای دیگر اجرا می شود؛ یعنی همان اتکا 
به آرای عمومی. منتها با محتوای اســالم. برای نمونه ر.ک: صحيفۀ امام، ج 5، ص 311 ، 

514-515، 133 و 380 
)3( مقام معظم رهبری، 1394/12/07.

)4( همو، 1384/02/17.

)5( همو، 1388/07/14.

)6( همو، 1390/12/10.

)7( همو، 1384/01/01.

)8( همو، 1382/11/24.
)9( همو، 1394/12/20، 1390/12/18، 1390/12/10، 1394/11/19 و 1388/06/20.

)10( نهج البالغه، خطبۀ 27.
)11( مقام معظم رهبری، 1390/12/10.

)12( همو، 1388/05/12.

)13( همو، 1384/01/01.
)14( صحيفۀ امام، ج  18، ص 243.

)15( مقام معظم رهبری، 1384/01/01 و 1372/03/14.
)16( همو، 1384/02/11.
)17( همو، 1377/07/15.
)18( همو، 1384/02/11.
)19( همو، 1385/09/22.

)20( همو، 1371/01/07 و 1390/12/18.
)21( صحيفۀ امام، ج  18، ص 381.

در پناه مسجد، 
برای یک 

انتخاب آگاهانه 
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مردم، کانون 
اصلی قدرت 
نرم در جمهوری 
اسالمی هستند، 
بر اقتدار و عزت 
نظام، کشور 
و حاکمیت 
می افزایند و با 
همین حضور 
پر شور خود، 
دشمنان را 
سرکوب می کنند

 

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

منحصر به فردی در ایران وجود دارد. امــام خمینی)ره( می فرمایند: 
»ممکن است دموکراســی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب 
است، مشابه باشد، اما دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم، 
در غرب وجود ندارد و دموکراسی اسالمی، کامل تر از دموکراسی غرب 
است.«1 کسی که سرنوشت کشور را به نحوی رقم می زند، عمل خود را 
به نوعی تکلیف و عبادت تلقی می کند و قطعاً مهم ترین موضوع مد نظر 
کسی که با این دید به انتخابات نگاه می کند، آگاهی داشتن و انتخاب 
اصلح است و در این عرصه، با دوری از هوای نفس و خواسته های حزبی، 
جناحی و گروهی، فراتر از این ها را مد نظر قرار می دهد. کسی که حضور 
در انتخابات را عبادت می داند، اعتالی ارزش های انقالبی و دینی را در 

نظر می گیرد و در انتخابات، به انتخاب اصلح می رسد.
چهار: چهارمین مؤلفه ای که در این رابطه مطرح اســت، این است که 
مردم، کانون اصلی قدرت نرم در جمهوری اسالمی هستند، بر اقتدار 
و عزت نظام، کشــور و حاکمیت می افزایند و با همین حضور پر شور 
خود، دشمنان را سرکوب می کنند. بر این اساس، باید مسائل - به ویژه 
انتخابات سال 1396- را هوشمندانه رصد کرد. انتخابات، عنصری است 
که حتی دشمنان برای ضربه زدن به نظام، روی آن برنامه ریزی کرده اند 
و -به اعتراف خودشــان- می خواهند با تغییر ذائقۀ مردم، به وســیلۀ 
صندوق رأی و با رأی خود مردم، نظام را به فروپاشی برسانند و فاتحۀ 

انقالب را بخوانند.

نتیجه  
با عنایت بر نکاتی که بیان شد،  از جمله کسانی که می توانند مردم را برای 
یک انتخاب پر شور و آگاهانه هدایت کنند، ائمۀ جماعات مساجد هستند 

و مسجد، مأمن افکار جامعه برای شناخت اصلح است.
انتخاب آگاهانه می تواند بر اساس 1. اعتقاد به اسالمی بودن مبانی نظام، 
2. حفظ وحدت جامعه در موقعیت های دشــوار و 3. شناخت کامل از 
مشکالت اساسی جامعه باشد. فردی که دارای این مبانی باشد، والیت 
را می شناسد و تمام تصمیمات خود را برای مردم اتخاذ می کند. چنین 

است که انتخاب اصلح محقق می شود.

امام جماعت و انتخاب اصلح  
در انتخاب اصلح، موضوع، محورها و مؤلفه های اصلی است که دغدغۀ 
ما در انتخابات را تشکیل می دهد؛ پس از آن می توان برای انتخاب اصلح 
گام برداشــت. همۀ این موارد را هم می توان در حوزۀ بصیرت افزایی و 
گفتمان ســازی به نحوی متوجه تریبون داران و هادیان افکار عمومی 

مردم از جمله ائمۀ جماعت مساجد دانست.
اگر امام جماعت یک مسجد از این حیث دارای آگاهی و عالم به زمان 
-به نحوی که در روایات آمده- بود و مسائل و شرایط را خوب فهم کرد، 
می تواند به خوبی در برابر افکار عمومی نقش آفرینی و هدایت گری کند.

چند محور اساســی در حوزۀ انتخابات وجود دارد که همگان به ویژه 
خواص امت و از میان خواص امت، علمــا و روحانیت و ائمۀ جماعات 

مساجد باید مورد عنایت و توجه قرار دهند:
یک: حضور مردم به عنوان یک اصل تکلیف مدارانه و واجب در انتخابات 
است. در نظام اسالمی، شــرکت در انتخابات و رأی دادن، یک تکلیف 
است چرا که حضور مردم در آن، یک پشتوانه است. بنابراین باید برای 
تثبیت آن، پای صندوق حاضر شد. نکته اینجا است که چه کسی باید 
این نگاه تکلیف مدارانه را تبیین و توجیه کند؟ طبیعتاً کســانی نقش 
هدایت گری افکار را بــه عهده دارند که از جملۀ آنهــا، ائمۀ جماعات 

مساجد هستند که می توانند در این زمینه ایفای نقش کنند.
دو: دومین اصل مطرح در ارتباط با اصل انتخابات در نظام اســالمی، 
مشارکت حد اکثری می باشــد که در واقع، یک مؤلفۀ تولید قدرت و 

اقتدار ملی است.
هر چه انتخابات پر شورتر باشد، عظمت ملت ایران در چشم مخالفان 
و دوستان بیشتر می شود؛ مخالفان و دشمنان انقالب، نظام و ملت را 
مأیوس و دوستان را امیدوار و خوشحال می کند. مشارکت حد اکثری را 
کسانی مانند ائمۀ جماعات که زبان نافذ، تریبون و فرصت ایجاد گفتمان 

در سطح جامعه را دارند، باید ایجاد کنند. 
سه: انتخابات در ایران، مظهر مردم ساالری دینی و دموکراسی واقعی 
اســت؛ علی رغم اینکه امروزه در دنیا بسیار از دموکراسی دم می زنند، 
دموکراسی حقیقی و واقعی که با تکلیف مداری همراه است، به صورت  

پی نوشت:
)1( صحیفۀ امام: جلد 
.314/4



   35

   شماره196  رجب و شعبان 1438   

  
امام جماعت، 

نباید برای فعالیت 
سیاسی -مشخصاً 

انتخابات- عجله 
کند؛ مداخلۀ وی در 

این امور، باید به 
صورت اندک اندک 

و با یک برنامۀ 
فرهنگ سازی 
صورت پذیرد. 

این موضوع را از 
آن جهت می توان 

مورد دقت قرار 
داد که بعضی از 

ائمۀ جماعات 
که مسئولیت 

یک مسجد را بر 
عهده می گیرند، 

می خواهند در 
همان ابتدای ورود 

به مسجد، حرف 
آخر را بزنند. این 

تعجیل، برای 
مردمی که در آنها 

فرهنگ سازی 
رفتار و بینش 

سیاسی صورت 
نپذیرفته، موجب 

واکنش منفی 
می شود

فرهنگ سازی امام جماعت در مســجد، باید در گام نخست با ایجاد 
حساسیت و مسئولیت پذیری -تا جایی که مردم بدانند »ُکلُُّکْم راٍع َو 

ُکلُُّکم َمسُئوٌل«- صورت پذیرد.
جامعۀ مسجدی، باید بدانند که حضور در صحنۀ سیاسی برای آنها یک 
وظیفه و تکلیف دینی است و این، تنها مختص به بحث انتخابات نیست؛ 
حیطۀ مسئولیت و تکلیف افراد، نسبت به تمام اموری است که در پیرامون 
رخ می دهد. آنها باید با فرهنگ سازی امام جماعت، به این سطح مشارکت 
اجتماعی دست یابند که بدانند ساکنان منطقه، نسبت به شهردار منطقه 
وظیفه دارند؛ نســبت به رئیس آموزش و پرورش، فرمانده کالنتری، 

همسایه ها و... در مواضع مختلف، باید احساس مسئولیت کنند.
این احساس بر دوش داشتن مسئولیت  و وظایف اجتماعی و مکلف 
بودن، جزء شاخصه های شیعۀ اثنی عشری است که مورد تأکید امام 
خمینی)ره( هم قرار گرفت و نتیجۀ آن، خــود را در انقالب مردمی 

1357 نشان داد.
نوع پرداخت جامعۀ روحانیون -مخصوصاً ائمۀ جماعات- به مشارکت 
سیاســی-اجتماعی جامعه، نباید بدین شکل باشــد که چهار سال 
گوشزد و فعالیت محتوایی دربارۀ آن صورت نپذیرد، ناگهان به هنگامۀ 
انتخابات به مردم گوشزد شود که »بیایید و نسبت به مسائل سیاسی 
حساس باشید.«! این موضوع به لحاظ حرفه ای و مهارتی هم درست 

نخواهد بود.

    ارکان فرهنگ سازی سیاسی در مسجد  

حجت االسالم و 
المسلمین مجید 

سینایی، امام جماعت 
مسجد و مدیر مدرسۀ 

ابواالئمه حضرت 
ابوطالب)علیه السالم(

1- حساســیت رکــن اول تأثیر گذاری 
سیاسی-اجتماعی امام جماعت

حساسیت به مســائل اجتماعی، جزء ذاتیات 
فعالیت های امام جماعت اســت؛ امام جماعت، 
تنها امام مســائل اخروی جامعه نیســت و در 
مسائل دنیوی جامعه هم باید امام باشد. او باید 
نسبت به هر محیطی که در آن قرار دارد، حساس 
باشد؛ اگر در نوفل لوشاتو اســت، باید مثل امام 
نسبت به نوفل لوشاتو و مردم آنجا حساس باشد... 
. پس امام جماعت ایرانی، باید نسبت به سرزمین ایران، نظام جمهوری 
اسالمی، همسایه های جغرفیایی و نسبت به امور خرد و کالن سیاسی 

حساس و وظیفه شناس باشد.
امام جماعت، نباید برای فعالیت سیاسی -مشخصاً انتخابات- عجله 
کند؛ مداخلۀ وی در این امور، باید به صورت اندک اندک و با یک برنامۀ 
فرهنگ سازی صورت پذیرد. این موضوع را از آن جهت می توان مورد 
دقت قرار داد که بعضی از ائمۀ جماعات که مسئولیت یک مسجد را 
بر عهده می گیرند، می خواهند در همان ابتدای ورود به مسجد، حرف 
آخر را بزنند. این تعجیل، برای مردمی که در آنها فرهنگ سازی رفتار 

و بینش سیاسی صورت نپذیرفته، موجب واکنش منفی می شود.

بایدها و نبایدهای امام جماعت در فرآیند انتخابات

فرهنگ سازی برای یک جشنوارۀ سیاسی
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
امام جماعت باید 
بداند که حتی 
بلندگویی که در اختیار 
اوست و از آن طریق با 
مردم سخن می گوید، 
حق الناس و امانت 
است؛ او نمی تواند آن 
را به نفع اندیشۀ خود 
مصادره به مطلوب 
کند. این طور نیست 
که تنها امام جماعت 
حق داشته باشد 
منویات خود را از آن 
تریبون بگوید و هیچ 
کس دیگری حق 
نداشته باشد مطالبش 
را بیان کند و یا جناحی 
حق گفتن داشته باشد 
و جناح دیگر حق 
نداشته باشد

 

باید در هر دو عرصه ورود پیدا کند چرا که راه آخرت از دنیا می گذرد. امام 
جماعت، موظف است که مردم را از دنیا به سالمت به آخرت عبور دهد.

5- صراحت و صداقت، کلید اعتماد مردم به امام جماعت
امام جماعت نباید از بیان عقیدۀ سیاسی خود واهمه داشته باشد؛ اگر 
مردم بدانند که امام جماعت همچــون امام خمینی و مدرس دارای 
صراحت، صداقت و شفافیت سیاسی است، او را ملجأ و مأوای سیاسی 
خود قرار می دهند. مرحوم آقای مدرس، زمانی فریاد می زد: »آقا به من 
رأی بدهید«، گفتند چرا؟ می گفت »من در میان این کاندیداها اصلح 
هستم«. واقعاً خودش را اصلح می دانست و این را نه از روی سیاست 

دنیایی بلکه از روی دیانت و با شجاعت می گفت.

وظایف امام جماعت در فرآیند انتخابات  
1- پیش از انتخابات و جشنوارۀ سیاسی

امام جماعت باید دوران بحث های سیاسی در مسجد و مشخصاً پیش 
از انتخابات را نه به یک سوگواره، بلکه به جشنوارۀ سیاسی تبدیل کند. 
این گفتگوهای سیاسی باید در یک فضای دوستانه و بسیار شاد که 
نسل جوان ما به هیچ عنوان نگران بیان عقاید نباشد، مطرح شود. این 
صحنه سازی نیست؛ حقیقتاً امروزه کمتر کشوری است که مردم آن 
این قدر به آینده امیدوار و این قدر به صالح و فالح آینده نزدیک شده 
باشند. کشور، رهبر، نظام و کلیت نظام ما  در مسیر صالح و فالح است. 
جزئیاتی هم وجود دارد که آنها را هم خودمان باید یاد بگیریم و درست 
عمل کنیم. الحمدهلل نظام در بســیاری از موارد رشد پیدا کرده و به 
ایده آل نزدیک شده است. باید با استقالل، آزادی و همین جمهوری 
اسالمی که مصداق بارز آن انتخابات روشن و إن شاءاهلل انتخاب اصلح 

است، این انقالب را به صاحب اصلی آن برسانیم.
2- حین انتخابات و عمل ورزی دینی

امام جماعت، می تواند در روز انتخابات با وضو، بشاش، در میان اهالی 
مسجد و حتی نوجوانان به سن قانونی نرسیده، به پای صندوق برود و 
رأی خود را به صندوق بیاندازد و در جشنوارۀ سیاسی انتخابات، شرکت 
کند. در این وضعیت، وقتی مردم شیرینی رفتار سیاسی او را می بینند، 
به ایفای نقش خود در جامعه ترغیب می شوند و سیاست ورزی طیب 

و طاهر را در طی یک فرآیند اخالقی یاد می گیرند.
3- پس از انتخابات و کمک و نقد توأمان فرد برگزیده شده

پس از انتخابات، امام جماعت باید حالت جشنواره بودن سیاست ورزی 
دینی را در مســجد حفظ کند و در حضور مردم، برای موفقیت فرد 
پیروز دعا کرده و برای فرد شکست خورده در فرآیند انتخابات، آرزوی 
موفقیت کند، از دودستگی در مسجد جلوگیری کرده، اجازۀ مصادرۀ 
انتخابات را به گروه پیروز نداده، تمام افــراد را پیروز انتخابات نظام 
اسالمی معرفی کرده و مانع ایجاد یأس در طرفداران کاندیدای شکست 
خورده شود تا فرآیند سیاست ورزی آنها از کینه و یا یأس، به استمرار، 
امید و کمک به کاندیدای پیــروز بیانجامد. از فردای انتخابات، تفکر 
نقد و ارزیابی عملکردها در کشور توسط امام جماعت دنبال می شود 
و فرآیند آگاهی بخشی سیاسی ادامه می یابد. این روند، هیچ گاه نباید 
متوقف شود تا إن شاءاهلل جامعه ای آگاه و مؤمن برای اجرای عدالت و 
اسالم راستین در جهان به دســت حضرت صاحب الزمان)عجل اهلل 

تعالی فرجه الشریف( برسد.

2- هدف، وسیله را توجیه نمی کند
در مسائل سیاسی اســالمی، امام جماعت باید آگاه باشد که هدف 
-هرچند مقدس باشد- وسیله را توجیه نمی کند؛ اگر هدف مقدس 
است، وسیلۀ رســیدن به این هدف هم باید مقدس باشد. بنابراین، 
در ورود به مسائل سیاسی و در تمام اجزای سخنرانی ها، صحبت ها و 

تحلیل های یک امام جماعت، باید تقوا رعایت بشود.
گویش و الفاظ امام جماعت، باید پاک و طاهر باشــد و باید منطقی 
صحبت کند. اگر قصد القای مطلبی به مردم را دارد، خدای ناکرده به 

دروغ، تهمت، غیبت و... متمسک متوسل نشود.
پس از اینکه امام جماعت این تقوا را در خود ایجاد کرد، وظیفه دارد که 
فرهنگ سازی اخالق سیاسی را بر مبنای فقه سیاسی در میان جامعۀ 
مسجدی خود، انجام دهد. زیباترین بخش آن هم این است که خود 
الگوی این مسئله باشــد تا مردم بدانند و ببینند که می شود طیب و 

طاهر وارد عرصۀ سیاست اسالمی شد و سالم از آن خارج شد.
3- تریبون مســجد، حق الناس است برای سیاست طیب و 

طاهر!
امام جماعت باید بداند که حتی بلندگویی که در اختیار اوست و از آن 
طریق با مردم سخن می گوید، حق الناس و امانت است؛ او نمی تواند 
آن را به نفع اندیشۀ خود مصادره به مطلوب کند. این طور نیست که 
تنها امام جماعت حق داشته باشد منویات خود را از آن تریبون بگوید 
و هیچ کس دیگری حق نداشته باشد مطالبش را بیان کند و یا جناحی 
حق گفتن داشته باشد و جناح دیگر حق نداشته باشد. امام جماعت، 
باید تریبون مسجد را در اختیار هر کسی که به قانون اساسی، رهبری 
و نظام متعهد است -با حفظ موازین شرعی- بگذارد تا آنها خود را به 
مردم معرفی کنند و دست مردم برای کسب آگاهی از سخن آنها در 

مسجد، باز باشد.
اگر این گونه نباشد، رفتار سیاسی و غیر امانت دارانۀ امام جماعت، به 
مردم القا می کند که او خودش را مالک آن تریبون می داند، نه امانت دار. 
امانت دار، وظیفه دارد طبق نظر آن کسی که امانت را به او سپرده رفتار 
کند. مردم حق دارند که نظرات گروه های مختلف سیاسی را بشنوند.

حضرت آیت اهلل العظمی جوادی این گونه تعبیر می کنند که مسجد 
می تواند محل تناکح افکار باشــد نه تنازع. و این گونه اگر تریبون به 
عدالت تقسیم شــد، یک فکر الف با یک فکر ب ازدواج می کند و یک 
فکر ج از آن متولد می شود. یعنی ما زاد و ولد علمی و سیاسی خواهیم 
داشت و این گونه، مســجد محل نظریه پردازی های علمی و اندیشۀ 

سیاسی می شود و این، همان سیاست ورزی طیب و طاهر است.
4- اطالعات سیاسی به روز امام جماعت

امام جماعت باید در زمینۀ سیاست و سیاست دینی خود، خبره باشد 
تا بتواند در جریان انتخابات و انتخاب اصلح به کمک جامعه بیاید.

او باید در زمینۀ سیاسی از مردم جلوتر باشد، اخبار سیاسی را دنبال کرده 
و صاحب تحلیل باشد. اگر این گونه نبود و به دنبال اندیشۀ جامعه دوید، 
آن وقت در بهترین حالت جامعه خود را در سیاست از او جدا می کند 
و به دنبال تحلیلی دیگر می رود که شاید برخواسته از اندیشۀ سیاست 
دینی نباشد. این غفلت، نوعی سکوالریزه رفتار کردن را به همراه خود 
دارد چرا که ناخودآگاه به جامعه می گوییم »من تنها پاسخ گوی سؤاالت 
اخروی شما هستم و تدابیر دنیای شما با دیگران است«. امام جماعت، 
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در مسابقه ی 

اقتصاد جهانی، 
توان تولید یک 
ملت است که 

حرف آخر را 
می زند. این 

جمله به معنای 
کم ارج دانستن 
سایر ابعاد مانند 
علم و فرهنگ و 
سیاست نیست

به نفس ملی بهتری دارند و بر هر تولید مادی از جمله کاالی فرهنگی نیز 
تواناتر خواهند بود. صدور فرهنگ از طریق سریال های سابقا ژاپنی و اخیرا 
کره ای، پیامد قدرت اقتصادی 40 سال پیش ژاپن و 20 سال اخیر کره است.

سوم: از سوی دیگر چون توان تولید جز با علم و فن نمی تواند دوام داشته 
باشد، ملت اهل تولید، در بلندمدت باید اهل علم نیز باشند و تولید، علم را 
نیز در پی خود می کشاند تا با نوکردن علم و فن، مزیت های اقتصادی اش را 
از دست ندهد. اگر به درستی فرموده اند که علم، سلطان است، اقتصاد قائد 
سلطان است یعنی افسار در دست اوست. در اقتصاد غیرمولدی که مانند 
برخی کشورهای حوزه ی خلیج فارس از صدقه سری پول نفت، رونق هست 
اما توان تولید نیست، خبری از پیشــگامی در علم هم نیست و در مقابل 
اقتصاد مولدی را سراغ نداریم که با گرمای علمی همراه نباشد. توان تولید 
باالتر آلمان و انگلیس و فرانسه در میان سایر کشورهای اروپایی، به وضوح از 
تفاوت دمای محیط های علمی شان قابل شناسایی است و هر کشوری که 
حتی در میان کشورهای در حال توسعه، قوت علمی دانشگاه های چین یا 

مالزی را در آغاز جهش اقتصادش با امروز مقایسه کنید.
اینگونه است که نام گذاری اقتصادی ســال آن هم بر مدار تولید، گرچه 
حاوی پیامی روشن از جهت سیاستگذاری اقتصادی مسئوالن و رفتار 
اقتصادی ما مردم است اما سریان آب حیات تولیدمحوری، قلمروهای 

دیگر اجتماع را نیز سرسبز خواهد ساخت.
    نسبت اقتصاد مقاومتی و تولید  

در مسابقه سروری و پیشرفت که میان ملت ها درگرفته است، میدان دار 
عصر جدید، اقتصاد است و در مسابقه ی اقتصاد، توان تولید یک ملت 
حرف آخر را می زند. توان تولید، حتی نسبت به شاخص های متعارف 

سید احسان     مقدمه 
ملتی که در تولید و محصــوالت مصرفی خود، خاندوزی

احساس هویت مستقل کنند و نام کشورشان روی 
کاالها باافتخار حک شود، »ما« ی جمعی قوی تر 
و اعتماد به نفس ملی بهتری دارند و بــر هر تولید مادی از جمله کاالی 

فرهنگی نیز تواناتر خواهند بود.
در مسابقه ی اقتصاد جهانی، توان تولید یک ملت است که حرف آخر را 
می زند. این جمله به معنای کم ارج دانستن سایر ابعاد مانند علم و فرهنگ 
و سیاست نیست، زیرا قدرت تولید، گرچه ابتدا در شمایل اقتصاد خود 
را نشان می دهد، اما به محض ورود به سایر عرصه ها، آن مناسبات را نیز 
دگرگون و همساز می کند. مرحوم جالل درست تشخیص داده بود که 
فارق میان غرب و سایر ممالک، اهل تولید بودن یا مصرف کننده بودن 

است زیرا اقتصاد تولیدمحور، روحی تازه بر سایر جوارح اجتماع می دمد:
اول: اقتصاد طفیلی غرب یا شــرق، نمی تواند سیاست مستقل از غرب یا 
شرق را پشتیبانی کند بلکه سیاستمدار را به زبونی و دریوزگی می کشاند. 
در تجارب جهانی، کشوری را سراغ نداریم که بدون ایستادن بر پای تولید 
ملی خود، پرچم و گردن مردمانش افراشته مانده باشد و هر چه تولیدات یک 
کشور، جهانگشاتر شده اند، سیاستمدارانش نیز اقتدار بیشتری در مذاکرات 
یافته اند. بی جهت نیست که غرب حاضر است محصول را با قیمت کمتر در 
اختیار ما بگذارد بدون آنکه اجازه دستیابی به فناوری و توان تولیدش را بدهد.

دوم: در باب تولیدات مادی فرهنگی نیز کمابیش چنین است، ملتی که 
در تولید و محصوالت مصرفی خود، احســاس هویت مستقل کنند و نام 
کشورشان روی کاالها با افتخار حک شود، »ما« ی جمعی قوی تر و اعتماد 

شعار رهبری در ابتدای هر سال، اولویت نهادهای قانونگذاری، اجرایی و محتوایی به شمار می رود. با توجه به نزدیک شدن عید 
نوروز و پایان سال جاری، آنچه می تواند در مسیر تحقق شعار سال گذشتۀ مقام معظم رهبری -اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل- 

مفید فایده باشد، در قالب بررسی تحلیلی ارائه می گردد.

چرا باز هم اقتصاد، چرا باز هم تولید؟
تحلیل ماه
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پیشخوان

انتخابات در دهه پنجم 
انقالب اسالمی

 
  
معیار اصلی که 
سال ها نشانگر 
ضعف اقتصاد 
مقاومتی ماست، 
معیار دوم یعنی 
توان تولید داخلی 
است و اینکه حتی 
در بخش های 
متعددی که تولید 
داخل داریم، 
وابستگی به خارج 
موجب اثرپذیری 
تولیدات داخل از 
فشارها و تحریم ها 
می شود

 

تحلیل ماه

خانوارهای ایرانی آسیب پذیر است و با اصالح آن )یعنی تولید داخلی که 
قدرت رقابت صادراتی داشته باشد( وابستگی درآمدهای ارزی و بودجه 
به نفت نیز که پیشتر گفته شد، تاحد زیادی بهبود خواهد یافت. از این 
جهت است که تاکید بر توان تولید داخلی، می تواند بهترین معیار تحول 
باطنی اقتصاد مقاومتی تلقی شود. آنگاه است که اگر معیارهای ظاهری 
مثل رشد اقتصادی و تکنولوژی و رفاه، موجب ضربه خوردن به توان تولید 
داخلی باشد، به مثابه ی ساختمانی است که شیوه زیباسازی آن دارد از توان 

مقاومتش در برابر زلزله می کاهد.
اقتصاد ایران در سالی که گذشت )1395( توانست در خصوص معروف ترین 
شاخص های اقتصاد کالن یعنی نرخ رشد اقتصاد و نرخ تورم، عملکرد قابل 
قبولی را کسب نماید: نرخ رشد حدود 8 درصد )با احتساب افزایش فروش 
نفت( و نرخ تورم تک رقمی. اینها دستاوردهای کم ارزشی نیستند اما زمانی 
درخور ستایش اند که با معیارهای باطنی اقتصاد مقاومتی یعنی پایداری و 
مقاوم بودن سازه اقتصاد ایران همراه باشند. رشد اقتصاد اگر مرهون نفت 
باشد و نپاید، دلبستگی را نشاید. اکنون زمانی است که باید آستانه انتظار و 
توقع را باالتر از شاخص های ظاهری اقتصاد ایران قرار داد. مالک، افزایش 
بی وقفه توان تولید ملی است. البته چنانکه رهبر معظم انقالب در نخستین 
بند از نکات ده گانه ی سخنرانی اول فروردین سال گذشته متذکر شدند، 
تقویت تولید ملی در رشته فعالیت های مزیت دار کشور معنا دارد و به معنای 

لزوم تولید تمام محصوالت مصرفی در داخل نیست.
 و اما نقش اشتغال

در این میان، اشتغال چه جایگاهی دارد؟ اشتغال از نقاط کلیدی و چهارراه 
دو شاهراه اقتصادی - اجتماعی محسوب می شود: در منطق اجتماعی، 
شیوع بیکاری به معنای محدوده ی قرمز و خطر کرامت فرد و خانواده، 
نماگرهای سالمت اخالقی و روانی، ناهنجاری اجتماعی و حتی خطر در 
مقبولیت سیاسی است. همچنین اشتغال زایی از نقاط ضعف دهه ی اخیر 
عملکرد اقتصاد ایران به شمار می رود و به اذعان مراکز تحقیقاتی کشور 
یک چالش بالقوه مهم پیش رو در سال های آتی خواهد بود. به بیان دیگر 
رشد اقتصاد کشور، رشدی نبوده که متناسب با آن اشتغال زایی ایجاد کرده 
باشد. این چالش با یک ابتکار و چرخش سیاستی می تواند به فرصت تبدیل 
شود زیرا کشور به لحاظ پتانسیل های انسانی معطل و پس اندازهای راکد 
و سرمایه های غیرمولد، دارای مزیت است. اما جدا از تمام مالحظات فوق، 

میان اشتغال با هدف تولید داخل چه پیوندی وجود دارد؟
اشتغال از جمله شــاخص های خروجی یک نظم و از جمله معیارهای 
ظاهر عملکرد سیستم است. در موقعیتی که اوال رونق اقتصادی بیشتر، 
ثانیا قیود به کار افتادن استعدادهای انسانی کمتر و محیط سهل تر، و ثالثا 
تناسب میان نیروی کار و نیازهای بازار وجود داشته باشد، کمتر بیکاری 
را تجربه خواهد کرد. اقتصاد ایران به لحاظ خروج از رکود احتماال وضع 
بهتری نسبت به سال های گذشته در پیش دارد، اما درخصوص دو عامل 
دیگر یعنی عدم تناسب مهارت های نیروی کار و قیدوبندهای کسب وکار، 
ناکارآمدیم. عدم نقش آفرینی جدی مردم در اقتصاد ایران، تاحدی ناشی 
از این دو مانع است. البته رونق اقتصاد می تواند ناشی از نیروهای برونزا 
باشد و مثال زمانی که شرکت های خارجی بر اقتصاد ملی مسلط هستند 
یا اقتصاد به یک اقتصاد نفتی صرفا خدماتی تبدیل شود، ممکن است 
اشتغال باالیی نیز ایجاد شود. آن هنگام که هم معیار باطنی یعنی توان 
تولید داخلی و هم معیار ظاهری یعنی اشتغال، بهبود را نشان دهند، آنگاه 

می توان از جهت نمایی صحیح نظام اقتصادی اطمینان خاطر داشت.

اقتصادی، قبله نمای بهتری محسوب می شود، مثال نرخ رشد اقتصادی 
باال، اگر به یمن قدوم سرمایه های سیال خارجی در بازارهای بورس یا 
به برکت صادرات بیشتر نفت خام باشد، از منظر متعارف، کامال مقبول 
و مایۀ شعف است اما با عینک توان تولید، اگر نگوییم وجه تهدیدی آن 
برجسته تر است، دست کم قابل تمجید نیست، زیرا این رشد، مقاومتی 

و پایدار ارزیابی نمی شود، این رشد حاکی از ارتقاء توان تولید نیست.
ماجرا از اینجا آغاز می شود که بدانیم هر اقتصاد، صورت یا ظاهری دارد و نیز 
باطنی. معیارهای اقتصادی نیز به یک تقسیم، معیارهای حاکی ازصورت 
اقتصادند و معیارهای راوی باطن اقتصاد. اقتصاد مقاومتی به جهت عنصر 
محوری خود یعنی »مقاوم« بودن، نگاه به باطن اقتصاد دارد، همانگونه که 
مقاوم بودن، چشم به باطن یک سازه یا ساختمان دارد نه آب و رنگ آن. 
معیار مقاوم بودن ساختمان با معیار زیبایی، می تواند دو ارزیابی متفاوت از 
یک بنا به دست دهد، در اقتصاد مقاومتی نیز ما محتاج تمایز بین معیارهای 
تحول صورت و تحول باطن هستیم. چنانچه معیار ما در اقتصاد، سرعت 
پیشرفت بود، ورود گسترده شرکت های خارجی می توانست در کوتاه ترین 
زمان ممکن، پیشرفت های بخش صنعت و نفت و غیره را به دنبال داشته 
باشــد. اگر معیار ما رفاه ظاهری بود، صادرات بیشتر نفت خام و تزریق 
تمام درآمدهای آن به کشــور )مانند عربستان و سایر کشورهای نفتی( 
می توانست درآمد سرانه و رفاه موقت جامعه را افزایش دهد اما زمانی که 
معیار را مقاوم بودن، قرار می دهیم تنها آن دسته از معیارهای صوری )مثل 
سرعت رشد اقتصاد، درآمد سرانه یا رفاه( برای ما مقبول می افتد که با بهبود 
مقاومت سازه اقتصاد ایران همراه باشد. بدین ترتیب گونه هایی از رشد 

اقتصاد، مطلوب و انواع دیگری از رشد اقتصاد، نامطلوب شمرده می شود.
 معیارهای اقتصاد مقاومتی

حال پرسش این است که اگر به دنبال رصد کردن تحول در بطن اقتصاد 
مقاومتی، هستیم، معیارهای باطنی کدامند که باید معیارهای ظاهری 
را با آنها بســنجیم؟ به نظر می رســد توان تولید داخلی و دور ماندن از 
کرانه های خطرناک وابســتگی، دو پایه ای هستند که نشان می دهند 
سازه ی اقتصاد از درون در حال مقاوم شــدن یا غیرمقاوم شدن است. 
اعداد و ارقام اقتصاد ایران نشان می دهد جز در زمینه ی اتکای درآمدهای 
ارزی و منابع بودجه به نفت، فاصله ی ما از کرانه های خطرناک وابستگی 
زیاد است و ما اساسا اقتصادی وابسته به خارج محسوب نمی شویم )چه 
با شاخص درجه بازبودن اقتصاد یعنی سهم تجارت، چه با شاخص سهم 
بازارهای مالی خارجی و سرمایه های خارجی( البته آمارهای رسمی در 
خصوص وابستگی ما به قاچاق کاال چیزی نمی گویند! در این حوزه عمدتا 
مساله نه در کمیت وابستگی بلکه در کیفیت است مثل تمرکز تجاری 
در مبادی واردات یا مقاصد صادرات که به کشورهای معدودی وابسته 
هســتیم. در این بخش راه برون رفت، خیلی دشوار نیست مثال متنوع 
سازی طرف های تجاری به صورتی که وابستگی ما به هر کدام، از حدی 
بیشتر نشود. البته تفاخر و ارزش شدن کاالهای وارداتی مصرفی، روند رو 

به وخامتی یافته که باید از اکنون به فکر عالج تدریجی آن بود.
معیار اصلی که سال ها نشانگر ضعف اقتصاد مقاومتی ماست، معیار دوم 
یعنی توان تولید داخلی است و اینکه حتی در بخش های متعددی که 
تولید داخل داریم، وابستگی به خارج موجب اثرپذیری تولیدات داخل 
از فشارها و تحریم ها می شود. مساله اینجاست که با یک فشار خارجی 
رشــد مثبت تولید جای خود را نه به توقف بلکه به رشد منفی می دهد. 
اینجا نقطه ای است که از آن تمام رونق فعاالن اقتصاد و درآمد ملی و رفاه 
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مسجـــــد
نشاط معنوی

 نشانه سالمت مسجد
یکی از عواملی که موجب درک و فهم بهتر و کسب انگیزه 
باالتر در انجام اعمال می شود، نشاط است. نشاط باعث 
می شود خستگی کمتری از عمل احساس کنیم و نتیجه 
بهتری کسب کنیم. نشاط اگر چه موضوعی اصلی به نظر 
نمی رسد، ولی در مورد موضوعات اصلی مانند ایمان، برای 
اینکه به اوج خودش برسد، به مفهوم نشاط نیاز داریم. 
شــیطان هم برای تقلیل ایمان از دستاویزهایی مانند 
نشاط استفاده می کند. نشاط، مانند نبض انسان است 
که می تواند حکایتی از ســالمت یا بیماری را بیان کند. 
بنابراین همواره باید نشاط را اندازه گرفت و افت و خیز 
آن را تحلیل کرد و برای افزایشش برنامه داشت. حال 
مسجد چه برنامه ای برای نشاط معنوی مردم می تواند 
داشته باشد؟ این سؤالی است که در پرونده پیش رو به 

آن پرداخته شده است.

  پرونده ای برای مسجد و 
نشاط معنوی

  یادبود مرحوم 
آیــت اهلل ســید محمدباقر 

جاللی موسوی

  این ماه: 
مسجد سیدالشهداء)ع(

   شماره196  رجب و شعبان 1438   

و
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مسجد

مسجـــــد 
و نشاط معنوی

 
  
 ناظر به فضای 
رفاقت و انس، سعی 
کردیم بعد از نماز 
هم مسجد باز باشد. 
مخصوصاً شب ها 
جوان ها و نوجوان ها 
به جای اینکه 
پاتوق شان سر 
کوچه و توی پارک 
باشد، در شبستان 
دور هم می نشینند 
توی سالن مسجد؛ 
سالنی که بچه ها 
ورزش می کنند، یا 
کالس های علمی 
یا بازی های دیگر 
داریم که برای آن ها 
پاتوق شده است

 

با این موضوع برخورد می کنیم، باالخره نوجوان است، ممکن است 
بخندد، حتی بین دو نمــاز گاهی من دارم مســئله می گویم، مثاًل 
گوشــی اش را در بیاورد و بدون ســروصدا بازی کند، یا بعد از نماز 
می نشــینند با هم حرف می زنند. این موارد ایرادی ندارد. با جوان و 
نوجوان باید به گونه ای رفتار کرد که احســاس امنیت کنند. اگر یک 
خطایی دارند، فکر  نکند االن از مسجد بیرون می کنند. او باید در مسجد 
احساس آرامش و امنیت کند. ما این احساس را در مسجد ایجاد کردیم 
و به همه هم گفتیم که اگر نوجوان شــیطنتی کرد، باالخره اقتضای 

طبیعتش است، باید او را غیرمستقیم و به مرور زمان اصالح کنیم. 

قدم چهارم: مسجد را جایگزین پاتوق های جوانان کنیم 
 ناظر به فضای رفاقت و انس، سعی کردیم بعد از نماز هم مسجد باز 
باشد. مخصوصاً شب ها جوان ها و نوجوان ها به جای اینکه پاتوق شان 
سر کوچه و توی پارک باشد، در شبســتان دور هم می نشینند توی 
سالن مسجد؛ سالنی که بچه ها ورزش می کنند، یا کالس های علمی 
یا بازی های دیگر داریم که برای آن ها پاتوق شده است. در این چند 
ساعت نوجوانان و جوانان با هم هستند، انس می گیرند و نشاط پیدا 

می کنند. 

قدم پنجم: عبادات دسته جمعی را مختصر کنیم
 چیزی که نوجوان و کودک را از مسائل عبادی زده می کند، طوالنی 
بودن نماز و دعاها اســت. ســعی کردیــم همان طوری که ســیره 
معصومین)ع( هم بوده، نماز جماعت مختصر و کامل خوانده شــود. 
دعاهای بین نماز و بعد از نماز به صــورت کامل ولی مختصر و مفید 
برگزار می شــود؛ دعای توسل، حدیث کســاء، زیارت عاشورا خیلی 
مختصر خوانده می  شود تا جذابیتش برای جوان ها و نوجوان ها حفظ 
شود. این موضوع  باعث شــده خیلی از نوجوان ها و جوان ها به خاطر 

کوتاه بودن نماز جماعت، در آن شرکت کنند. 

قدم ششم: نگاه از باال به پایین نداشته باشیم
 وقتی امام جماعت نگاهش از باال به پایین باشــد یا نگاه دستوری به 
مردم و مخصوصاً نوجوان ها داشــته باشد، باعث می شود که نوجوان 

 قدم اول: فضای فیزیکی مسجد را  دلنشین کنیم 
کاری کنیم در طول سال مسجد مأمن، پناه و محل انس نوجوان ها 
بشود و به اصطالح عوامانه، پاتوق بشــود برای آن ها. اولین مورد این 
است که فضای فیزیکی مسجد برای یک نوجوان دلنشین باشد؛ فضای 
فیزیکی یعنی نور، صدا، تمیزی، آراســتگی و... . چون نوجوان وجود 
حساسی دارد، خیلی زود رنجیده می شود، به عنوان مثال صدا اگر بد 
باشد،  نور بد باشد،  یا مسجد کثیف باشد و آراستگی نداشته باشد، سریع 
تأثیر می گیرد. دلنشین کردن فضای فیزیکی مسجد خیلی وقت ها هم 
بودجه نمی خواهد، با همکاری بچه ها و جوان ها فضا دلنشین می شود. 

قدم دوم: بزرگ ترهای مسجد را توجیه کنیم
از بزرگ ترها و اولیای مسجد از خادم گرفته تا پیرغالم ها، هیأت امنا 
و نمازگزارهای مسن تر را توجیه کنیم که حضور نوجوان را بپذیرند. 
متأسفانه گاهی اوقات با حضور نوجوان یا کودکان در مساجد مقابله 
می شود. ما در مسجدمان پس از توجیه بزرگ ترها، آن ها را قانع کردیم 
که پای کار بیایند و با جوان ها و نوجوان ها برنامه مشــترک داشــته 
باشــند؛ یعنی همان جوری که نوه خودشان را می آورند مسجد، اگر 
نوجوانی هم مســجد آمد، با او همانند نوه خودشان برخورد کنند و 
برخورد عتاب آلود و دفعی نباشد. االن بزرگ ترها تقریباً پذیرفتند که 
مسجد مال نوجوان ها اســت، و الحمدهلل برخورد دفعی با نوجوان ها 
ندارند و خیلی خوب در کنار هم نماز می خوانند و همراهی می کنند. 
از بزرگ ترها می خواهیم که به عنوان نور مسجد، در هیأت نوجوان ها 
شرکت کنند. وقتی اردو می رویم مسن ها را می بریم، نمازگزارها هم 
هستند، میانسال ها هم هستند و از آن  ها می خواهیم که برای بچه ها 
الگو باشــند. اعتقاد دارم تربیت بچه ها باید در کنار بزرگ ترها باشد. 
حتی برنامه های ورزشی هم به همین صورت است. خادم مسجد هم 

خیلی مهم است که برخوردش با بچه ها چگونه باشد.

قدم سوم: اصالح را به گذشت زمان بسپاریم
نوجوان و کودک که می آید مسجد یک سری عوارض دارد، مخصوصاً 
روز اول ممکن است سر و صدا بکنند، با هم صحبت کنند، بخندند، 
حتی گاهی پیش آمده توی نماز بچه ها خندیده اند. ما خیلی ســهل 

وقتی مسجد عطر دیگری می گیرد
مسجد با حضور جوانان و نوجوانان رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد. در مسجدی که جوان نباشد عبادت هم کسل 

حجت االسالم نجفی 
اردبیلی 

امام جماعت مسجد 
چهارده معصوم میدان 

انقالب

کننده خواهد بود. مسجد بدون جوان به معنای تعطیل شــدن چرخه تربیت نسل نو و شاید بتوان گفت عدم توفیق 
متولیان آن است. نشاط معنوی مسجد به رفت و آمد جوانان و نوجوانان بانشاط و پیران دنیا دیده و صاحب تجربه در کنار 
هم می باشد. اما از آن جهت که در جوانی شیوه پیغمبری را باید آموخت، قدم هایی مختصر در جهت ایجاد نشاط معنوی 

برای نسل جوان و نوجوان در مسجد را برمی شماریم. 

قدم هایی برای ایجاد نشاط معنوی جوانان در مسجد
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 برنامه های 

تفریحی، زیارتی 
و معرفتی. باید 

همه اش در کنار 
هم دیده شود، 

یک بسته باشد، 
مثالً اردوی 

مشهد داریم به 
همین صورت 

برنامه ریزی شود؛ 
هم کنارش برنامه 

تفریحی دیده 
شود، هم برنامه 

آموزشی و هم 
زیارتی و عبادتی. 

به این صورت 
انس زیادی را 

در بچه ها ایجاد 
می کند

باشند، باعث می شود که خانواده توجیه شود که مثالً نوجوانش که مسجد 
می آید، چه بهره هایی از می گیرد و از چه آسیب هایی دور شده است. 

چرا مسجد ما اعتکاف ندارد؟
شاید برخی بپرسند که چرا مسجد شما اعتکاف ندارد!؟ چون ما رویکرد 
مسجدمان جوان محور و نوجوان محور است، ما مطالعه کردیم و دیدیم 
بچه هایی که ســه روز اعتکاف می روند، در آنجا تفریح ندارند. برنامه 
اعتکاف دعا، خلوت کردن و روزه گرفتن است. اعتکاف یا کالس های 
حرفه ای قرآن یا دعاهای کمیــل طوالنی، مخاطب خاص خودش را 
دارد، عموماً هم افراد مسن یا جوان ها هستند. ولی نوجوان با این جور 
مسائل ارتباط نمی گیرد. اگر بخواهیم برای نوجوان اعتکاف بگذاریم، 
ممکن است یک بار سه روز هم مسجد بیاید، بعدش دیگر سراغ مسجد 
نیاید. منتها اگر ما برنامه ای داشته باشیم که نوجوان را با مسجد و نماز 
جماعت مختصر در حد هر نماز پنج دقیقــه مأنوس کند؛ یعنی کاًل 
کسی بخواهد بیاید مسجد نماز بخواند چه کاسب باشد، چه دانشجو، 
چه محصل، نوجوان و...، خیلی وقت او گرفته نشــود و به کارش هم 
برســد. مثاًل نوجوانی که پای فوتبال نشسته، می داند مسجد برود و 
برگردد، یک ربع طول می کشد، یا اگر درس دارد، می داند اگر مسجد 
رفتن، یک ربع بیشتر طول نمی کشــد، این نکته عامل جذب است. 
چون ما باید به مرور روی این ها تأثیر بگذاریم. حاال این نوجوان در سن 
جوانی اگر مایل شد که خودش برود اعتکاف بهترین هدیه به او است. 
اما در سن نوجوانی؛ سن سیزده چهارده  سالگی، معموالً اقبالی به این 
مسئله نشان نمی دهد و اصاًل درک درستی از این موضوع ندارد. گاهی 
ممکن است از روی کنجکاوی در چنین برنامه ای شرکت کند، ولی اگر 
در طول سال برود و دیگر مسجد نیاید، فایده ای ندارد. بنابراین، باید 
برنامه هایی بگذاریم که در طول سال نوجوان را معتکف مسجد کنیم؛ 

یعنی با مسجد انس و رفاقت پیدا کند. 

از مسجد و از امام جماعت مخصوصاً و از روحانی، فراری شود. حتی 
می خواهیم مطلبی را هم به بچه ها بگوییم حاال چه روی منبر، چه در 

جمع هایی که با بچه ها می نشینیم، حالت دستوری و آمرانه نباشد. 

قدم هفتم: در برنامه ها یک بسته کامل تعریف کنیم
 برنامه های ورزشــی، تفریحی و اردو، می تواند در انس بچه ها با هم، با 
بزرگ ترهای مسجد، با جوان ها مخصوصاً اگر امام جماعت با آن ها همراه 
باشد، تأثیر ویژه ای داشته باشــد. اردوهای زیارتی ما یک مجموعه ای 
باشد از برنامه های تفریحی، زیارتی و معرفتی. باید همه اش در کنار هم 
دیده شود، یک بسته باشد، مثاًل اردوی مشهد داریم به همین صورت 
برنامه ریزی شــود؛ هم کنارش برنامه تفریحی دیده شود، هم برنامه 
آموزشی و هم زیارتی و عبادتی. به این صورت انس زیادی را در بچه ها 
ایجاد می کند. بعد از اردو، بچه ها به خاطر رفاقتی که باهم در طول اردو 

برقرار کرده اند، به مسجد می آیند. این ها خیلی تأثیر می گذارد. 

قدم هشتم: تعامل سازنده با خانواده ها داشته باشیم
 ارتباط مؤثر و تعریف شده با خانواده ها بسیار مهم است. ما بعد از چند 
سال کار فرهنگی، احساس کردیم یک حلقه مفقوده ای وجود دارد، آن 
هم ارتباط با خانواده ها اســت. لذا این بخش را هم فعال کردیم. بنده و 
جوان هایی که مسئول گروه نوجوان ها هســتند، با خانواده ها ارتباط 
می گیریم. این ارتباط شامل ارتباط تلفنی و گاهی ارتباط رودررو است؛ 
در این ارتباطات، راجع به نوجوان هایشــان با آن ها صحبت می کنیم، 
مشاوره می دهیم. گاهی هم این ارتباط باعث شده است که خانواده ها 
هم در برنامه های مسجد شرکت کنند؛ یعنی حضور نوجوان شان باعث 
شده که پدر یا مادر هم مسجدی بشــود و اگر مشکالتی دارند، چه در 
بحث درس، بحث اخالق و رفتار و...، این تعامل موجب پیگیری این گونه 
مباحث شده است. اینکه مسجد و اولیای مسجد با خانواده ها در ارتباط 
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مسجد

مسجـــــد 
و نشاط معنوی

 
  
خلوت کردن با خود 
و ارتباط با خدا، 
نشاط معنوی را در 
اعتکاف برای ما به 
همراه دارد. همین که 
انسان احساس 
کند صمیمانه آمده 
تا با معبودش، 
با معشوقش 
و با محبوبش 
بدون واسطه و 
نزدیک تر حرف 
بزند و عاشقانه تر 
با او ارتباط برقرار 
کند، یک نشاط 
وصف ناپذیری 
را برای انسان به 
همراه خواهد داشت

 

این تفکــر و تعقل 
باید راجــع به چه 

موضوعاتی باشد؟ مثاًل 
درباره نور خدا در تمام 

شــئون زندگی فکر کنیم، 
هدف از خلقتی کــه خداوند از 

انسان داشته و راه رســیدن به این 
هدف. در رابطه با نعمت هــای خدا، یاد 

مرگ، جهان پس از مرگ، نافرمانی هایی که انجام 
دادیم و برنامه ریــزی برای جبــران آن. این که تا به حال 

از چه فرصت هایی در زندگی اســتفاده نکردیم. اگر 
انسان بنشیند از این فرصت اعتکاف برای تعقل و تفکر 
استفاده کند، آن  وقت نتیجه ای که این تعقل و تفکر 

برای او دارد، قطعاً یک نشــاط معنــوی را در او به وجود 
می آورد.

نکته سوم: گعده های معرفتی
در فضای اعتکاف، برپایی َگعده ها یا به  قول امروزی ها حقله های دینی 
و طرح موضوعات مختلف در رابطه با مبانی دین و شــبهاتی که االن 
وجود دارد، پیشنهاد می شــود. در فضای اعتکاف دور هم بنشینیم و 
مبانی دینی و شبهاتی که هست را مطرح بکنیم، هر کسی یک پاسخی 
بدهد، یک حلقه معرفتی این چنینی اگر در فضای اعتکاف ایجاد شود، 
قطعاً این حلقه ها و این َگعده ها یک نشاط معنوی وصف ناپذیری را برای 

انسان به همراه خواهد داشت. 

نکته چهارم: شب خاطره
بیان خاطرات معتکفین از شرکت در مراسم اعتکاف سال های گذشته 
برای سال اولی ها یا آنهایی که کمتر در اعتکاف شرکت کردند، بسیار 
مفید است. وقتی ثمرات اعتکاف در قالب تجربه و خاطره بدون واسطه 
نقل می شود، قطعاً می تواند یک نشاط وصف ناشدنی را در معتکفین 

به وجود آورد. 

نکته پنجم: دفاع مقدس
در اعتکاف فرصت های زیادی وجود دارد که مسئولین اعتکاف باید برای 
آن برنامه ریزی داشته باشند. اگر برنامه ای نباشد، عده  کمی  از معتکفین 
هستند که خودشان برای خودشان برنامه دارند، لذا ما باید برنامه ریزی 
بکنیم؛ یکی از چیزهایی که می تواند نشاط معنوی خوبی در معتکفین 

عوامل نشاط 
محبوبیتی که انسان به واسطه تعالیم دینی در بین مردم کسب می کند، 
می تواند عامل نشاط معنوی باشد. حکمت آموزی، شادی آفرینی در دیگران، 
ارتباط و انس با قرآن، والیت مداری و ارتباط با ولّی خدا و مبارزه با باطل هم 

می تواند باعث نشاط معنوی در وجود انسان شود. 

چگونه از فضای اعتکاف برای به وجود آوردن نشاط معنوی 
استفاده کنیم؟!

نکته اول: زمینه ایجاد خلوت
از جمله اهداف اعتکاف، به وجود آوردن نشاط معنوی در معتکف است؛ 
زیرا قرار اســت با خدای خود خلوت داشته باشیم و از فضای اعتکاف 
برای جبران گذشته  اســتفاده کنیم. خلوت کردن با خود و ارتباط با 
خدا، نشاط معنوی را در اعتکاف برای ما به همراه دارد. همین که انسان 
احساس کند صمیمانه آمده تا با معبودش، با معشوقش و با محبوبش 
بدون واسطه و نزدیک تر حرف بزند و عاشقانه تر با او ارتباط برقرار کند، 

یک نشاط وصف ناپذیری را برای انسان به همراه خواهد داشت. 

نکته  دوم: تفکر
در فرهنگ دینی ما بــرای تفکر و تعقل ارزش خاصی قائل شــده اند. 
بنابراین، اعتکاف می تواند ما را به سمت و سوی تعقل و تفکر بیشتر سوق 
دهد. لذا توصیه  می شود معتکفین عزیز از فضای اعتکاف برای تفکر و 
تعقل بیشتر استفاده کنند؛ در روایات داریم که یک لحظه فکر کردن، 
از هفتاد سال )در برخی روایات تا هفتصد سال( برتر است! لذا فرصت 

اعتکاف می تواند برای همین بحث تعقل و تفکر ما خیلی مؤثر باشد.

چگونگی برگزاری 
یک اعتکاف پرنشاط

 به طور کلی نشاط را می توانیم به دو قسمت 

حجت االسالم 
کرمانی امام جماعت 

مسجد جامع امید

تقسیم کنیم؛
 یک نشاط که از امورات مادی و دنیوی و در 
عین حال حرام به دست می آید که البته با 
مسامحه، باید اسمش را نشاط بگذاریم که 
نشاطی آنی و زودگذر است. نشاط دوم که 
مورد بحث ما است، نشاط معنوی است. ما 
قائل به این هستیم که نشاط معنوی هم 
یک نشاط ماندگار است، اثر وضعی اش در وجود انسان باقی 
می ماند و باعث رشد و ترقی انسان می شود. کسی که مثالً نماز 
می خواند، این نماز باالخره اثرش را روی فرد خواهد گذاشت 
و آن نشاطی که از نماز در وجود او تجلی پیدا می کند، روزی 

او را نجات خواهد داد ولو اینکه االن اثر نماز را در او نبینیم.
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سال گذشته 

در اعتکافی که 
داشتیم، هماهنگ 

کردیم و پیکر 
یکی از شهدای 

عزیز را در 
مراسم اعتکاف، 

حاضر کردیم 
و همین خیلی 
توانست مؤثر 

باشد. یعنی من 
می خواهم بگویم 

حضور این 
شهید بزرگوار در 

مراسم اعتکاف 
ما شاید اثرش 
یک اثر چندین 

برابر نسبت 
به مسائل و 

برنامه های دیگر 
بود

گمنام باشد، می تواند نشاط معنوی خوبی ایجاد کند. 

نکته هفتم: قرآن و اهل بیت)ع(
برنامه هایی مثل انس با قرآن، دعا و محافل عزاداری، در ایجاد این نشاط 

معنوی می تواند خیلی مؤثر باشد. 

نکته هشتم: فرصت افطار و سحر
ما در اعتکاف دوتا فرصت فوق العاده و ویژه داریم؛ یکی وقت افطار است، 
اصاًل آدم روزه دار موقع افطار یک نشاطی در خودش احساس می کند 
که شاید کمتر این نشاط در انسان در اوقات دیگر سال دیده بشود. از این 
فرصت افطار که خودش آن نشاط معنوی را به همراه دارد، باید استفاده 
کنیم. دیگری وقت سحر است که باید به عنوان یک ظرف بسیار مهم 
برای به وجود آوردن نشاط معنوی در معتکفین، در نظر گرفته شود. 
لذا به نظرم اگر مناجاتی را ما قبل از سحر برای معتکفین بگذاریم، از 
آنجایی که خود ســحر دارای یک نورانیت قابل توجهی است، باعث 
می شود که تأثیر آن از نظر نشاط معنوی در معتکفین، قابل تأمل باشد.

نکته نهم: جذابیت های ظاهری
آماده کردن فضای ظاهری مسجد برای معتکفین نیز بسیار اهمیت 
دارد. جذابیت های ظاهری و بصری را که برای معتکفین عزیز ایجاد 

می کنیم، می تواند شور آفرین و نشاط آور باشد. 

نکته دهم: یادگاری
اگر بخواهیم این نشــاط معنوی را معتکفین با خودشــان به یادگار 
ببرند، عالوه بر مراسم اســتقبالی که روز اول از معتکفین باید داشته 
باشیم، مراسم بدرقه می تواند خیلی مؤثر باشد. البته االن خانواده ها به 
استقبال  بچه های خودشان می آیند. یعنی ما که بدرقه شان می کنیم، 
آن ها می آیند به استقبال شان. این نشاط با دسته های گل و مشوق های 
این  چنینی، در ذهن آن ها می ماند و یک نشاط معنوی بسیار خوبی را 

در آن ها به همراه خواهد داشت. 

نقش امام جماعت در نشاط معنوی اعتکاف 
آیت اهلل جــوادی آملی می فرمودنــد که نود درصد مــردم جامعه ما، 
دین شان را از امام جماعت مسجدشان دارند! چون دیگر نرفتند اصول 
کافی و من ال یحضر، کتاب هــای عالمه  حلی و کتاب های دیگر فقهی 
را بخوانند. به آن ها می گوییم آقا این را از کجــا یاد گرفتی، می گوید 
امام جماعت مسجدمان گفته. مردم چون دین شان را از ائمه  محترم 
جماعات می گیرند و نماد دین در منظر مردم ائمه  جماعات و روحانیون 
هستند، لذا به نظرم اگر امام جماعت، در اعتکاف حضور داشته باشد و 
در تمام برنامه های اعتکاف به ویژه با نوجوان ها و جوان ها ارتباط برقرار 
بکند قطعاً آنها وقتی که می بینند یک نماد دین، به این شکل با آن ها 
ارتباط برقرار کرده، دارد به آن ها محبت می کند، با اخالق خوش با آن ها 
برخورد می کند، کنارشان نشسته دارد با آن ها صحبت می کند، حرف 
دل شان را می شنود، درد دل های شان را می توانند با او در میان  بگذارد، 
این باعث می شود که یک نشاط معنوی خوبی در معتکفین ایجاد شود و 
با خاطره  خوشی از این عالم و نماد دینی، از مراسم اعتکاف خارج شوند.

به وجود بیاورد، استفاده از ظرفیت هشت سال دفاع مقدس و خاطرات 
آن دوران است. نقل می کنند پیغمبر بزرگوار ما بعد از نماز، از سجاده  
نماز مغرب و عشاءشان بلند شدند و دیدند که گروه گروه نمازگزاران و 
مأمومین نشستند و دارند با هم صحبت می کنند. پیغمبر وقتی از کنار 
این ها عبور کرد فرمود: خوب است بنشــینید خاطرات بدر و احد را با 
هم مرور بکنید! آن هایی که در بــدر بودند، آن هایی که در احد بودند، 
آن هایی که در جنگ های دیگر بودند، این ها بنشینند خاطرات را با هم 
مرور بکنند. قطعاً وقتی انسان درباره آن ایثارگری ها و سلحشوری ها و 
خاطرات شهدای عزیز، خاطرات رزمندگان بزرگوار و... می شنود، برای 
انسان نشاط آور است؛ این امر می تواند در معتکفین ما یک نشاط معنوی 

بسیار خوبی را به وجود بیاورد. 

نکته ششم: انس با شهداء
سال گذشته در اعتکافی که داشتیم، هماهنگ کردیم و پیکر یکی از 
شهدای عزیز را در مراسم اعتکاف، حاضر کردیم و همین خیلی توانست 
مؤثر باشــد. یعنی من می خواهم بگویم حضور این شهید بزرگوار در 
مراسم اعتکاف ما شاید اثرش یک اثر چندین برابر نسبت به مسائل و 
برنامه های دیگر بود. چون فضای اعتکاف مسجد ما دانش آموزی بود، 
به همین جهت دانش آموزان این قدر تحت تأثیر حضور این شهید قرار 
گرفتند که شاید یک ساعت بعد از این که این پیکر را از مسجد بردند، 
این ها نشسته بودند گریه می کردند و آن نشاط معنویی که در وجود 
این ها از حضور این شهید بزرگوار دیدم، قابل توجه بود. لذا محفل انس 
با شهدا به هر شکل ممکن، به ویژه اگر با حضور ابدان مطهر شهدای 
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

مسجـــــد 
و نشاط معنوی

 
  
مؤمنان در هر 
وعدۀ نماز، 
صبح، ظهر و 
شب، خدا را به 
جماعت عبادت 
می کنند و به این 
ترتیب می توانند 
همدیگر را 
تکمیل کنند. این  
برنامه ها برای 
انسان بسیار 
نشاط آور است 
و اصالً جنس 
مسجد، از جنس 
آرامش و نشاط 
است

 

حضور کودکان، نوجوانان و جوانان موجب نشاط مسجد 
مسجد مکانی مقدس و محل عبادت اســت که خدای متعال به آن 
توجه دارد. مسجد جایگاهی است که مؤمنان با سلیقه ها، سطح سواد 
و فرهنگ  های متفاوت در آن جمع می شوند، همدیگر را می بینند و با 
هم آشنا می شوند. نوع روابط و دوستی ای که در مساجد وجود دارد، 
غالباً از نوع روابط و دوستی های بســیار سالم، تأثیرگذار و انسان ساز 
است. مؤمنان در هر وعدة نماز، صبح، ظهر و شب، خدا را به جماعت 
عبادت می کنند و به این ترتیب می توانند همدیگر را تکمیل کنند. 
این  برنامه ها برای انسان بسیار نشاط آور است و اصاًل جنس مسجد، از 

جنس آرامش و نشاط است.
مسجدی که بتواند از ابزارهای روز اســتفاده کند، یعنی از امکانات 
صوتی و تصویری روز برخوردار شود، کلیپ های مذهبی پخش کند 

نشاط های پایدار 
بهترین و باالترین سطح نشاط، در طاعات و عبادات الهی محقق شود. 
طاعت خدای متعال منحصر در نماز خواندن نیست؛ بلکه در اطاعت از 
همة  دستورهای او است. کمک به بندگان خدا و دستگیری از مؤمنان، 
اگر برای خدا و کســب رضای حضرت حق باشد، از مصادیق طاعت 
محسوب می شود. طاعت به معنای اعم، یعنی انسان رضایت حضرت 
حق را کسب کند. هر جا انسان احساس رضایت کند، معموالً برای او 
نشاط حقیقی و درونی و پایدار به وجود می آید. نشاط های پایدار قابل 

وصف نیستند. 
در مسائل خانوادگی نیز اگر اعضای خانواده و به ویژه همسران، از رفتار، 
اعمال و کردار یکدیگر راضی باشند، نشاط، شادی و آرامش درونی در 

خانواده جلوه می کند. 

نشاط، چهرۀ واقعی مسجد
یکی از عوامل مهمی که باعث می شود درک بهتری از مسائل پیرامون خود داشته باشیم و کارها را با کیفیت و انگیزة 

حجت االسالم 
والمسلمین رجالی 

تهرانی

 
بیشتری انجام دهیم، نشاط است. شاید بعضی ها خصوصًا در حوزة مسائل دینی، این تلقی را داشته باشند که مسئلة 
نشاط حاشیه ای است؛ درصورتی که موضوع نشاط در کارها، روحیه و انگیزه آفرینی انسان و نیز موفقیت کارهای جمعی 
و اجتماعی نقش بسیار مهمی دارد و تقویت کنندة کارهای فکری، اعتقادی و فرهنگی است. امام کاظم )علیه السالم( 
فرمودند: »اوقات شبانه  روزی خود را چهار قسمت کنید. بخشی را به معیشت اختصاص دهید، قسمتی را به عبادت، 
بخشی را به رابطه با دوستان و آشنایان و افراد مفید و صله رحم و بخش چهارم را به تفریحات سالم و لحظات مشروع«. 
سپس امام تأکید می کنند که: قسم چهارم تقویت کننده سه قسم دیگر است؛1 یعنی اگر قرار است انسان در معیشت، 
رفتارهای اجتماعی، تعامل با دوستان و آشــنایان و صله  رحم و همچنین عبادت، از کیفیت بهتر و کمیت بیشتری 

برخوردار باشد، یکی از عوامل و لوازم مهمش نشاطی است که با تفریحات سالم و لذات مشروع به دست می آید. 
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مراسم معنوی 

در دو قالب 
شادی و غم ارائه 
می شود، ولی هر 

دو برای افراد 
نشاط معنوی 
ایجاد می کند. 

وقتی می گوییم 
در مراسم روضه 

نشاط فراوانی 
وجود دارد، به 

این معنا نیست 
که فرد می خندد؛ 

بلکه از رضایت 
ایجادشده نشاط 

به وجود می آید
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و مطالب متنوعی ارائه دهد، موفق خواهد بــود. مثاًل در پرده ای که 
آویخته می شود، تالوت قرآن و کلیپ های متنوع و کوتاه پخش شود. 
این برنامه  ها نشاط آور است؛ خصوصاً اگر در مسجد برنامه هایی از قبیل 
مسابقات کتاب خوانی و ورزشی برگزار شود و مکانی به ورزش جوانان 
و نوجوان اختصاص یابد. اســتخر، زمین فوتبال، سالن های ورزش و 
اردوهای تفریحی، همة اینها می تواند جزء برنامه های مسجد قرار  گیرد 

تا نام مسجد تداعی کنندة  نشاط برای مردم باشد. 
مســجد می تواند با برنامه های مفید و حساب شده، بخشی از نیازهای  
کودکان، نوجوانان و جوانان را به خوبی پاسخ  دهد. به این صورت بسیاری 
از آنها جذب مسجد می شوند و در نماز جماعت شرکت می کنند. هر 
چه حضور نوجوان و جوانان در مسجد پررنگ تر باشد و کیفیت بیشتری 
داشته باشد، مسجد شاهد نشاط بیشتری خواهد بود. به سخن دیگر، 

یکی از نشانه های نشاط مسجد، حضور نوجوان و جوانان است.

مسجد کانون آرامش 
برای آنکه مسجد کانون آرامش باشد، باید برنامه هایی در آن برگزار 
شود که به برخی از آنها اشاره می شود. ارائة مشــاوره  به خانواده ها، 
برگزار کردن برخی مراسمات دانشجویی و دانش آموزی در مساجد، 
برای مثال جشن فرشته ها یا جشــن تکلیف، برنامة یک یا نیم روز با 
مســجد برای دانش آموزان تا فضای معنوی برای آنها ایجاد شود و 
خاطرة خوشی از مسجد در ذهنشان نقش بندد. برای مثال، دختران 
دانش آموز را با دسته گل وارد مســجد  کنند، مسجد را آذین ببندند 
و طی برنامه های متنوع، آنان را با مســجد، امام جماعت و نماز آشنا 
سازند. این یکی از بهترین برنامه هایی است که در حوزة نشاط معنوی، 

خصوصاً برای نوجوانان، می توان اجرا کرد. 
در این بین، امام جماعت در نشــاط معنوی مسجد تأثیر بسیار دارد. 
مطالبی که بیان می کند، رفتار و برخوردش در نشاط مسجد، خیلی 
مؤثر است؛ چون امام جماعت پیشــانی مسجد است. هر چه رفتار او 
آرامش بخش تر باشد، سخنانش بیشتر به دل می نشیند و اثرگذارتر 

خواهد بود و نشاط معنوی بهتری ایجاد می کند.

دو قالب با یک خروجی
چنانچه کسی به نحو مطلوبی وارد مراسم توسل به اهل بیت  شود، حتی 
در مراسم روضه شرکت  کند، رضایت درونی برایش به وجود می آید. 
در روضه ها و دعاها از چشم ها اشک جاری می شود، اما این اشک ها از 
سر معرفت و عشق و عالقه است، نه تأسف و شکست و تحقیر. در اعیاد 

نیز شادی ما، از جنس معنویت است. 
مراسم معنوی در دو قالب شــادی و غم ارائه می شود، ولی هر دو برای 
افراد نشاط معنوی ایجاد می کند. وقتی می گوییم در مراسم روضه نشاط 
فراوانی وجود دارد، به این معنا نیست که فرد می خندد؛ بلکه از رضایت 
ایجادشده نشــاط به وجود می آید؛ لذا اگر فردی در مراسم اعیاد هم 
حضور داشته باشد که قالب و ظاهرش از جنس شادی است، ولی برایش 
رضایت حاصل نشود، بانشاط نخواهد بود. بنابراین نشاط حقیقی هر یک 
از افراد برمی گردد به میزان رضایت درونی که برایشان حاصل می شود. 

پی نوشت
1. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص433.

دنیا بستر عالم معنا
در فرهنگ اســالمی، نگاه خاصی به دنیا برخــالف برخی از مکاتب 
دنیاگریز وجود دارد. در مکاتــب دنیاگریز، دنیا مظهر ظلمت محض 
و تاریکی است و زندگی در این ظلمت، خالف رشد معنوی است. به 
همین جهت برای رسیدن به ســعادت و رشد معنوی هر چه بیشتر، 
باید از دنیا دوری گزید و به ســمت زندگی ای فارغ از دنیا و متعلقات 
دنیوی حرکت کرد. از همین رو، در تاریخ بشر مکاتب کلبی مسلک 
به وجود آمدند که معتقد بودند انســان هرچه بیشــتر باید شبیه به 
سگ ها زندگی کند؛ چراکه ســگ ها کمترین تعلق را به دنیا دارند. 
فیلســوفانی چون دیوجانوس یا همان دیــوژن کلبی چنین نظری 
داشتند و خود نیز این گونه زندگی می کردند. بعدها به تبع از چنین 
نظراتی، در دنیای مسیحیت و حتی اسالم نیز نوعی رهبانیت یعنی 
گریز از دنیا و گوشه گیری شــیوع پیدا کرد که برخالف سنت قطعی 
پیامبر اسالم)ص( و اوصیای وی بود. در سیره پیامبر اسالم)ص(، نهی 
از رهبانیت و گوشه گیری صراحتا آمده که داستان گوشه گیری عثمان 
بن مظعون و عتاب پیامبر نسبت به وی که فرمودند: َيا ُعْثَمُن لَْم ُيرِْسْلِني 
اللَُّه َتَعالَی ِبالرَّْهَباِنيَِّة؛ ای عثمان خداوند مرا برای رهبانیت نفرستاده، 

کاشی هـــای 
فیـــــروزه ای 

از جمله مهم ترین مسائلی که می توان در 

میثم کریمانی 
امام جماعت مسجد 

امام سجاد علیه السالم 
دماوند

بحث مسجد به آن پرداخت، رابطه مسجد و 
ایجاد معنویت در میان جامعه است. از زمانی 
که دین اسالم با دعوت پیامبر اسالم در 
جامعــه بشــری متولد شــد، یکی از 
محوری ترین عناصر این دین مســجد و 
حضور در مسجد بوده که یقینا مهم ترین 
کارکرد آن به حرکــت درآوردن موتور 
معنویت در فرد و همچنین در جامعه بوده 
است. یکی از مهم ترین پرسش ها در بحث معنویت این است 
که چطور معنویت در افراد ایجاد می شود؟ نقش خود فرد در 
ایجاد معنویت چیست؟ جامعه چه نقشی در این زمینه دارد؟ 
آیا عوامل و زمینه های مادی نیز می تواند در تولید معنویت 
نقشی داشته باشد؟ آن پرسشی که این نوشتار به آن خواهد 
پرداخت، همین پرسش اخیر است که عوامل و بسترهای مادی 

چه نقشی می توانند در زمینه ایجاد معنویت داشته باشند؟

بسترهای مادی ایجاد نشاط معنوی در مسجد
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اما نظر دین اسالم 
نسبت به دنیا این 
است که دنیا بستر 
اصلی رشد و تعالی 
معنوی انسان 
است، دنیا و عالم 
ماده اگرچه محدود 
و تاریک است، اما 
بستر رشد و تعالی 
انسان همین دنیای 
تاریک وظلمانی 
است؛ چراکه این 
دنیا استعداد و 
قوه محض است 
و استعداد یعنی 
بستر اصلی حرکت 
و سیر به سوی 
تعالی و رشد

 

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

مسجـــــد 
و نشاط معنوی

می توان فهمید کــه تولید معنویت از کانال همیــن دنیا می گذرد و 
رسیدن به عالم معنا جز از بستر پرواز همین دنیای مادی ممکن نیست. 
با توجه به این مبانی، می توان در تأثیر عوامل مادی در ایجاد و تولید 

معنویت مباحثی را مطرح کرد.

عوامل مؤثر مادی در ایجاد معنویت در مساجد  
1. استفاده از هنر متعالی در معماری 

1.1. تجلی توحید در معماری 
از آنجا که با نگاه عرفانی و مبانی دینی مبنی بر آیه بودن اجزای این 
عالم برای حق، هر چیزی از این عالم به نوعی انگشت اشاره به سمت 
حق دارد. با توجه به اینکه هر نشانه ای قوت و ضعف وجودی خود را در 
میزان داللت به سمت مقصد این عالم دارد، انسان های اهل معنا در 
بازتولید این روند نشانگی در زمینه های هنری تالش هایی کرده اند و 
نتیجه آن تولید هنر دینی و اسالمی بوده است. استفاده از این عناصر 
مادی که وجه نشانگی دارند، می تواند به تولید و ایجاد معنویت کمک 
فراوانی نماید؛ از جمله آنها نوع معماری و ســاختمان مسجد است. 
در مقاله ای با عنوان بازخوانی هویت معنوی و انگاره های قدســی در 

معماری مساجد شیعی، مندرج در سایت راسخون چنین آمده:
»وحدت و تجلی یگانگــی حضور خالقی یکتــا در تاروپود کالبدی 
فیزیکی، یکی از عوامل اساسی شکل گیری هویت معنوی و فرهنگ 
قدسی شــناخته می شــود. این مفهوم که بر مبنای اصل توحید در 
جهان بینی اسالمی پایه ریزی شده است، پدیدآورنده اصل حرکت از 
کثرت به وحدت بوده است. این مهم، معماران را بر آن داشت تا آثاری 
خلق نمایند که تجلی گاه اندیشه های توحیدی و فراطبیعی و اعتقاد 
به خدایی واحد باشد. آنان در تجسم وحدت و تجلی اندیشه توحیدی 
خود، از مفاهیمی چون عدالت - که ویژگی بارز خداوندگار است - و 
از عناصری چون هندسه، نور و وزن در بستری عظمت گرا، متمرکز 
با حضور مکرر عناصر که تنها ذکر خالقی یگانــه را می گویند، بهره 

تأیید کننده این مسئله است که اسالم دین گوشه گیری نیست.
اما نظر دین اسالم نسبت به دنیا این است که دنیا بستر اصلی رشد و 
تعالی معنوی انسان است، دنیا و عالم ماده اگرچه محدود و تاریک است، 
اما بستر رشد و تعالی انسان همین دنیای تاریک وظلمانی است؛ چراکه 
این دنیا استعداد و قوه محض است و استعداد یعنی بستر اصلی حرکت 
ْنیا  و سیر به سوی تعالی و رشد. روایت معروف نبوی که می فرماید: »الدُّ
َمْزرََعُة اآلِخرَة؛ دنیا کشتزار آخرت است«، مؤید این معنا است که بستر 
ساختن زندگی جاودان انسان همین دنیاست. از برخی آیات قرآن نیز 
چنین برداشتی می توان داشت؛ از جمله آیه 72 سوره اسرا که می فرماید 
»َوَمْن َكاَن ِف َهِذِه أَْعَمی َفُهَو ِف اآْلِخرَِة أَْعَمی َوأََضلُّ َسِبيالً؛ هر کس در این 
دنیا کور باشد )یعنی حقایق جاودان و جلوه های حق را نبیند( در آخرت 
نیز کور خواهد بود«. در این آیه خداوند متعال به وضوح کوری آخرت 
را وابسته به کوری فرد در دنیا می داند. از این آیات و روایات این مطلب 
فهمیده می شود که به واقع بســتر اصلی رشد معنوی انسان، همین 
دنیای مادی است. به همین جهت هر آنچه که در این دنیا موجود است، 
می تواند کمک کننده به رشد و تعالی معنوی بشر باشد. به این نکته در 

لسان شعرا نیز اشاره شده چنان که سعدی اشاره کرده که:
برگ درختان سبز در نظر هوشیار     هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

خداوند نیز در قرآن به این نکته اشــاره نموده کــه عالم خلقت پر از 
نشانه ها و آیات الهی است که سرانگشت هر کدام، اشاره به سوی مقصد 
مواِت َو اْلَرِْض َيُرُّوَن  و مقصود عالم آفرینش دارد؛ »َو َكأَيِّْن ِمْن آَيٍة ِف السَّ
َعَلْيها َو ُهْم َعْنها ُمْعرُِضون؛ چه بسیار نشانه ها که در آسمان ها و زمین 
هست که با آن مواجه می شوند و با این حال از آن ها روی گردانند«.  این 
آیه نشانگر این است که عالم خلقت مملو از آیات و نشانه های خداست 
که توجه به آنها می تواند سرمنشأ رشــد و تعالی انسان باشد. اما این 

انسان است که عمدا چشمان خود را بر روی آنها بسته است. 
با توجه به این مبانی؛ یعنی آمادگی دنیا به عنوان بســتر معنویت و 
همچنین آیه و نشانه بودن اجزای این دنیا برای عالم معنا، به آسودگی 
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یکی از 

راهکارهای 
هنرمندان 

مسلمان در ایجاد 
حس معنوی، 

استفاده از نقش 
و نگارهای باغ و 

بوستان به عنوان 
نماد زیبایی و 

جمال الهی در 
نقش و نگارهای 

مساجد است. 
هنرمند مسلمان 

به استفاده از 
بینش معنوی 
نشانگی عالم 
برای خدا هر 

جزیی از عالم 
را نشانه حضور 

حق یافته که این 
دیدگاه در اشعار 
پارسی نمودهای 

متفاوتی دارد

حافظ می گوید:
در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست        

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست
هرچه هست از قامت ناساز بیاندام ماست   

 ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیست
حضرت زینب در جواب ابن زیاد که در مورد حوادث کربال سؤال کرد، 
فرمودند: »ما رأیت إال جمیالً«؛ یعنی هرچه من در کربال دیدم، زیبا بود.

پس وقتی میگوییم: »ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی اآلخره حسنة و قنا 
عذاب النــار« 2،  یعنی »خدایا در دنیا و در آخرت به ما نعمت هایی 
شادیبخش برسان و ما را از رنج آتش )آتش معنوی در دنیا و آتش 

آخرت(، محافظت بفرما«.

نعمت های شادی بخش
»حسنه« یعنی »نعمِت شادیبخش«، آیات دیگر قرآن   غیر از »ربنا 
آتنا ...«   نیز برای ما معانی تازه ای پیدا میکنــد. مثاًل آنجا که قرآن 

برده اند. تأکید آنان بر کانون و مرکزیت فضایی، جفت سازی و تقارن، 
محوربندی و جایگزینی فضاهای اصلی بــر روی محورهای اصلی، 
از جمله تکنیک هایی اســت که معماران جهت تجلی مفهوم واالی 

وحدت، در قالبی مادی و فیزیکی از آنان بهره جسته اند«.
با توجه به بازتولید عقیده اساسی توحید در معماری و هنر دینی، هر 
جزیی از مســجد توان بازنمایی آن حقیقت متعالی را دارد. اجزایی 
همچون گنبد و مناره که به مثابه انگشــتی به آسمان )که نماد سیر 
معنوی انسان است( اشاره دارد و همین می تواند ایجاد کننده حس 

معنوی در انسان باشد.
1.2. استفاده از طبیعت در نقش های کاشی به عنوان تجلی 

جمال الهی
یکی از راهکارهای هنرمندان مسلمان در ایجاد حس معنوی، استفاده 
از نقش و نگارهای باغ و بوستان به عنوان نماد زیبایی و جمال الهی در 
نقش و نگارهای مساجد است. هنرمند مسلمان به استفاده از بینش 
معنوی نشانگی عالم برای خدا هر جزیی از عالم را نشانه حضور حق 
یافته که این دیدگاه در اشعار پارسی نمودهای متفاوتی دارد؛ آنجا که 

باباطاهر شاعر معروف و عارف پیشه چنین می گوید:
به دریا بنگرم دریا تو بینم

به صحرا بنگرم صحرا تو بینم
به هرجا بنگرم کوه و در و دشت

نشان از قامت رعنا تو بینم
به همین جهت استفاده از نقش و نگار و رنگ طبیعت می تواند به تولید 

معنویت در مساجد کمک نماید.

2. استفاده از بوی خوش و عطر 
یکی از مهم ترین عناصر محرز در سیره پیامبر اسالم و دیگر اولیای خدا، 
استفاده از عطر و بوی خوش بوده است به نحوی که گفته شده پیامبر 
اسالم بیشترین پول را برای خرید عطر و رایحه های خوش می داده اند. 
توصیه های مکرر آن حضرات به استفاده از عطر و بوی خوش بوده است 
و این میزان توصیه به استفاده از بوی خوش، شاید خود نشانه ای باشد 
بر اینکه عطر و رایحه خوش، خود نشانه ای قوی از عالم معنا و همچنین 
دلیل و راهنمای انسان به سمت عالم قدس است. از جمله روایاتی که 

از رسول خدا)ص( وارد شده، این روایت است که حضرت فرمودند: 

اَلّطيُب يَُشدُّ الَقلَب؛ بوی خوش قلب را تقويت می كند. 
اگر در این روایت تأملی داشته باشیم، به این نکته پی خواهیم برد که 
منظور از قلب در روایات ما همان موتور محرکه معنویت در انسان است، 
و تقویت این موتور محرک ایجاد کننده حاالت معنوی قوی در انسان 
است؛ از آنجا که استفاده از عطر و بوی خوش، این موتور محرک یا مرکز 
معنویت را تقویت می کند، می تواند یکی از مهم ترین راهکارهای مهم 

ایجاد معنویت در انسان باشد.
 عواملی که به صورت مختصر به آنها اشــاره شــد، به صورت کامال 
مجمل و به عنوان نمونه مطرح شد. اما عوامل مؤثر در ایحاد معنویت، 
منحصر در اینها نیست و به یقین باب کار محققانه بر دیگر عوامل احیانا 
ناشناخته همواره باز خواهد بود، و بدون شک می توان راه های دیگری 

نیز یافت که در تولید معنویت یاور ما باشند.

نعمت 
شادی بخش!

حسنه یعنی چه؟ علی جعفری
 استاد حوزه و 

دانشگاه
گاهی نعمتی به ما پیوســته میرسد ولی 
از آنجا که تکرار شــده است، قدرش را 
نمیدانیم و در نتیجه شاد نمیشویم گاهی 
اتفاق خوبی میافتد که به نفع ماست ولی 
فکر میکنیم که بد اســت و چون متوجه نمیشویم که نعمت 

است، شاد نمی  شویم.
معنای اصلی، درست و دقیق »حسنه«1  که در قنوت نماز از 
خدا میخواهیم و در قرآن آمده اســت، »خوبی« و »ثواب« 
نیست.»حسنه« یعنی نعمتی که موجب شادی انسان شود، 
پس وقتی از خدا »حســنه« میخواهیم، در واقع، »نعمت« و 
»شادِی همراه با آن نعمت« را همراه با هم از خدا می خواهیم؛ 
یعنی »از خدا میخواهیم که اگر میخواهد آنچه دوست داریم 
را برای ما پیش بیاورد، ما را به همان نعمت، »راضی« و در نتیجه 
»شاد« کند و اگر میخواهد آنچه دوست نداریم را برای ما پیش 
بیاورد نیز، ما را به همان رخداد راضی و شاد کند و ما را معتقد 

کند که هرچه پیش آمده خیر ما است.

بررسی مفهومی شادی و نشاط 
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مسجد
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و نشاط معنوی

 
  
اهل مسجد نیز 
میتوانند برادرانی 
مفید و نعمت هایی 
شادیبخش برای 
دیگران باشند. 
البته در صورتی که 
صفات نمازگزاران 
واقعی که در قرآن12  
آمده است را داشته 
باشند. یعنی عاری از 
حرص و طمع و عاری 
از بخل باشند، و نیز 
اهل رسیدگی مستمر 
به محرومان و نگران 
نسبت به روز قیامت، 
پاکدامن، امانتدار 
و پایبند به پیمان 
باشند

 

اينکه »دلسوزانه« باشــد؛ يعنى به هدف اصالح و حل مشکالت و 
ناراحتي هاى افراد باشد نه اذيت، تحقير، اهانت، بى احترامى و پايمال 
کردن شخصيت افراد. اگر طنز، طنز صادق و دلسوزانه باشد، نه تنها 
اشکالى ندارد، بلکه وسيله اى اســت براى اطالع دادن نقاط ضعف 
افراد جهت اصالح آنها. يعنى مى تواند نوعــى امر به معروف و نهى 

از منکر باشد.
طنز مى تواند بهترين راه دفاع در مقابل حمالت فرهنگى و خدعه هاى 
دشمن باشد و وقتى طنز نوعى امر به معروف يا نهى از منکر يا دفاع 
باشد، نوعى انجام وظيفه محسوب مى شود و انجام آن با قصد قربت 

موجب پاداش الهى مى شود.

مظاهر شادی
البته شادی فقط لبخند، خنده، قهقهه، دست زدن و... نیست، اینها 
عالمت های شادی است. شادی یک احساس درونی است که حاالت 

ظاهری، بروز دهنده و ظهور دهنده آن است.
وقتی کســی به مردم نیکی کند، به تدریج مردم بــه او عالقه مند 
می شــوند و به روش و منش او گرایش پیدا می کننــد و از او الگو 
می گیرند. اهل بیت)ع( نیز با احســان به خطاکاران، آنها را حقیقتاً 

می فرماید: »إن الحسنات یذهنب الســیئات«3،  یعنی »نعمت های 
شــادیبخش، بدی ها را از بین می برد«. پس محبت کردن و شــاد 
کردن افراد )با رســاندن نعمت هایی مثل حرف خــوب، انجام کار 
خوب، هدیه دادن یا حتی لطیفه گفتــن و خنداندن( جزو راه های 
نهی از منکر است که می تواند بدی ها را از بین ببرد. همچنین قرآن، 
یکی از صفات خوبان را این گونه بیان می کند: »یدرءون بالحســنة 
السیئة«4،  یعنی »خوبان با رساندن نعمت های شادیبخش به مردم 
نمیگذارند که آنها دچار بدی ها شــوند« )از اینکــه مردم در بدی 
بمانند یا بد شوند، کارهای بدی را شروع کنند یا به کارهای بدشان 
ادامه دهند( پیشــگیری می کنند. مفاد آیه »یذهبن« این بود که 
رساندن نعمت های شــادیبخش به خود و مردم، بدی هایی که در 
ما و آنها هست را از بین میبرد. ولی آیه اخیر »یدرءون« می فرماید: 
»با رساندن نعمت های شــادیبخش به مردم از بدی ها پیشگیری 
میکنند«؛ یعنی عالوه بر اینکه از استمرار یافتِن بدی ها پیشگیری 
میکند، می توانند پیش از شروع، از بدی ها جلوگیری کنند تا اساساً 
بدی ها شروع نشود و اگر قباًل انجام شده و تمام شده است، مجدداً 
تکرار نشــود. پس»ایجاد شــادی حــالل« از »راهکارهای قرآنی 

پیشگیری از بدی ها« است.

طنز صادقانه
به عنوان مثال، مجلــه گل آقا، مجله طنز بود ولــی جزو زیباترین 

راه های نهی از منکر بود، هم شیرین بود و هم مؤثر.
نهی از منکر اگر هنرمندانه شود، تا این حد میتواند جذاب شود.

مقام معظم رهبرى در پاسخ به نامه مرحوم کيومرث صابرى مدير 
مسئول ســابق مجله گل آقا، اهميت طنز صادق و دلسوزانه را بيان 

کرده  و چنين نوشته اند:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم 

خدا را شکر که اين طنز شيرين و پر مغز به دوره جلد شده يکساله 
رسيد و آزمونى از يک اقدام موفق در يک خأل فرهنگى و هنرى را در 
برابر چشم همه کسانى که براى شروع کارهاى الزم، ترديدها را بر 
تصميم ها غلبه مى دهند، گذاشت. ادعا نمى کنم که کار شما کامل و 
بى عيب است؛ اما با مالحظه اجمالى شماره هاى »گل آقا«، اميد هر 
چه بهتر شدن و کامل تر شدن آن را دارم. طنز صادق و دلسوزانه بايد 
همه نقاط معيوب، به خصوص آنها را که کمتر به چشم مى آيند و آنها 
را که بيشتر به علم و اطالع همگان از آن نياز هست، هنرمندانه ببيند 
و بنماياند. امروز جامعه و نظام انقالبى ما با دشمنانى روبروست که 
همه ابزارهاى محسوس و نامحسوس را براى ضربه زدن و جريحه دار 
کردن مردم و نظام و انقالب به کار مى برنــد. براى آگاه کردن ذهن 
مردم از خدعه دشمن، چه وســيله اى از طنز هنرمندانه و شيرين و 
زيرکانه بهتر و کارى تر؟ إن شاءاهلل شما و همکارانتان موفق باشيد. 

سيد على خامنه اى«. 5
پس طنز خوب اســت و از بهترين وســيله هاى قابل استفاده براى 
پيشــبرد اهداف اسالمى اســت، ولى با دو شــرط که ايشان بيان 
کرده اند: يکى اينکه »صادق« باشد؛ يعنى صداقت و راستى در آن 
باشد نه دروغ، فريب، چاپلوســي و تظاهر به دوستي و شرط ديگر 
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َجزاًء مبا كاُنوا یْكسُبوَن« 9 مطرح می کنند؛ ایشان می فرمایند: »خدا در 
مقام نفرین یا در مقام نكوهش...، می گوید به كیفر این تخلّف، از این 
پس از نعمت خنده و نشاط فراوان كم بهره باشید و همواره گریان و 

مصیبت زده و غم زده زندگی كنید«. 10
پس این آیه نشانگر مخالفت قرآن با شادی حالل نیست، بلکه نشان 
میدهد که قرآن شادی را نعمتی الهی میداند، لذا با تعبیر »جزاًء« 
در این آیه، منافقان را از این موهبت پرهیز می دهد تا مجازاتی برای 

کارشان باشد.
اگر انسان ببیند که در راه خدا هم می تواند راضی و شاد زندگی کند و 
نیاز روحی او به شادی برآورده می شود، برای شادی، به دنبال راه های 

حرام نمی رود و از مفاسد ناشی از آن مصون می ماند.

مسجد شاد
از بهترین مراکزی که میتواند از راه »رساندن نعمت های شادیبخش 
به مردم«، آنها را از بدی ها محافظت کند، »مساجد« است. امور زیر 

میتواند جزو بهترین نعمت های شادیبخش برای مردم باشد:
 مردمی و بیتکلف بودن امام جماعت و مســئوالن اجرایی مسجد، 
ســبک معماری مســجد، نحوه تنظیم و چیدمان وسائل مسجد، 
ســطح امکانات، موقعیت جغرافیایــی مکان مســجد، برگزاری 
مسابقات فرهنگی و علمی، سپردن مسئولیت ها به جوانان، تقدیر 
از دانش آموزان ممتاز مدارس در مساجد آن منطقه، فرصت دادن 
به کودکان و نوجوانان برای ابــراز اســتعدادها و تواناییها )مانند: 
حدیث خوانی، مکبری، اجرای ســرود، قرائت قرآن و...( در مسجد، 

برگزاری اردوهای مفید و... .
امیرالمؤمنین)ع( نعمت هایی که مســجد می تواند داشته باشد را 
بیان فرموده اند که همگی می تواند شادی  بخش باشد. نقل شده که 

امیرالمؤمنین)ع( پیوسته می فرمودند:
هر كس به مساجد رفت و آمد داشته باشد، یكی از این امور، نصیبش 
می شود: برادری مفید در راه خدای عزوجل، یا علمی تازه، یا نشانه ای 
محكم، یا رحمتی كه در انتظارش بوده، یا سخنی كه او را از انحراف باز 
می دارد، یا سخنی می شنود كه او را به راه درست راهنمایی می كند و یا 
کار خطرناکی را ترك می كند، خواه از روی ترس و خواه از روی حیا. 11

 این حدیث ضمنــاً به ما آموزش می دهد که مســجد نمونه چنین 
صفات و آثاری باید داشته باشد و هرچه مســاجد از این ویژگی ها 
بیشــتر و جامع تر برخوردار شــوند، به »مســجد نمونه اسالمی« 
نزدیک تر شــده اند. در این حدیث، امیرالمؤمنین)ع(، یکی از فواید 

مسجد را »بازدارندگی از کارهای خطرناک« برمی شمارند.
اهل مســجد نیز میتوانند برادرانی مفید و نعمت هایی شادیبخش 
برای دیگران باشند. البته در صورتی که صفات نمازگزاران واقعی که 
در قرآن12  آمده است را داشته باشند. یعنی عاری از حرص و طمع و 
عاری از بخل باشند، و نیز اهل رسیدگی مستمر به محرومان و نگران 
نسبت به روز قیامت، پاکدامن، امانتدار و پایبند به پیمان باشند. ولی 
اگر جزو نمازگزاران بخیل و ریاکار و بی مباالت باشــند، در فرهنگ 
قرآنی محکوم هستند.13  چنین نمازگزارانی، دیگران را از مسجد و 

مسجدیان و عبادت و دینداری متنفر و دل زده می کنند.

متحول و اصالح می کردند.
برخی از ما تصور می کنیم که دفع منکر فقط با تذکر و نصیحت است، 
در حالی که از بهترین راه های دفع منکر، دفع به وسیله کار خوب و 

نیکی کردن و محبت کردن است.
هر نوع شادی که »حالل« باشد و »لغو« نباشــد، نعمتی از خدا و 
جلوه ای از فضل و رحمت خداست. اهل بیت)ع( سفارش کرده اند به 

اینکه انسان ها، همدیگر را شاد کنند6  و با هم مزاح کنند. 7

علل شادی
 در حدیث است که شیعیان برای شادی اهل بیت شاد و برای اندوه 
ایشان، اندوهناک هســتند. یعنی از آنچه موجب شادی اهل بیت 
می شود، شاد می شوند و از آنچه موجب اندوه آنها است، اندوهناک اند. 
منظور فقط شادی در ایام میالد و غمگینی در ایام شهادت نیست. 
چون نفرموده اند که »یفرحون فی زمان فرحنــا«8،  بلکه فرموده اند: 
»یفرحون لفرحنــا«. یعنی مطلوب این است که علّت شادی های ما، 
همان اموری باشد که اهل بیت)ع( را شاد میکند؛ یعنی شادی حالل 

و عاری از لغو و همراه با یاد خدا.
شهید بهشتی نکته مهمی در مورد آیه »َفْلیْضَحُكوا َقلیالً َو ْلیْبُكوا َكثیراً 

پی نوشت
1 . »الُحسُن عبارة عن کّل 
مبهج مرغوب فیه و ذلک 

ثالثة ارضب مستحسن من 

جهة العقل و مستحسن من 

جهة الهوی و مستحسن من 

جهة الحس، و الحسنة یعبَّ 

عنها عن کل ما یُسُّ من نعمة 

تنال اإلنسان فی نفسه و بدنه 

و احواله، و السیئة تضاّدها«؛ 

راغب اصفهانی، حسین بن 
محمد، مفردات ألفاظ القرآن، 

ماده »ح س ن«.
2 . بقره، 201.
3 . هود، 114.

4 . رعد، 22 و قصص، 54.
5 . حديث واليت، ج 7، ص 

.243
6 . ر.ک: شریف الرضی، محمد 

بن حسین، نهج البالغه، 
کلمات قصار،  حكمت 257.
7 . امام محمد باقر)ع(: »إِنَّ 
َ َعزَّ َو َجلَّ یِحبُّ الُْمَداِعبَ   اهللَّ

فِی الَْجَماَعِة باَِل َرَفٍث«؛ كلینی، 
محمد بن یعقوب، الكافی، 

ج 2، 663.
8 . ر.ک: ابن بابویه، محمد بن 

على، الخصال، ج 2، 635.
9 . توبه، 82؛ »پس آنها باید، 

كم بخندند و بسیار بگریند، تا 
مجازاتی باشد برای بدی هایی 

که ]برای خود[ جمع آوری 
می کردند«.

10 . حسینی بهشتی، سید 
محمد، موسیقی و تفریح در 

اسالم، ص24.
 11. ر.ک: ابن بابویه، محمد بن 
على، من ال یحضره الفقیه، ج 1، 

ص237.
12 . معارج، 19 تا 34.

13 . ماعون، 4 تا 7.
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مسجد

  
؟؟؟؟؟

مسجدی با مأمومین ویژه
مسجدها با هم متفاوت اند. هر مسجد به فراخور مکان و محله، عوامل، دست اندرکاران و 

نمازگزارانش نقش خود را ایفا می  کند. گاهی مأمومین مسجد ثابت هستند و محلی و گاهی 
متغیر هستند و غیر محلی. گاهی مکان مسجد جایی واقع شده که باید برنامه هایی ویژه برای 
مأمومینش داشته باشد. در کنار جوانان و نوجوانان وجود پاساژ و مغازه  های رنگ و وارنگ و 

حضور مسافران خسته راه، جنس فعالیت های مسجد سیدالشهداء را متفاوت کرده است. این 
تفاوت را در گزارشی که از این مسجد موفق تقدیم حضورتان می شود می توان احساس کرد.     

مسجـــــد 
سیدالشهدا)ع(

 این ماه: مسجد سیدالشهداء
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امام جماعت هم 
با خادم و مردم 

کار دارد، بین 
بسیج خواهران، 
برادران، کانون 

و دار القرآن 
حلقه وصل 

است و مردم 
انتظار دارند امام 
جماعت در این 

منطقه حضور 
داشته باشد و به 

بافت فرهنگی 
منطقه آشنا باشد 

پس ممکن 
نیست که محل 
سکونت ما این 

جا نباشد

دو تا اتاق ویژه امام جماعت هستم تا باالی سر مسجد باشم.
به فرموده مقام معظم رهبری، امام جماعت، مدیر مسجد است. همانطور 
در یک اداره  اگر مدیر نباشــد همه کارها لنگ است و همه معاونت ها 
می مانند؛ امام جماعت هم با خادم و مردم کار دارد، بین بسیج خواهران، 
برادران، کانون و دار القرآن حلقه وصل اســت و مردم انتظار دارند امام 
جماعت در این منطقه حضور داشته باشد و به بافت فرهنگی منطقه آشنا 

باشد پس ممکن نیست که محل سکونت ما این جا نباشد.

پس شما سه وعده نماز جماعت را دارید؟
بله، ســه وعده نماز جماعت و دعا برقرار اســت. بعضاً صبح ها من این 
دانشجوها را دیده ام که پیش از آنکه به دانشگاه و کالس بروند، برای نماز 
به اینجا می آیند و پس از نماز این جا می نشــینند و درسشان را مطالعه 
می کنند. ما هم تابلوی اعالناتی آماده کرده ایم و مطالب سیاسی، اجتماعی 
و احادیثی را در آن نصب می کنیم که به درد آن ها بخورد و استفاده کنند. 
البته این ارتباط دو طرفه است؛ این نیست که فقط آن ها به مسجد بیایند، 
ما و دوستان مان هم به دیدن دانشجوها می رویم و هیچ وقت نشده که این 

وظیفه  ما تکریم زائران خدا است
اینجا مسجد سیدالشهداء)ع( میدان انقالب است. مسجدی که این سال ها به عنوان میزبانی مهربان در خدمت مردم محل  به کوشش 

محمدصالح 
از جمله بازاریان، مسافرین، جوانان و هر کسی که به هر دلیلی سر و کارش به این مسجد می افتد است. حجت االسالم محمد حجت االسالمی

نوروزپور از 17 سال قبل افتخار دارد که خادم نمازگزاران و مردم این منطقه است. از آنجا که این مسجد در میدان انقالب 
واقع شده است، پاساژها و مغازه ها و رفت و آمد زیاد مردم موجب شده تا جنس تعامل امام جماعت و کادر این مسجد با 
میهمانانشان تعریف دیگری پیدا کند. تعریفی از جنس سعه صدر و صبوری، خوش رویی و مهمان نوازی و جذب حداکثری. نشریه مسجد برای 
آشنایی بیشتر مخاطبان خود با فعالیت های مسجد سیدالشهداء)ع( گفتگویی را با حجت االسالم والمسلمین محمد نوروز پور امام جماعت 

این مسجد که 17 سال است افتخار خادمی نمازگزاران و مردم این منطقه دارد انجام داده است که تقدیم حضور می شود.

کمی در مورد خودتان و نحوه انتصابتان به امامت 
جماعت این مسجد توضیح دهید.

 بنده محمد نوروزپور امام جماعت مســجد سیدالشهدا)ع( میدان 
انقالب و از مسئولین امور روحانیون سازمان اوقاف و امور خیریه کل 
کشور هستم. در همین محله متولد شدم و بزرگ شده و ساکن همین 
محله نیز هستم. در حال حاضر مدت 17 سال است که در این مسجد 

توفیق خدمت دارم.
خدا رحمت کند امام جماعت فقید این مسجد، شهید مرحوم حاج آقای 
صفری تبار که جانباز شیمیایی و نماینده ولی فقیه در قرارگاه سازندگی 
خاتم األنبیاء سپاه بودند؛ ایشان در این مسجد خیلی زحمت کشیدند. من 
هم تقریباً 12، 13 سال نائب ایشان بودم و بعد از شهادت ایشان، رسماً این جا 
خدمت می کنم و نیتم برای مسجد آمدن، صرفا انجام کارهای فرهنگی بود.

چرا سکونت امام جماعت در نزدیکی مسجدش مهم است؟
به نظرم سکونت نزدیک مسجد مهم است، به همین دلیل به رغم امکان 
استفاده از خانه سازمانی در بهترین جای تهران، 17 سال است که ساکن 
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

 
  
بعضی از این 
جوان های 
دانشجو خیال 
می کنند که 
مثالً روحانیت 
یک کاریزما 
و شخصیت 
خاصی دارد که 
نباید نزدیک 
شد، این ها اصاًل 
اهل بگو و بخند 
و معاشرت و 
ورزش و سینما 
و کوه و این ها 
نیستند

 

مسجـــــد 
سیدالشهدا)ع(

دانشجوها بیایند بگویند حاج آقا ما یک برنامه ای داریم - ولو هیأتی پنج 
شش نفره دانشجویی- بگویم نمی آیم. مگر اینکه به علت مسائل کاری، در 
منطقه نباشم. حتی یکی از امام جماعت های این خوابگاه ها به من می گفت 
حاج آقا شما نماز جماعت ما را تعطیل کردید؛ ما از قم بلند می شویم بیاییم 
یک نماز جماعت راه بیندازیم، تو همه بچه های ما را می کشی می بری 
مسجد. گفتم باالخره مسجد خانه خداســت، آن هم مسجد بازار که ما 
این همه روایت داریم، ثوابش نسبت به مسجد محل چندین برابر هست. 

شما برای جذب مردم و جوانان چه فعالیت هایی می کنید؟ 
اگرچه تقریباً 40 درصد نمازگزاران مسجد ما کسبه و هم محلی هایی که 
پشت مسجد سکونت دارند هستند، اما این جوان هایی که جذب مسجد 
شده اند، از مدارس اطراف مسجد هستند. ما بعضاً شب ها به خوابگاه های 
دانشجویی اطراف مســجد می رویم و تا نیمه شب با جوانان صمیمانه 
صحبت می کنیم. مثالً سؤاالتی در بحث های اعتقادی دارند، با زیرپوش 
و شلوار گرم کن می آیند می نشینند و سؤال خود را می پرسند و جواب 
می گیرند. خیلی هم با هم رفیق شدیم، فوتبال و فوتبال دستی هم بازی 

می کنیم، استخر هم می رویم و سخت نمی گیریم. 

دانشجوها شما را به چالش نمی کشند؟
بحث های چالشی هم می شود. ولی ما استقبال می کنیم؛ یعنی صبر و 

حوصله به خرج می دهیم.

آیا سؤاالت جدیدی هم دارند و یا اینکه با سؤاالتی 
روبرو می شوید که در طول این 1400 سال قباًل هم طرح شده و 

جواب هم گفته شده؟
سؤاالت اعتقادی و تاریخی ما نوعاً سؤاالت تکراری است. ولی یک سری 
سؤاالتی مثل ســؤاالت فقهی داریم که مثاًل در زمان قدیم اصاًل وجود 
نداشته مانند لقاح خارج از رحم؛ کجا در زمان قدیم از این کارها می کردند 
که مثالً  یک مرجعی مانند شیخ مفید فتوا داده باشد که لقاح خارج از 
رحم آیا درست هست یا نیست؟ االن ما می بینیم دانشجو ما را به چالش 
می کشد، می گوید مبنای فقهی شما چیست که این جا گفتید مجاز است 
یا نیست! رحم اجنبی چه حکمی دارد؟ شما این را از کجا می گویید؟ بر 
اساس آیه چه طور است؟ بر اساس روایت چه طور است، تشکیالت و... . 
خب دانشجو است و پرسشگر. بنا نیست که ما همه چیز را بدانیم. اصاًل 
این ها خیلی برای خود من هم خوب بوده، باور کنید من خودم یکی از این 
چیزهایی که استقبال می کردم این بوده که وقتی می رفتم مورد سؤال 
واقع می شدم، بعد می آمدم می رفتم اساتید خودم در حوزه را به چالش 
می کشیدم. می گفتم آقا من دیشب رفتم در خوابگاه دانشجویی آن ها 
مثاًل این سؤاالت را از من پرسیدند و باید هفته آینده که می روم جواب 
این ها را ببرم. باعث شده برای بعضی از سؤاالت اساتید من بروند ساعت ها 
مطالعه کنند. »نصف العلم ال ادری« برای خود ما خوب است، برای آن ها 
هم خوب است. بعضی از این جوان های دانشجو خیال می کنند که مثاًل 
روحانیت یک کاریزما و شخصیت خاصی دارد که نباید نزدیک شد، این ها 
اصاًل اهل بگو و بخند و معاشرت و ورزش و سینما و کوه و این ها نیستند، 
فقط نماز و گریه و روضه و این صحبت ها. ولی وقتی از نزدیک می بینند 
روحانی هم مانند آن ها است؛ مثالً می بینند با دانشجویان برنامه استخر 

یا پیاده روی رفتیم و بحث می کردیم یا می گفتیم ادامه  بحث در سالن 
فوتســال و... برای بچه ها جالب بود و دیدشان نسبت به مسائل اسالم، 

روحانیت، مسجد و همه این مسائل عوض می شد. 

چرا این  شیوه را انتخاب کردید؟
دشمن از هر طریقی برای گمراه کردن جوان های ما، وارد می شود. ما 
هم که باالخره نان امام زمان را خورده ایم و از شهریه امام زمان استفاده 
کرده ایم و سرباز امام زمان)عج( هستیم، این جا احساس کردیم که برای 
تبلیغ دین اگر فقط یک نماز بخوانیم، آن رسالتی که به عهده داریم را به 
جا نیاورده ایم. حتی به همراه ائمه جماعت استان تهران که خدمت مقام 
معظم رهبری بودیم، ایشان خیلی انتظارها از ائمه جماعت و مسجد دارند 
و فرمودند که مسجد قبل و بعد از انقالب، یک سنگر بوده و خواستگاه 
همه تحوالت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و کارکرد اجتماعی مسجد 
یک کارکرد باالیی است. خب اگر ما بخواهیم فقط صرفاً در مسجد یک 
نمازی بخوانیم و در آن را ببندیم و برویم، آن مسجد تراز اسالمی که ما 

می خواهیم، شکل نگرفته است.

االن بسیاری از مساجد در طول روز بسته است، چرا 
شما این کار را نمی کنید؟

حداقل 60 درصد نمازگزارن این مسجد رهگذرند و ما با اینکه از لحاظ 
منابع مالی بسیار محدود هستیم و این مسجد درآمد الزم را ندارد و گاهاً  
برای هزینه های جاری مان از قبیل آب و برق، خادم و بعضی مواقع حتی 
برای مایع سرویس های بهداشتی لنگ می مانیم، اما ما در مسجد را از نماز 
صبح تا پایان کارمان در شب نمی بندیم. با اینکه بعضی روزها تا دو هزار 
نفر ورودی مسجد برای نماز و استفاده از سرویس بهداشتی داشته ایم. 
یعنی از آن روزی که بنده به این مسجد آمدم و در خدمت شهید بزرگوار 
حاج آقا صفری تبار بودم، ایشان هم همین را می گفت؛ معتقدیم خادم 
خانه خدا هستیم نه مالک آن. خادم وظیفه اش چیست؟ ما روایت داریم 
کسی که وارد مسجد می شود، زائر خداست در حالی که کسی که حرم 
ائمه می رود، زائر ایشان می شود و ما وظیفه داریم زائران خداوند تبارک و 
تعالی را احترام و تکریم کنیم. نکته قابل توجه این است که ما این جا تنها 
نیستیم، شاید نزدیک به ده تا طلبه  هستیم و حلقه های معرفتی برگزار 

می کنیم و در هر حلقه حتما یک طلبه حضور دارد.

حضور یک طلبه در رأس فعالیت ها چه اهمیتی دارد؟
در هر کاری، رجوع به متخصص آن الزم است. اگر شما بخواهید به یک 
بیمار کمک کنید، این بیمار را به یک پزشک متخصص یا عمومی و یا 
حتی یک پرستار نشان می دهید. طلبه های ما هم در سطوح مختلف 
هســتند، اما حداقلش این اســت که با مقدمات دین آشــنا شده اند. 
نمی خواهم بگویم همه این ها کارشــناس درجه یک هستند، اما االن 
می خواهند با یک بچه ابتدایی کار کنند به اندازه ای که مسائل دینی را به 

این بچه ابتدایی بگویند.

شما دقیقاً چه کالس هایی دارید؟
در طول سال کالس های تقویتی ما دایر است. عالوه بر آن، حلقه های 
معرفتی، دینی، مذهبی و حضور طلبه ها در مدرسه ها برای برنامه پیوند 
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رخی از خانم ها 

با سرووضع 
نامناسب مسجد 

می آیند که از 
حضور آنان 

استقبال می کنیم؛ 
زیرا کم کم در 

جمع خواهران 
و با برخورد 

دوستانه و لیّن 
در مورد احترام و 
حرمت مسجد به 
آن ها توضیحاتی 

داده می شود 
و خود بچه ها، 

مادرها را برای 
حضور در نماز 

تشویق می کنند 
و خودش یک 

شیوه جذب 
است

تاریخچه مسجد
مسجد سیدالشهداء در ضلع شــمال غربی میدان انقالب، یکی 
از مهم ترین و مشهورترین میدان های پایتخت، که مرکز علم و 
فرهنگ و هنر و خیزش انقالبی مردم است، واقع شده و نظاره گر 
تردد پرشور هزاران نفر در روز است. در این میان، برخی از این افراد 
لحظات، دقایق و حتی ساعاتی را در این مسجد به عبادت، مطالعه 
و استراحت می گذرانند و برخی دیگر، از نمازگزاران دائمی و پرو پا 
قرص آن به حساب می آیند. مسجدی که در کنار کتاب فروشی ها، 
دانشگاه ها و سینماها، به دنبال دلبری دینی است و ظاهرا موفق 
هم بوده؛ چراکه با برپایی سه نوبت نماز جماعت باشکوه و برگزاری 
برنامه های جنبی متنوع، از رونق خاصی برخوردار است. در این 

گزارش برآنیم تا به رمز و راز این جذبه پی ببریم.

 پاساژی که به سفارش یک شهید مسجد شد! 
حجت االسالم والمســلمین محمد نوروپور، داستان ساخت این 
مسجد را این گونه روایت می کند: »ســاخت این مسجد که در 
سال 1376 افتتاح شد، داستان جالبی دارد؛ دو واقف بزرگوار )که 
االن کسالت دارند و ان شاءاهلل خدا هر دو را شفا بدهد( به نام های 
حاج آقای امینی و حاج آقای مهرنژاد که پدر شهید است، سال های 
سال در پروژه های مختلف با هم شریک بودند و می خواستند در 
محل کنونی مسجد پاساژ بسازند و حتی نقشه های آن هم موجود 
است. آقای مهرنژاد فرزندی هفده ساله داشتند که سال 63،  وقتی 
از جبهه برمی گردد، در خیابان شهید بهشتی منطقه عباس آباد، 
مورد شناسایی  منافقین قرار می گیرد و با همان لباس های بسیجی 
و همان ساکی که از جبهه آمده بود، با شلیک سی تیر به بدنش 
ترور می شود و به شهادت می رسد. گرچه این بزرگوار همین یک 
پسر را داشت، اما دقیقا در روز سالگرد شهادت ایشان، خدا یک 
پسر دیگر به او می دهد که نام همان فرزند شهید را بر او می گذارند.

این پدر شهید می گوید: شــبی در خواب پسرم  را دیدم که به من 
گفت: »بابا ما که مغازه و این ها زیاد داریم، میدان انقالب مســجد 
ندارد... پاساژ که زیاد است«. می گوید من صبح از خواب بیدار شدم 
در حالی که نقشه ها و مقدمات ساخت پاساژ آماده شده بود، یک 
نفر را فرستادم که به میدان انقالب برود و ببیند آیا در این میدان 
مسجدی هست یا نه؟! آن یک نفر خبر آورد که در این میدان حتی 
یک سرویس بهداشتی هم نیست، چه برسد به مسجد! می گوید 
پس از آن به مراکز مختلفی از جمله شهرداری تهران رفتیم و گفتیم 
که می خواهیم نقشه پاساژ را به یک مسجد تغییر دهیم. حتی آن 
موقع آقای کرباسچی هم به شوخی به ما گفت حاال بیایید بروید 
پایین تر ده تا مسجد بســازید. گفتیم نه! ما نیت کردیم همین جا 

مسجد مان را بسازیم. 
باالخره این دو بزرگوار واقف، که از هیچ ارگان و نهادی برای ساخت 

این مسجد کمک نگرفتند، با هزینه خودشان آن را ساختند«.

مسجد و مدرسه. البته بیشــتر برنامه های جانبی برای تابستان است؛ 
برنامه هایی مانند خیاطی، گلدوزی، هنرهای تجسمی و هنرهای رزمی 
)حتی ویژه خانم ها( برگزار می شــود. در بخش برادران  نیز برنامه هایی 
نظیر تنیس، فوتبال دستی، کوهنوردی، فوتسال و اردوی های تفریحی، 

زیارتی، سیاحتی برقرار است. 
از طرفی با چند معلم متدین صحبت کردیم تا کالس های تقویتی و کمک 
آموزشی برگزار کنند. فضایی را هم برای والدین دانش آموزان قرار دادیم؛ 
زمانی که بچه ها کالس هستند، مادران آنها در مجموعه حضور دارند. 
گاهی اوقات، برخی از خانم ها با سرووضع نامناسب مسجد می آیند که از 
حضور آنان استقبال می کنیم؛ زیرا کم کم در جمع خواهران و با برخورد 
دوستانه و لّین در مورد احترام و حرمت مسجد به آن ها توضیحاتی داده 
می شود و خود بچه ها، مادرها را برای حضور در نماز تشویق می کنند و 

خودش یک شیوه جذب است.

برنامه های غیر درسی شما در این مسجد چیست؟
ما هر شب تالوت نور را داریم، یک صفحه از قرآن، با ترجمه، همین. شما چند 
آیه بخوان، کالم الهی تأثیر خودش را می گذارد. ظهرهای شنبه، برنامه تفسیر 
سوره مبارکه اسراء توسط حاج آقای هادی برگزار می شود و شنبه شب ها 
برای تفسیر موضوعی، حقیر خدمت عزیزان نمازگزار هستم. یک شنبه ها 
هم بحث نهج البالغه را حاج آقای صفری تبار بیان می کنند. االن 17 سال 
است بعد از نماز ظهر و عصر پنج شــنبه ها، درس اخالق برگزار می شود. 
حدود دو سال است که ما یک شنبه ها این کرسی تالوت را داریم دوستان 
می آیند یکی یکی تالوت می کنند، در زمینه صوت و لحن و تجوید و این ها، 
اشکاالت شان را برطرف می کنند. عالوه بر این ما االن در دارالقرآن مان تربیت 
مربی قرآن داریم، این هم یک کار دیگری است که خیلی جالب است و در 

جاهای دیگر نیست و خیلی مورد استقبال مدارس واقع شده. 

آیا برای کالس ها هزینه ای دریافت می کنید؟
اکثر کالس ها رایگان است. ولی با بزرگان مسجد تصمیم گرفتیم با بودجه 
شخصی، هدیه ای در حد یکی دو سکه ، برای اساتیدی که با شوق و انگیزه 
تدریس می کنند و بخشی از بار مجموعه را بر دوش می کشند، جهت 

تقدیر و تشکر تهیه کنیم.

حاج آقا ناراحت نمی شوید آدم ها می آیند و مثالً تنها 
به سرویس بهداشتی می روند؟

نه استقبال می کنیم. 

چرا استقبال می کنید؟
اوالً خدمت به مؤمنین و مســلمین و اصاًل غیر مسلمین و خدمت به 
جامعه  ثــواب دارد. در دین به ما یاد دادند کــه خدمت به مردم ثواب 
دارد؛ این یک مطلب، دومین مطلب شــما اگر راهروی ورودی ما را 
نگاه کنید ما تابلوی اعالنات زده ایم، توی این تابلوی اعالنات حدیث، 
روایت، مسائل سیاسی و اجتماعی هست، بعضی وقت ها بروشورهایی 
هم عرضه می کنیم. برای تبلیغ حجاب و عفاف و احیای امر به معروف و 
نهی از منکر، احادیثی راجع به حجاب با چند شکالت در بسته ای قرار 
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مسجد

 
  
 سعی مان بر 
این است که اگر 
نمازگزاران ما مثاًل 
مشکالت حقوقی 
برای شان پیش 
می آید، به غیر از 
استاد، دانشجویان 
حقوقی که با مسجد 
ارتباط دارند، مسائل 
حقوقی آن ها را 
پیگیری می کنند. یا 
بعضی وقت ها ضمن 
هماهنگی با خانه 
سالمت شهرداری، 
به نمازگزاران در 
زمینه چکاپ رایگان، 
تست قندخون، 
بررسی فشارخون 
و... خدمت می کنیم

 

برای میان سال ها چه برنامه هایی دارید؟
ما االن در هیأت امنا از اقشار مختلف حوزوی و دانشگاهی و افرادی که 
سال ها کار و تالش کرده اند استفاده کردیم. عموما افراد میانسال طالب 
بحث هایی مانند مدیریت خانواده هستند. االن سه چهار سال است آقای 
دکتر پسران )دکترای مدیریت و استاد تمام دانشگاه تهران( ظهرهای 
سه شــنبه، بعد از نماز ظهر و عصر، به بحث مدیریت خانواده در اسالم 
می پردازند و پس از جلسه پاسخ گوی سؤاالت مردم هستند؛ خود ایشان 
هم مسئول فرهنگی هیأت امنا است. یا مثاًل پنج سال است که از مشاور 
آقای الریجانی رئیس قوه قضاییه برای مشاوره های حقوقی در مسجد 
استفاده می کنیم. ایشان هم برای سخنرانی تشریف می آورند و هم به 

مسائل حقوقی اهل مسجد پاسخ می دهند. 
ما سعی مان بر این اســت که اگر نمازگزاران ما مثاًل مشکالت حقوقی 
برای شان پیش می آید، به غیر از استاد، دانشجویان حقوقی که با مسجد 
ارتباط دارند، مسائل حقوقی آن ها را پیگیری می کنند. یا بعضی وقت ها 
ضمن هماهنگی با خانه سالمت شــهرداری، به نمازگزاران در زمینه 
چکاپ رایگان، تست قندخون، بررسی فشارخون و... خدمت می کنیم.

به عنوان سؤال آخر بفرمایید چرا این چیزها مهم 
است؟

با ذکر مثالی توضیح می دهم؛ ما در همین منطقه  مساجدی داریم که 
پیشینه قبل از انقالب شان خیلی درخشــان است و یکی از پایگاه های 
انقالب بودند، ولی االن همان مسجد چون برای جوان ها برنامه ندارند، 
جوان های آن محل این جا می آیند. شما می روید آنجا صد نفر، دویست 
نفر، صد و پنجاه نفر در مســجد حضور دارند، ولی میانگین سنی آن ها 
باالی 50 سال است. متأسفانه این مسجد از رســالت خود دور شده و 

مسجد تراز مد نظر حضرت آقا نیست.
زمان امیرالمؤمنین همه کارها در مسجد صورت می پذیرفته. االن هم 
جایی در مسجد کوفه، به نام دکة القضا هست که امیرالمؤمنین بعد از نماز، 
در آنجا به مشکالت قضایی مردم رسیدگی می کردند. مسجد این جایگاه 
را داشته، در حالی که آقا امیرالمؤمنین حاکم حکومتی بود که مثالً ایران، 
حجاز و مصر هر کدام یک استانش است. ولی آقا همان جا می نشیند و 

سفرا یا حکام به مسجد می آیند و همه کارهای شان را انجام می دادند.  

دادیم. خانم های بی حجابی که صرفاً  برای استفاده از سرویس بهداشتی 
می آیند، یکی از پیرمردی های مســجد، به آن ها تعارف می کند که 
خانم ها دهان تان را شیرین کنید. بســته را که باز می کنند، جمله ای 
می بینند که می گوید: خواهرم می دانی یازده تا از آیات قرآن راجع به 
حجاب است و... . این برخورد پسندیده از یک پیرمردی که شاید در 
ظاهر کار کوچکی در مسجد دارد، یک تلنگر تأثیرگذار است. خیلی 

چیزها از یک تلنگر و یک برخورد ایجاد می شود.

تاکنون کسی به شما گفته است که این تلنگر باعث 
تغییر من شده است؟

 بله، یک روز یک خانم مسیحی آمد و گفت که برخوردهای خوب دوستان 
و پذیرایی آن ها و همچنین شــنیدن صدای خوش اذان، من را جذب 
خودش کرده. یک آدم مسیحی که تحصیل  کرده و مهندس بود، پس از 
یک ساعت و چهل و پنج دقیقه با ایشان صحبت کردم، ایشان مسلمان 

شد. از این موردها زیاد داشتیم، این جا اتفاق زیاد می افتد.

مسجـــــد 
سیدالشهدا)ع(

گفتم صدایش را در نیاور!
کالس های ما االن به نماز ختم می شود و همه استقبال می کنند در حالی که در ابتدا مخالفت هایی وجود داشت. 

همین که خانواده ها می بینند مجموعه کاملی در مسجد، فقط به قرآن و مباحث دینی نمی پردازد و اگر فرزندشان در حلقه معرفتی شرکت کرد، هواس مان 
به زبان و ریاضی اش هم هست که ضعیف نباشد. خب به این نتیجه می رسند که چه جایی بهتر از مسجد؛ بچه من به جای رفتن به خیابان، می رود توی 
مسجدی که هم به دردش که می رسند، نماز و عبادات و اردو و تفریحش هم که سر جایش است، هزینه آن چنانی هم ندارد، با آدم های سالمی هم ارتباط 
برقرار می کند. خیلی از افرادی که تا حاال هیچ ارتباطی با مسجد نداشتند و روزهای اول با اکراه بچه های شان را توی کالس مسجد آوردند، االن اگر مثاًل 
دو هفته ما کالس ها را تعطیل  کنیم، به ما فشار می آورند که حاج آقا چرا تعطیل است؟ ما تازه خو گرفتیم، بچه ها عادت کرده بودند! یک روز مادرم آمده 
بود این جا می گفت: حاج آقا چه قیافه هایی می آیند در قسمت خانم ها نماز می خوانند. هیچ جا این جوری نیست، پس چرا اینجا هست؟ گفتم صدایش 
را در نیاور، بگذار با همین وضعیت بیایند، ما یک چادر نماز به آنها می دهیم، نمازشان را می خوانند و می روند. خب دشمن دارد کار می کند. ما باید چهره 

زیبایی از دین و مسجد و کارهای عبادی را به این ها معرفی کنیم. 

چگونگی گزینش همکاران
ما حتماً روی روحیه دوستان مان کار می کنیم؛ یعنی به مسئولین 
فرهنگی مسجد و فرمانده پایگاه مان عرض کرده ام، افرادی که مشغول 
به خدمت می شوند باید با حوصله، با انگیزه و با عشق باشند، چرا که ما 
به این دوستان چیزی نمی پردازیم. اگر عشق نباشد مثالً یک کسی 
بیاید توی مسجد این همه وقت بگذارد و نخواهد به آن حدیثی که 
می فرماید »من احیا نفساً کمن احیا الناس جمیعاً«، یک نفر را احیا 
کند کما اینکه همه مردم دنیا را احیا کرده، بسنده کند، خب این ها هم 
بنده های خدا طلبه هستند، خودشان درس دارند، برای درس شان 
باید مطالعه کنند، امتحان دارند، کار دارند، کاری جلو نمی رود؛ ولی 
خب بچه ها با این عشقی که دارند مطالعات شان را به آخر شب موکول 

می کنند تا بتوانند این هیأت دانش آموزی را داشته باشند.  
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ما محصول بومی 

می خواستیم 
یعنی از خود 

بچه های محلی  
همین جا در 

حلقات استفاده 
کنیم. بنابراین، 
ما متربی هایی 

آموزش دادیم که 
االن خودشان 
به این توانایی  

رسیده اند 
که بچه های 

کوچک تر را اداره 
کنند

علی کرم پور مسئول فرهنگی مســجد سید الشهداء میدان 
انقالب، طلبه جوانی که در حال گذراندن مقدمات اســت. وی 
که متولد قم است، پس از دیپلم، برای تحصیل حوزوی به تهران 
آمده ،  ازدواج کرده و تصمیم گرفته که ساکن تهران بماند. وی 
دلیل اصلی ماندگاری اش در این مسجد را، فضای کاری مناسبی 
که امام جماعت برایش فراهم کرده  است می داند. با این طلبه 
جوان و فعال مسجدی گفت وگویی کردیم که خواندنش خالی 

از لطف نیست.

کار تربیتی 
در مسجد، 

ماندگار است

   مخاطب اصلی برنامه های فرهنگی مسجد   
همین طور که می بینید به خاطر موقعیت استراتژیکی که این مسجد 
دارد، محل تردد اقشــار مختلفی از قبیل دانشــجو،  کارگر، پزشک و 
روحانیون است و همه در آن رفت وآمد دارند و البته بیشتر مخاطبانش 
هم دانشجو هستند. چرا که نزدیک دانشگاه تهران است و پشت مسجد 
هم خوابگاه دانشجویی است. ولی ما آمدیم کار را از ریشه شروع کردیم 
یعنی از فضای دانش آموزی شــروع کردیــم. بزرگ ترین چالش این 
مسجد واقع شــدنش در منطقه ای اداری و تجاری است. در عین حال 
حضور نوجوانان و جوانان در این مســجد مثال زدنی است. الحمدهلل 
ما مدعی هستیم یکی از کانون هایی هستیم که در منطقه شش برای 
بقیه مجموعه ها، می توانیم الگو باشیم و تجربیاتمان را در اختیارشان 

قرار دهیم. 

برنامه های موفقی که داشته ایم 
سن راهنمایی را به عنوان مخاطب هدف در نظر گرفتیم. گرچه االن 
تعدادی از ایشان به دبیرستان رفته اند و برخی هم دانشجو شده اند، اما 
هنگامی که ما کار را از اعتکاف دانش آموزی شروع کردیم، فکر می کنم 
هنوز در تهران فراگیر نشــده بود و حتی مخالفت هایی در آموزش و 
پرورش وجود داشت و ســخت اجازه می دادند که با مدارس ارتباط 
بگیریم و دانش آموزان به مســجد بیایند یا مدارس اجازه نمی دادند. 
با پیگیری های زیادی که انجام دادیم، ســال گذشته مصوب شد که 
باید مدارس با مساجد در بحث اعتکاف دانش آموزی همکاری داشته 

باشند. ما با یک گروه تقریباً هفتاد نفره از دانش آموزان اعتکاف را انجام 
دادیم و این برنامه فقط مختص دانش آموزان بود؛ یعنی ما برای نمازها، 
نمازگزاران را به طبقه پایین می فرستادیم و مسجد کاماًل در اختیار 
نوجوان ها بود. برای آن ها برنامه های متنوعی داشتیم که متناسب با 
سن شان بود. در آن اعتکاف، یک عده از بچه ها جذب شدند که در قالب 
هیأت هفتگی سازماندهی شدند. بحمدهلل االن یک سالی است که این 
هیأت دانش آموزی هر هفته برقرار هست و با مدارس اطراف مسجد 

هم ارتباط نزدیکی برقرار کرده ایم.

کار تربیتی با کار فرهنگی متفاوت است 
کاری که ما انجام می دهیم کار تربیتی اســت که یک مقدار با کار 
فرهنگی متفاوت است. کار فرهنگی این است که مثاًل ما با کمک 
عده ای از دوســتان طلبه )که عمدتا ساکن شــهرهای دیگر هم 
بودند(، در فضای حلقه صالحین یا کالس های اعتقادی، احکامی و 
اردوهایی که داشتند، بین مربی و متربی ارتباط برقرار می شد اما 
اینها مقطعی بود و دوستان مربی پس از یک سال از ما جدا می شدند. 
در حالی که ما محصول بومی می خواستیم یعنی از خود بچه های 
محلی  همین جا در حلقات استفاده کنیم. بنابراین، ما متربی هایی 
آموزش دادیم که االن خودشــان بــه این توانایی  رســیده اند که 

بچه های کوچک تر را اداره کنند. 
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این جا هر چه 
داریم از مدد 
و کمک امام 
جماعت و هیأت 
امنا است و اگر 
پشتیبانی این ها 
نبود، شاید این 
کار به این مرحله 
نمی رسید

 

انواع اردوها و برنامه ها  
در طول سال اردوهای زیارتی و سیاحتی مختلفی از قبیل مشهد، 
قم و جمکران، امام زاده داوود، شــمال، اردوهای درون شــهری 
و راهیان نــور برگزار می کنیــم و در تمامی اینهــا در طول دوره 
برگزاری، نکات آموزشــی را هم برای دوستان در نظر گرفته ایم؛ از 
جمله کالس های احکام، اعتقادات و حتــی فنون اجتماعی برای 
بهینه ســازی حضور افراد در اجتماع و توسعه دایره لغات آن ها. در 
عین حال یک ســیر مطالعاتی نیز داریم. مثــال کتاب عقاید آقای 
قائمی،  آموزش فقه آقای فالح زاده، کتاب آیت اهلل مصباح یزدی و 
یک سری از کتاب های مکمل تربیتی و طبق فرمایش مقام معظم 
رهبری، سیر تربیتی شهید مطهری به بچه ها گفته می شود. مربی 
واحد این کالس ها خودم هستم چراکه به این نتیجه رسیدیم که 
یک مربی واحد امکان دسترســی به نتیجه مطلوب بیشتری دارد. 
البته برخی از دوستان هم به بنده کمک می کنند. در عین حال ما 
کالس ها را در حلقه های مختلف سطح بندی کرده ایم و مثال برخی 
از اعضای حلقه یک، مسئولیت حلقه هایی متشکل از هجده نفر را 
دارند. در این میان، برخی از این دانش آموزان که عالقه و استعداد 
علوم مذهبی دارند را به ســمت دروس حوزوی و تحصیل در این 

زمینه سوق داده ایم و آنها نیز حلقه ای را اداره می کنند. 

 کشف استعدادها و رشد 
ما رفقــا را، خودجوش اســتعدادیابی می کنیم. چــون الحمدهلل ما 
هم روحانی هســتیم و وظیفه مان تبلیغ اســت. در فضای تبلیغی با 
خانواده ها و مردم در ارتباط هســتیم،  تجربیات خوبی در این فضا به 
دست آورده ایم. افراد را بررسی می کنیم که در چه زمینه ای استعداد 
دارند تا در همان زمینه  رشد  دهیم. برخی از بچه ها در مدارس سطح 
یک تهران مانند البرز و عالمه حلی مشغول تحصیل هستند. وقتی یک 
دانش آموز را می بینیم که به فضای مذهبی و علوم دینی عالقه دارد، او 
را به سمت فضای حوزه ترغیب می کنیم. یک دانش آموز را می بینیم 
به فضای دانشگاهی گرایش دارد و اگر وارد دانشگاه شود، تبدیل به 
یک نیروی جوان مستعد انقالبی می شــود، او را به سمت دانشگاه و 

رشته هایی که عالقه دارد، سوق می دهیم. 

فضای مجازی 
ما سعی کرده ایم از این فضا استفاده بهینه کنیم و پراکندگی موجود 
در آن را بــه نظم دلخــواه در بیاوریم. بنابراین، اعضــای هر کدام از 
حلقه ها، در یک گروه حضور دارنــد و تصاویر هر برنامه ای از حلقه ها 
تدوین شده و در آن قرار می گیرد تا مورد استفاده همگان قرار گیرد. 
از طرفی کانالی هم برای خانواده ها ایجــاد کرده ایم و از این طریق، 
برنامه های مسجد را به اطالعشان می رسانیم و امیدواریم که بتوانیم 

خانواده های نوجوانانی که به مسجد می آیند را هم جذب کنیم. 

نقش امام جماعت و هیئت امنا 
این جا هر چه داریم از مدد و کمک امام جماعت و هیأت امنا است و اگر 

پشتیبانی این ها نبود، شاید این کار به این مرحله نمی رسید. 

جوان ترین عضو 
هیأت امنا

یاسر قاســمیان 35 سال دارد و ساکن شــهر ری است. او 
سال هاست که به مسجد سیدالشــهداء در میدان انقالب 
می آید و هم اکنون، جوان ترین عضو هیأت امنا و مسئول کانون 
فرهنگی هنری این مسجد است. گپ و گفت کوتاهی با ایشان 

داشتیم که در زیر می خوانید:

دلیل دعوت شما به جمع هیأت امنا چه بود؟
به نظرم مهم ترین دلیل این کار همان بحث جوان گرایی است که مورد 
تأکید حضرت آقا است. شاید هم فکر کردند که قرار نیست همیشه 
افراد مسن باشند، باالخره باید یک زمانی کسان دیگری بیایند و در 
عرصه کار حضور داشته باشند. از طرفی در مسجد ما جوان های زیادی 
هم تردد دارند و شاید الزم بوده که نیروی جوان هم آنجا باشد که با 

این ها ارتباط برقرار کند.

مسئولیت شما در هیأت امنا چیست؟
من دانشجو هستم و مسئولیت کانون فرهنگی مسجد به عهده بنده 
است و با نمازگزاران دانش آموز یا دانشــجویی که در مسجد حضور 
دارند، ارتباط دارم. اما مسئولیت من در هیأت امنا، مسئولیت اداری و 
اجرایی مسجد است. در واقع هر کاری که ما از دست مان بربیاید انجام 

می دهیم. در بسیج هم در حال حاضر معاونت فاوا را به عهده دارم.

آیا اعتقاد شخصی شماست که باید در مسجد خدمت 
کنید؟

از یک طرف، رفت و آمدم در مسجد بر اساس اعتقاد شخصی ام بوده و 
هست؛ چراکه از یک خانواده مذهبی هستم و از بچگی مرا به مسجد 
بردند و با مسجد آشنا شدم و از ســوی دیگر، برخورد امام جماعت، 
روحیات و جذبه ایشان باعث شده که ما بیشتر در مسجد حضور داشته 
باشیم. همین که به من اطمینان کردند و به هیأت امنا آوردند، یا اینکه 
به ما کانون فرهنگی را سپردند، یعنی به ما اهمیت دادند و ما را درک 
کردند و در فعالیت ها، به ما میــدان می دهند که بیاییم توی کارها و 

حضور داشته باشیم.

به نظر شما حضور یک جوان در بین اعضای هیأت 
امنا، چه مشکالت و چه مزایایی در پی دارد؟

تنها مشکل ممکن شاید اختالف سلیقه باشد که آن هم تاکنون و طی 
یک سال گذشته که عضو هیأت امنا شده ام، برای ما پیش نیامده است. 
معموال از پیشنهادات من استقبال می کنند، اما اگر نیاز به اصالح یا 
هدایت بیشتر داشته باشد، سایر اعضا بر اساس تجربیاتشان اصالح 
می کنند. مزیت حضور من به عنوان یک جوان در کنار افراد مسن تر 

مسجـــــد 
سیدالشهدا)ع(
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هم این است که خیلی چیزها را از آن ها یاد می گیرم، باالخره ما تازه کار 
و جوان هستیم، نیاز به تجربه های بیشتر داریم.

چگونه می توان روحیه مشارکت نمازگزاران را باال برد 
و مسجد شما در این زمینه چقدر موفق عمل کرده است؟

ما برای این امر، قبل از شروع هر کاری، برنامه هایی که در جلسه هیأت 
امنا مصوب می شود را بین دو نماز به مردم اعالم می کنیم و از آن ها 
نظرخواهی می شود که به نظرشان این کارها را چه طور انجام بدهیم 
بهتر است و اگر کسانی هستند که می توانند کمک کار ما در این قضیه 
باشند، اعالم کنند. به عنوان مثال بارها در فعالیت های عمرانی مسجد 
که مشکالت مالی داشتیم، در بین نمازگزاران اعالم کردیم، در این 
میان کسانی بودند که به عنوان مثال در حوزه فنی می توانستند کار 
کنند، پس برای لوله کشی یا برق کاری آمدند و به صورت رایگان در 
مسجد فعالیت کردند و حضور داشتند، هم چنان هم با ما ارتباط دارند، 
به مسجد می آیند و اگر نیازی بود از آن ها در برنامه های بعدی عمرانی 

هم استفاده می کنیم. 
در قدم دوم، بعد از اینکه ما کارها را انجام دادیم، دوباره به نمازگزاران 

گزارش می دهیم که چه کردیم و چقدر هزینه شده است. 

برای جذب جوانان و مسن ترها چه روشی دارید؟

مسجد باید ...
از ویژگی های یک مسجد خوب این است که برنامه داشته باشد، در خدمت مخاطبانش باشد و در جهت رفع مشکالتی که دارند، به آن ها کمک کند. به 
عنوان مثال در مسجد ما، روزهای سه شنبه یکی از اعضای هیأت امنا که از اساتید دانشگاه تهران هم هستند، برای کسانی که در بحث خانوادگی نیاز به 

مشاوره داشته باشند، برنامه »مدیریت خانواده« دارند و به آن ها مشاوره می دهند. 
بعد از نماز، مأمومین با امام جماعت جلساتی دارند آن هم نه فقط در مباحث شرعی، بلکه برای رفع مشکالت و هر کار دیگری که احساس می کنند در 
مسجد می توانند به پاسخ سؤاالت شان برسند، مراجعه می کنند و امام جماعت هر کاری که بتواند برای آن ها انجام می دهد. حتی چون مسجد در مرکز 
واقع شده و خیلی از مسافران از شهرهای مختلف به تهران می آیند و ممکن است به لحاظ مالی در برگشت شان مشکل پیدا  کنند، ما یک خیریه در مسجد 
داریم که یک قراردادهایی هم با پایانه های مسافربری دارد که هزینه بلیط برگشت شان را تأمین می کند و به این ها خدمات می دهد. از طریق این خیریه، 
افراد نیازمندی شناسایی شده اند و در طول سال به آن ها سبدهای غذایی اهدا می شود. در مواردی که که نمازگزاری مشکلی اداری دارند، امام جماعت 
برای کمک به این بندگان خدا نامه نگاری می کند. اطراف مسجد چند خوابگاه دانشجویی داریم که امام جماعت بارها به آنجا رفتند و با دانشجویان جلسه 
پرسش و پاسخ گذاشتند و به سؤاالت و شبهاتی که داشتند جواب دادند و از این  طریق آنها را جذب مسجد کرده و در مسجد از آن ها استفاده می کنیم. 

م، نمازشان را می خوانند و می روند. خب دشمن دارد کار می کند. ما باید چهره زیبایی از دین و مسجد و کارهای عبادی را به این ها معرفی کنیم. 

ما برای جذب جوان ها، نیازسنجی کردیم که جوان ها چه چیزهایی 
نیاز دارند تا بتوانیم برایشــان آن خأل را پر کنیم. مثاًل در زمینه هنر، 
دانشجویانی بودند که در خوشنویســی ماهر بودند؛ از آن ها دعوت 
کردیم که با هزینه پایین یا اگر حتی توانستند رایگان، کالس آموزش 
بگذارند. یا درصددیم مانند اوایل انقالب، گروه ســرود راه بیندازیم. 
حتی اگر بتوانیم، می خواهیم برنامه هایی در زمینه تئاتر طرح ریزی 
کنیم؛ در این زمینه نیز چون با جبهه فرهنگی انقالب ارتباط داریم، 
از آن ها درخواست کردیم برای کسانی که عالقه به فیلم نامه نویسی، 
داستان نویسی و نویسندگی دارند و یا دوست دارند در حوزه انیمیشن 

فعالیت کنند، کالس برگزار کنیم.
برای افراد مسن تر هم به نکات خاصی توجه داریم؛ به عنوان مثال از این 
افراد دعوت به همکاری کنیم و مثاًل با کمک کسانی که پیش تر دبیر 
بودند و بازنشسته شده اند، کالس های تقویتی برای جوان ها بگذاریم، 
یا در هر کاری که تخصص دارند، همان کار را در مسجد آموزش دهیم 

تا کسانی که احساس نیاز می کنند، از کالس ها استفاده کنند.
در این میان،با مساجد دیگر ارتباط برقرار کرده ایم تا اگر جوان هایی 
دارند که نیازمند این کالس ها هستند، و خود مساجد توانایی انجام و 
یا فضای مناسب برای این کار را ندارند، در مسجد ما از این کالس ها 
استفاده کنند. انتقال تجربه ها نیز یکی از مزایای ارتباط ما با مساجد 

دیگر است.

  
از ویژگی های 

یک مسجد خوب 
این است که 
برنامه داشته 

باشد، در خدمت 
مخاطبانش 

باشد و در جهت 
رفع مشکالتی 

که دارند، به 
آن ها کمک کند. 

به عنوان مثال 
در مسجد ما، 

روزهای سه شنبه 
یکی از اعضای 
هیأت امنا که از 

اساتید دانشگاه 
تهران هم 

هستند، برای 
کسانی که در 

بحث خانوادگی 
نیاز به مشاوره 
داشته باشند، 

برنامه »مدیریت 
خانواده« دارند و 
به آن ها مشاوره 

می دهند. 
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    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

مسجد

 
  
سیدابوالحسن 
حدود 20 سال 
امام جماعت 
مسجد و انسانی 
زاهد و پارسا 
به معنی واقعی 
بود. ایشان در 
سن 86 سالگی 
دارفانی را وداع 
گفتند و در مرقد 
شیخ عراقی 
در محله چالکا 
دماوند، به خاک 
سپرده شدند

 

یادبود

سیدابوالحسن حدود 20 سال امام جماعت مسجد و انسانی زاهد و 
پارسا به معنی واقعی بود. ایشان در سن 86 سالگی دارفانی را وداع 
گفتند و در مرقد شیخ عراقی در محله چالکا دماوند، به خاک سپرده 

شدند. 
سیدمحمدباقر موسوی جاللی، فرزند سیدابوالحسن در سال 1267 
ه.ش، در قریه شاهاندشت الریجان چشــم به جهان گشود. وی در 
تهران و قم به تحصیل علوم دینی پرداخت و به مدارج واالی علمی 
نائل آمد. با اوج گیری خفقان رضاخان و مخالفت وی با مظاهر دینی، 
مجبور به برداشتن عمامه شد و شغل قضاوت را انتخاب کرد. تبحر و 
دانش سرشار وی باعث شد که از وی برای تصدی وزارت دادگستری 

دماوندی هــای قدیمــی از خانــدان جاللی  به کوشش
خاطرات خوشی در ذهنشان دارند و به نیکی  محمد قدس

از آنان یاد می کنند.
مرحوم آیت اهلل حاج سیدیوسف جاللی، جد 
بزرگوار آیت اهلل سیدمحمد باقر جاللی از مجتهدین بارز مازندران و 
الریجان بودند و پدربزرگ ایشان آیت اهلل سیدجعفر جاللی نیز در 

نجف تحصیل کردند و به درجه اجتهاد رسیدند.
سیدجعفر جاللی فرزندی به نام سیدابوالحســن داشت که طلبه 
مدرسه مروی تهران بود و همزمان در مســجد حاج عباس چالکا 

نماز می خواند.

مرد میدان های سخت
یادبود مرحوم آیت اهلل سیدمحمد باقرجاللی موسوی

مروری بر زندگی و خاندان آیت اهلل جاللی
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آیت اهلل جاللی، 

اولین نفری 
بودند که به 

دستور آیت اهلل 
کاشانی 

در مجلس 
شورای ملی 

علیه اسرائیل 
سخنرانی 

کردند. همچنین 
در جریان 

کودتای 28 
مرداد 1332، 
آیت اهلل جاللی 
نقش پررنگی 

داشتند و در 
26 مرداد، در 

گردهمایی 
طرفداران 

دکترمصدق 
در میدان 

بهارستان، 
ایشان نخستین 

سخنران آن 
تجمع بودند

زندگی مردم شــدن از وی یک الگوی عینی از امام جماعت نمونه 
ساخته بود. به خاطر همین در شرایطی که در هر دوره مجلس مردم 
شاهد کنار زدن روحانیت بودند، دوره هفدهم با ورود تعداد زیادی از 

روحانیت، دارای اهمیت فراوانی است.
مردم دماوند با انتخاب شایســته در 59 ســال پیش، توانســتند 
سرنوشــت خوبی را رقم بزنند و آیت اهلل جاللی در آن دوره ها تنها 
نماینده حقیقی مردم دماوند بودند و زحمات بســیاری برای مردم 

این شهرستان انجام دادند.
آیت اهلل جاللی، اولین نفری بودند که به دســتور آیت اهلل کاشــانی 
در مجلس شورای ملی علیه اسرائیل ســخنرانی کردند. همچنین 
در جریان کودتای 28 مرداد 1332، آیت اهلل جاللی نقش پررنگی 
داشــتند و در 26 مرداد، در گردهمایی طرفــداران دکترمصدق 
در میدان بهارســتان، ایشان نخستین ســخنران آن تجمع بودند. 
همچنین در جریان 28 مرداد، زاهدی پیشنهاد وکالت مادام العمر 
شهرســتان دماوند را به وی داد که ایشــان نپذیرفتند و قاطعانه 

مخالفت کردند.
ایشــان در دوره هجدهم مجلس، در تهران کاندید شدند و دوباره 
به مجلس راه پیدا کردند. ایشــان بعد از جریان کودتــا دوباره به 
شهرستان دماوند آمدند و تا مدت ها به عنوان امام جماعت به مردم 

این شهرستان خدمت کردند.

پیوند با اهل بیت علیهم السالم
آیت اهلل جاللی طبق رســوم خاندان خود، در ایام عزاداری ائمه در 
آمل مجالس عزا برپا می کردند که در آخرین مجلس در ایام شهادت 
حضرت علی)ع(، حین روضه خوانی آیت اهلل جوادی آملی ایشــان 
بیهوش شدند و چند روزی در بست بیماری بودند و در نهایت در سن 

78 سالگی در 11 مرداد 1351، دار فانی را وداع گفت.

گرامی داشت
امروزه بعد از گذشت حدود 45 سال، یاد و خاطره این عالم بزرگوار 
همچنان در ذهن مردم شهرستان دماوند باقی مانده است و آن ها 
سپاسگزار خدمات ایشان هستند. در همین راستا بیست و ششمین 
نشست ســتارگان محراب، ویژه گرامیداشت مفاخر ائمه جماعات 
استان تهران با هدف بزرگداشت آیت اهلل ســیدمحمدباقر جاللی 
موسوی)ره(، پنجم اسفندماه در مسجد جامع شهر دماوند با حضور 
مسئوالن شهرستان، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم و با 
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری، رییس مرکز 

رسیدگی به امور مساجد، برگزار شد. 
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین کاظم فتاحی دماوندی امام 
جمعه شهرســتان دماوند، پخش پیام تصویــری آیت اهلل جوادی 
آملی درباره آیت اهلل جاللی، رونمایــی از یادمان آیت اهلل جاللی، 
شعرخوانی مرتضی اسداللهی شــاعر دماوندی در وصف آیت اهلل 
جاللی، مدیحه سرایی حاج قاسم رضایی، ذاکر اهل بیت)ع( درباره 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، توزیع کتاب خاطرات آیت اهلل 
جاللی و برپایی نمایشگاه عکس از سوابق مسجد جامع دماوند، از 

دیگر برنامه های آیین بزرگداشت ستاره محراب در دماوند بود.

دعوت به عمل آید. وی از پذیرش این منصب سرباز زد و به توصیه 
پدر دوباره ملبس به لباس روحانیت شد. سیدباقر از این واقعه همیشه 
با شادمانی یاد می کرد و بازگشت دوباره خود به صنف روحانیت را 
عاقبت به خیری خود می دانست. پس از رحلت آقا سیدابوالحسن، به 
تقاضای عموم مردم به امامت جماعت مسجدجامع اهتمام ورزید. 
وی نه امام جماعت که امام و الگوی مردم در زندگی ایشان بود. وی 
پدر معنوی مردم، ملجأ و پناه محرومان و قاطع و سرسخت در مبارزه 

با زورمداران بود.

حضور در صحنه سیاست 
این مــرز و بــوم روزگاری را به خاطــر دارد که سیاســت گریزی 
یا آپولیتیســم که ناظر بر القیدی نســبت به سیاســت و گریز از 
فعالیت های اجتماعی و سیاسی است، در جامعه ایران رواج داشته و 
عده بسیار زیادی از اهل دیانت به بهانه های مختلف چنین عقیده ای 

را در سر می پرورانده و مروج آن بودند.
بررســی علل چنیــن پدیــده ای، نیاز بــه تحلیل هــای علمی و 

جامعه شناختی دارد که در جایگاه دیگری باید به آن پرداخت.
روزگاری که امام خمینی ســخن از انقالب و نظــام مبتنی بر دین 
می گفت، به موازات اندیشــه های وی، جریانــی در دل اهل دیانت 

حرکت وی را محکوم و تخطئه می کرد.
 اهل دیانتی که به واسطه عدم فهم سیاست به معنای اسالمی آن، از 
سیاست گریزان بود و حرکت سیاسی امام را نیز به حکم آن فهم غلط، 
حرکتی غیرمتدینانه ارزیابی و وی را کافر و ملحد قلمداد می کردند. 
این دقیقا دورانی اســت که از حرکت های سیاسی روحانیان که با 
جنبش تنباکو آغاز شده و با انقالب مشروطه ادامه پیدا کرد. سالیان 
دراز می گذشت اما با همه این احوال، جریان سیاست گریزان هنوز 

جایگاه قدرتمندی در میان اهل دیانت داشت.
اما مرحوم سیدباقر جاللی، حتی قبل از آنکه امام علم انقالب بردارد، 
در ردیف روحانیانی چون مرحوم سیدابوالقاســم کاشانی و مرحوم 
سیدحسن مدرس پای در عرصه سیاست نهاد. سیاستی نه از جنس 
زر و زور و تزویر و نه از جنس جدایی اخالق از سیاست و نه از جنس 
آنچه سیاست مدارهای وابسته به این قدرت شرقی و آن قدرت غربی 
می فهمند، بلکه از جایگاه دین و دیانت و از دل مردم و وابستگی به 

قدرت الیزال الهی و اتکای به حمایت مردم.
وی با تکیه بر دانش دینی اش سیاست دینی را به خوبی شناخته بود و 
از خط دیانت و اخالق دور نشد. حتی در لحظه ای که سپهبد زاهدی 
پیشنهاد وسوسه انگیز وکالت مادام العمر دماوند و فیروزکوه و مبلغ 
500 هزار تومان در سال های دهه 30 شمسی به وی می دهد تا از 

حمایت نهضت مردمی ملی دست بکشد.
پاسخ وی به این پیشنهاد چنین بود که: من مصدق را نمی شناسم، راه 
ما راه مبارزه با کفر و استعمار است. او )مصدق( مرا وکیل نکرده است، 
مردم مرا وکیل کرده اند. و این نشان از پایبندی ویژه وی به اخالق و 
دیانت دارد؛ در دورانی که یا سیاست در نزد عده ای کافری محسوب 

می شد و یا دیانت جایگاهی در سیاست نداشت.
آیت اهلل جاللی، در دل کوچک و بزرگ مردم نفوذ عجیبی داشــت. 
متواضع و شوخ طبع، ساده زیست و مردمی بود. شریک غم و شادی 
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مسجد

 
  
مهم این است 
که این مهماندار 
باید به مذاق 
صاحب خانه آشنا 
باشد و سلیقه او را 
بشناسد. مسجد 
خانه خداست 
و صاحب خانه 
خداوند است و 
امام جماعت عالوه 
بر اینکه خودش 
مهمان خانه 
خداست، ِسمت 
دیگری هم دارد و 
آن هم پذیرایی از 
سایر مهمانان به 
خالفت از صاحب 
بیت است

 

انتخابات در دهه پنجم 
امور مساجدانقالب اسالمی

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد، خالفت در میزبانی مهمانان 
خداوند متعال را جایگاه برجسته ائمه جماعات عنوان کرد.

حجت االسالم والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری، رییس مرکز 
رسیدگی به امور مســاجد در گفتگو با خبرنگار ما، در بیان اهمیت و 
جایگاه امام جماعتی در مســجد گفت: از زاویه ای می توان گفت که 
مســجد بنابر نص کالم الهی و با توجه به آنچه در روایات آمده است، 
به »بیت اهلل« تعبیر شده است و از طرفی هم مردم در مسجد مهمان 
خداوند متعال هســتند. در نتیجه نقش امــام جماعت، خالفت در 
میزبانی است. در تعابیر روشن قرآنی آمده است که خداوند به حضرت 
ابراهیم)ع( و حضرت اسماعیل)ع( دستور می دهد که خانه من را برای 

بندگان من تمیز کنید.
وی با بیان اینکه این خالفت پس از انبیا و اوصیا هم ادامه پیدا کرده 
است و تعمیم پیدا کرده اســت، ادامه داد: خالفت در میزبانی به این 
معنی است که امام جماعت حق ندارد به سلیقه خود عمل کند، بلکه 
باید به ســلیقه صاحب خانه عمل نماید. با این تعبیر، امام جماعت 
مهمان دار ارشد می شود و باید ببیند که سلیقه میزبان چگونه است و 

چه چیزی را برای پذیرایی از مهمانانش می پسندد.
رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد، با اشــاره به اینکه بخشی از 
موضوعات این مهمانی به محتوای ضیافت مربوط اســت و بخشی 

به آداب آن، اظهار داشــت: میزبان کریم از مهمان خودش کریمانه 
پذیرایی می کند، و این تلقی همه اســماء الهی را هم در برمی گیرد. 
بنابراین، کسانی که مسجد می آیند، اول از هر چیز باید کرامت و سایر 
شئون آنها حفظ شود، نیازها و تمنیات و خواسته های آنها از صاحب 
بیت مد نظر قرار بگیرد و حتی سلیقه آنها هم مهم تلقی گردد. عالوه 
بر این، حال مهمانان و شرایطی که در آن است هم باید مورد توجه 

قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه محتــوا و مفاد این مهمانی، همان ســفره ها و 
مائده هایی اســت که طبق نظر صاحب خانه و شرایط مهمان تنظیم 
می شــود، اضافه کرد: اگر مائده های مورد نیاز این ضیافت با روشی 
کریمانه، مشفقانه و عالمانه به مهمانان ارائه گردد، دیگر ریاست و اعمال 
سلیقه شخصی مطرح نیســت و تنها موضوع خادمی خانه خداوند 

متعال مطرح است.
حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری، در پایان خاطر نشان کرد: 
نکته مهم این است که این مهماندار باید به مذاق صاحب خانه آشنا 
باشد و سلیقه او را بشناسد. مسجد خانه خداست و صاحب خانه خداوند 
اســت و امام جماعت عالوه بر اینکه خودش مهمان خانه خداست، 
ِسمت دیگری هم دارد و آن هم پذیرایی از سایر مهمانان به خالفت از 

صاحب بیت است. 

تأملی بر نقش و جایگاه 
امام جماعت در مسجد

گفت وگویی کوتاه با رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد
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مقام معظم 

رهبری در دیدار 
با ائمه جماعات 

فرمودند که امام 
جماعتی فقط 
پیش نمازی 
نیست. اگر 

امام جماعت 
درست مسجد 

را مدیریت 
کند، از ظرفیت 

مسجد می توان 
به بهترین شکل 
ممکن استفاده 

کرد

می کردند که در سال 95، این آمار با کاهش به 57 مورد رسیده است. 
البته 14 مسجد در سال جاری نماز جماعت صبح را فعال کرده اند.

وی درباره طرح نهضت قرآنی توضیح داد: کرســی های تالوت به معنی 
خاصی که مد نظر مرکز است، در سال 94، 22 مورد بوده است که بر اساس 
آمار واقعی و موردی استخراج شد، به 32 مورد در سال 95 رسیده است. 
جلسات کرسی های تفسیر هم از 30 مسجد در سال 94 به 83 مسجد در 
سال 95 رسیده که این آمار شامل مساجدی است که از یک شب در هفته تا 
هر شب برنامه تفسیر را توسط امام جماعت یا استادی دیگر برگزار کرده اند.

مدیر ناحیه شهید مدنی با تأکید بر ایجاد الفت میان ائمه جماعات، بیان 
نمود: ما در این مدت یک جلسه ماهیانه با محوریت امور مساجد و با حضور 
ائمه جماعات داریم، که هر ماه یک مسجد میزبانی و پذیرایی این جلسه را 
برعهده می گیرد. وقتی انسجام ائمه جماعات جلوه کند و موارد مختلف در 

آن جلسات بررسی شود، ظرفیت مسجد جلوه گری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در مورد ارباب رجوع، چه با ائمــه جماعات و چه افراد 
دیگر با نهایت تکریم و احترام برخورد کرده ایم، اضافه کرد: من به تک تک 
کارشناسان تأکید کرده ام که خط قرمز همه ما اخالق اسالمی است و این 
باعث شده است که ارتباط خوبی با کارگزاران مسجد در ناحیه برقرار شود.

حجت االســالم اداوی درباره مهم ترین چالش های مســاجد تهران 
به خصوص ناحیه شــهید مدنی خاطر نشــان کرد: یکی از مهم ترین 
چالش های ما در حال حاضر این اســت که مدیریت مسجد هنوز به 
صورت سیستمی تثبیت نشده است. عمده مشکل ما در مرکز رسیدگی 
به امور مساجد تقویت ســاختار مدیریت مسجد و تثبیت جایگاه امام 

جماعت به عنوان رأس این هرم است.
وی با بیان اینکه امام جماعــت باید ظرفیت های خود را بشناســد، 
گفت: ظرفیت ائمه جماعــات بصورت بالقوه باقی مانده اســت. مقام 
معظم رهبری در دیدار با ائمه جماعات فرمودند که امام جماعتی فقط 
پیش نمازی نیست. اگر امام جماعت درست مسجد را مدیریت کند، 
از ظرفیت مسجد می توان به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. اگر از 
ظرفیت عظیم امام جماعت و مسجد استفاده شود، بسیاری از مشکالت 
ما حل می شود و همه با عشق ورزی به مسجد خدمت می کنند. اگر مردم 

دلسوزی امام جماعت را ببینند، به او گوش می دهند.

مدیر ناحیه شــهید مدنی مرکز رســیدگی به امور مساجد، 
استقرار کامل نظام مدیریت مسجد را مهم ترین چالش مساجد 

استان تهران دانست. 
حجت االســالم ایرج اداوی، مدیر ناحیه شهید مدنی )ورامین 
و قرچک( در گفت وگو با خبرنگار مــا در ارزیابی وضعیت ثبت 
اطالعات کارگزاران مسجد در سامانه سجم، با بیان اینکه تقریبا 
اکثر اطالعات در این سامانه ثبت شده است، گفت: طبق آخرین 
گزارشی که توسط معاونت آموزش تهیه شده است، وضعیت ثبت 
اطالعات ائمه جماعات این ناحیه در سامانه سجم در حد مطلوب 
است و اگر چند مورد جزیی اعمال شود به حد مقبول خواهد رسید.

وی درباره برگزاری دوره های آموزشــی در ناحیه، با اشاره به اینکه همه 
دوره های آموزشی مصوب برگزار شده است، اظهار کرد: ناحیه شهید مدنی 
در برگزاری دوره های آموزشی کارگزاران مسجد نسبت به تعداد مساجد 

و در مقایسه با دیگر نواحی، بیشترین میزان حضور را تجربه کرده است.
مدیر ناحیه شــهید مدنی افزود: میانگین حضور خــدام در دوره های 
آموزشی 100 نفر در هر کالس بوده اســت و ائمه جماعات هم از 40 
تا 60 نفر در کالس ها حضور داشتند. امسال برای امنا، دوره آموزشی 
تعریف شده ای نداشتیم اما در جلسه آموزش حفاظت فیزیکی مسجد، 
از هر مسجد یک نفر از امنا را هم دعوت کردیم. البته قبل از ماه محرم 
در جلسه ای با حضور فرمانده نیروی انتظامی، توضیحات و توصیه هایی 
پیرامون مســایل امنیتی در برگزاری مراســم ماه محــرم به اعضای 
هیأت امنای مساجد ارائه شد. در حوزه بسیج هم سه جلسه مشترک 
فرماندهان پایگاه ها با ائمه جماعــات را در قرچک برگزار کردیم و در 

ورامین مسجد به مسجد مسائل مربوط به بسیج را بررسی کردیم.
وی در بخش دیگــری از اظهاراتش درباره وضعیت عمرانی مســاجد 
ورامین و قرچک گفت: 6 مسجد در دست احداث در ناحیه داریم که 
یکی از آنها تخریب شده است و در حال ساخت است؛ یک مورد تا 80 
درصد پیشرفت کرده است؛ مورد دیگر هم درگیر مسائل وقفی است 
و یک مورد زمین هم در دست افزایش متراژ است و می خواهیم زمین 
مسجد را از 700 متر به دو هزار متر برسانیم تا برخی از احتیاجات محله 
را هم در آنجا برآورده کنیم. یک مســجد هم در قرچک هست که 50 

درصد از عملیات ساخت آن انجام شده است.
حجت االسالم اداوی در ارزیابی وضعیت نماز جماعت صبح در ناحیه 
گفت: در سال 94 در ناحیه ما 68 مسجد نماز جماعت صبح را برگزار 

بررسی طرح ها و 
برنامه های ناحیه 

شهید مدنی

گفت وگو با حجت االسالم اداوی
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مسجد

 
  
ظرفیت تعویض 
قرآن در حال 
حاضر 130 هزار 
جلد در مرحلۀ 
اول طرح است. 
همچنین مساجد 
می توانند پس از 
تعویض قرآن ها، 
عالوه بر آنچه 
دریافت کرده اند، 
جهت دریافت 
قرآن های نو، 
مبلغ کامل هدیه 
را پرداخت و 
قرآن را تهیه 
کنند

 

 حجت االسالم رضا نوربخش درخصوص چگونگی و زمان تعویض 
قرآن  های نو با فرســوده گفت: طرح تعویض قرآن های فرســودة 
مساجد استان تهران به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان 
تهران و معاونت فرهنگیـ  اجتماعی این مرکز انجام می شــود. در 
این طرح قرآن هایی را که از لحاظ صحافی و اوراق فرســوده شده  
و اســتفاده از آنها مشکل شــده اســت، جمع آوری و به جای آن، 

قرآن های متحدالشکل و نو به مساجد هدیه می شود.
وی دربارة میزان و نحوة مشارکت مساجد در این طرح گفت: هزینة 
این طرح با مشارکت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، 
خیرین و مساجد پرداخت می شــود؛ به این صورت که حدود 25 
درصد از هزینة آن را مساجد تقبل می کنند، حدود یک سوم تا 50 
درصد را خیرین محترم به عهــده گرفته اند، و مابقی مبلغ را مرکز 

رسیدگی به امور مساجد استان تهران پرداخت می کند.

ایشــان افزود: ائمه جماعات می توانند با ارائة آمــار مورد تقاضا به 
مرکز رســیدگی به امور مساجد اســتان تهران، قرآن های نو را در 
محل مســجد  تحویل بگیرند. قرآن های فرســوده نیز هم زمان با 
تحویل قرآن های نو جمع آوری می شود تا با خمیر کردن آنها بتوان 

قرآن های نو چاپ کرد.
وی در ادامه گفت: ظرفیت تعویض قرآن در حال حاضر 130 هزار 
جلد در مرحلة اول طرح است. همچنین مساجد می توانند پس از 
تعویض قرآن ها، عالوه بر آنچه دریافــت کرده اند، جهت دریافت 

قرآن های نو، مبلغ کامل هدیه را پرداخت و قرآن را تهیه کنند.
مدیر تولید و تأمین محتوای معاونت فرهنگــیـ  اجتماعی مرکز 
رســیدگی به امور مســاجد در خصوص امکان تعویض قرآن های 
فرسوده در سایر اســتان ها گفت: در مرحلة اول امکان تعویض در 
خارج از استان تهران وجود ندارد، ولی در صورت هماهنگی خیرین 

و مساجد ممکن است این امکان فراهم شود.
وی یاد آور شد: قرآن های جدید با رسم الخط عثمان طه و ترجمه 

آیت اهلل مشکینی به مساجد هدیه می شوند.

حجت االســالم نوربخش در پایان گفت: پوســتر این طرح که به 
همت مجموعة پورتال مرکز رسیدگی به امور مساجد طراحی شده 
است، برای اطالعات بیشتر از طرح، به مساجد ارسال خواهد شد. 
همچنین ائمه جماعات برای کسب اطالعات و ثبت نام می توانند به 
وبگاه تخصصی مسجد یا ادارة تولید و تأمین محتوای مرکز رسیدگی 
به امور معاونت فرهنگیـ  اجتماعی مســاجد، واقع در ساختمان 
محراب مراجعه کنند. برای کسب اطالعات بیشتر نیز می توانند با 
کارشناسان مرکز از طریق تلفن 66346946 در طول ساعت اداری، 

یعنی 8 تا 16 تماس بگیرند.

یادآور می شود ســاختمان محراب در خیابان سعدی، پایین تر 
از بیمارستان امیراعلم، کوچة شهید صفامنش واقع شده است. 
www. همچنیــن آدرس اینترنتی پایــگاه تخصصی مســجد

masjed.ir است.

به گزارش پایگاه تخصصی مسجد، با توجه به استفادة زیاد از 
قرآن در مکانی مثل مسجد، تعویض قرآن های فرسوده امری 
واجب می نماید. لذا مرکز رســیدگی به امور مساجد استان 
تهران در طرحی، اقدام به تعویض قرآن های مساجد استان 
تهران کرده است. در این خصوص و به منظور اطالع بیشتر 
از جزئیات این طرح، پایگاه تخصصی مســجد گفتگویی با 
حجت االسالم رضا نوربخش، مدیر ادارة تولید و تأمین محتوای 
معاونت فرهنگیـ  اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد 

انجام داده است که در ادامه می آید.

طرح تعویض 
قرآن های فرسودۀ 

مســــاجد 
در گفتگو با مدیر تولید و تأمین محتوای معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز 

رسیدگی به امور مساجد حجت االسالم رضا نوربخش

انتخابات در دهه پنجم 
امور مساجدانقالب اسالمی
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آنچه پس از 
گذشت چند 
سال از طرح 

موضوع شورای 
فرهنگی به 
عنوان یک 

نیاز روزآمد به 
چشم می خورد، 
ارائه چارچوبی 

نظام مند و 
برگرفته از 

تجربه های 
میدانی است 
که بتواند ائمه 

محترم جماعات 
و سایر فعاالن 

مسجد را در 
تشکیل، استمرار 

و نقش آفرینی 
مؤثر شورای 

فرهنگی یاری 
نماید

شورای فرهنگی در اختیار ائمه جماعات قرار گرفته است و از تاریخ 
فوق تاکنون نیز در جلســات آموزشــی توجیهی، هم اندیشی های 
دوره ای، بازدیدهای میدانی و کلیه تعامالت صــورت گرفته با ائمه 
محترم جماعات، تشکیل و فعال سازی شورای فرهنگی به عنوان یکی 

از مهم ترین شاخص های موفقیت مسجد، مطرح گردیده است. 
در نظام نامه مدیریت فرهنگی مسجد نیز که در سال 1394 توسط 
معاونت فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد به عنوان چارچوب 
و الگوی کارکرد فرهنگی مســجد طراحی گردیده است، تشکیل و 
فعال سازی شــورای فرهنگی مســجد، به عنوان چارچوب و الگوی 
کارکرد فرهنگی مسجد طراحی گردیده است. تشکیل و فعال سازی 
شورای فرهنگی مسجد، به عنوان یکی از شاخص های مهم و کلیدی 
در بعد فرهنگی فعالیت های مسجد، مد نظر و مورد تأکید قرار گرفته 

است.
آنچه پس از گذشت چند ســال از طرح موضوع شورای فرهنگی به 
عنوان یک نیاز روزآمد به چشم می خورد، ارائه چارچوبی نظام مند و 
برگرفته از تجربه های میدانی است که بتواند ائمه محترم جماعات و 
سایر فعاالن مسجد را در تشکیل، استمرار و نقش آفرینی مؤثر شورای 

فرهنگی یاری نماید.
آنچه در این کتاب آمده است، تبیین ضرورت و مبنای تشکیل شورای 
فرهنگی به عنوان الگوی تصمیم گیری و تصمیم ســازی در محیط 
مسجد و همچنین تبیین ابعاد مختلف این سازوکار مدیریتی می باشد.

همچنین در این کتاب پیشــنهاداتی برای اداره مطلوب تر جلسات، 
انتخاب اولویت های موضوعی و کاربرگ های اجرایی آورده شده است. 

کتاب اول »مجموعه بایســته های برنامه ای مسجد« در اختیار ائمه 
جماعات و عالقه مندان به موضوعات مسجدی قرار گرفته است.

کتاب »بایسته های شورای فرهنگی مسجد« به عنوان اولین کتاب از 
»مجموعه بایسته های برنامه ای مسجد« به همت مرکز رسیدگی به 

امور مساجد منتشر شده است.
مجموعه پنج جلدی بایسته های برنامه ای مسجد، که توسط معاونت 
فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد طراحی شده است، 
تالش می کند ابعاد مختلف نظام برنامه ای مساجد را مشتمل بر الگوی 
تصمیم گیری و تصمیم سازی برنامه ای )با محوریت شورای فرهنگی 
مســجد( الگوی برنامه ریزی و طراحی های برنامــه ای، برنامه های 
عبادی و نیایشی، برنامه های فرهنگی تربیتی و برنامه ها و فعالیت های 
اجتماعی، با بهره گیری از آموزه ها و بایسته های دینی، آیات و روایات، 
تجربه ها و ایده های موجود و الگوها و چارچوب های طراحی شده، در 

اختیار ائمه محترم جماعات و سایر فعالین مسجد قرار دهد. 
تشکیل شــورای فرهنگی در مسجد، یا جلســاتی که به نحوی در 
موضوعات فرهنگی مسجد به بحث و تبادل نظر می پردازد، سابقه ای 
دیرینــه دارد. به هر حال اغلب مســاجدی که به نحــوی در زمینه 
کارکردها و برنامه های فرهنگی، اقدامات موفقی را به عنوان تجربه در 
اختیار دارند، از چنین ظرفیتی برای طراحی های فرهنگی و همچنین 

استفاده از خرد جمعی برخوردارند. 
با این وجود، تشــکیل شــورای فرهنگی، موضوعی است که از سال 
1392 توســط معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز رســیدگی به امور 
مساجد، به عنوان یک تجربه قابل تعمیم، تلقی و در قالب آیین نامه 

معرفی کتاب 
بایسته های شورای فرهنگی مسجد
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مسجد

به گزارش پایگاه تخصصی مســجد به نقل از خبرگزاری شبستان: 
سخنگوی مرکز رسیدگی به امور مســاجد، گفت: در تالش هستیم 
تا با برنامه ریزی های انجام شده، در سال جدید تعداد مساجد برگزار 
کننده نماز جماعت صبح در تهران را بــه یک هزار و پانصد هزار باب 

افزایش دهیم.
حجت االسالم والمســلمین حمید مشــهدی آقایی با اشاره به 
افزایش تعداد مساجد برگزار کننده نماز جماعت صبح در تهران، 
گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، در حال حاضر اقامه نماز 
در مساجد از 500 مورد به بیش از یک هزار مسجد افزایش یافته 
و این تعداد تا چند ماه آینده به یک هزار و پانصد هزار باب مسجد 

افزایش می یابد.
وی با اشاره به اینکه بنا داریم تا در ســال 1396 در راستای باز بودن 
در مساجد برای ساعات طوالنی برنامه ریزی کنیم، بیان کرد: یکی از 
مطالبات مقام معظم رهبری، برپایی سه نوبت نماز جماعت در مساجد 
و باز بودن در مساجد در ساعات طوالنی و به اصطالح ایجاد »مسجد 
برقرار« است، زیرا معتقدیم که در مساجد باید، نیم ساعت قبل از اذان 

ظهر تا آخر شب باز باشد.
سخنگوی مرکز رسیدگی به امور مســاجد، اظهار کرد: در این راستا 
سعی می کنیم، مساجد محوری و مساجدی که در مکان های پرتردد، 
همانند مساجد در مراکز محالت، مبادی شهرها، میادین، مکان های 
تجاری، پاســاژهای بزرگ و بازار قرار دارند، در مرحله اول شناسایی 
شــوند و در مرحله دوم مقدمات باز بودن درهای شان برای ساعات 
طوالنی در طول شبانه روز فراهم شــود تا مثال برای دو ساعت بعد از 

اقامه نماز عشا نیز فعال باشند.

به گزارش پایگاه تخصصی مســجد به نقل از خبرگزاری شبستان، 
مسجد نور در ضلع جنوبی میدان فاطمی و در مرکزیت شهر تهران 
قرار دارد، کار ساخت این مســجد از سال 1363 شروع  شد و تا سال 

1375 طول کشید. 
به علت مرکزیت و موقعیت مناسب مسجد نور، این مسجد از همان 
ابتدای تاسیس مورد توجه بسیاری از مردم و مسووالن قرار گرفت. 
در همین راستا هیئت امنای این مســجد بر آن شد تا این مسجد را 
به امکانات جانبی همانند درمانگاه و صندوق قرض الحســنه و دیگر 
امکانات مجهز کند تا با توجه به استقبال بی شمار مردم از آن، خدمات 
درمانی نیز به نمازگزاران و مراجعه کنندگان به مسجد نور ارایه شود.

مدیر پروژه ساخت درمانگاه مسجد نور، تامین رفاه حال مردم منطقه 
را از اهداف ساخت آن دانست و افزود: تمام درمانگاه های این منطقه 
خصوصی هســتند و هزینه های درمان در آن ها باال است، به همین 
جهت خیرین برای تامین رفاه حال شهروندان تصمیم به ساخت این 

درمانگاه خیریه گرفتند.
نجفی با اشــاره به بخش های ایــن درمانگاه، گفــت: در صورتی که 
این درمانگاه به بهره برداری برســد، بخش هایی چون آزمایشــگاه و 

رادیولوژی به صورت نیمه تخصصی در آن فعالیت خواهند کرد.
وی در رابطه با دلیل تاخیر افتتاح این درمانگاه، گفت: ساخت این بنا 
در کوچه غفاری قرار بود که ظرف دو سال به بهره برداری برسد، اما به 
دلیل برخی مشکالت مانند شلوغی منطقه ، ساخت آن بیش از 10 
سال به طول انجامید. نجفی، ساخت مراکز درمانی و درمانگاه ها را در 
نزدیکی مساجد، الزم و ضروری دانست و گفت: چنین اقدامی موجب 
اهتمام به سالمت مردم و عاملی برای توجه بیشتر به مساجد می شود.

انتخابات در دهه پنجم 
امور مساجدانقالب اسالمی

افزایش ۵۰۰ عددی 
مساجد برپا کننده 
نماز صبح در سال۹۶

درمانگاه مسجد 
نور به زودی به 

بهره برداری می رسد 
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منبــــر
چگونه امام خود را کمک کنیم؟

این اشخاص لجام گسیخته که با هم نزاع می کنند 
و در گوش هم می  زنند، یکی می آید در گوشــش 
می گوید، آخه اقاجان من!، جای آشتی هم بگذارید؛ 

فردا می خواهید در روی هم نگاه کنید.
»أِعیُنوِنی ِبَوَرٍع َو اْجِتَهاد«؛ آخه کمک کنید جای 
آشــتی را بگذارید بابا! آخه رسول اهلل )ص( چکار 
می کرد؟ با اینکه دقیقه ای، آنی غافل نبود و همیشه 
خود را در محضر و حضور پروردگار می دیدند، شب 
آب وضو را تهیه می فرمودند و در باالی سرشــان 
می گذاشتند، مسواکشان هم که از چوب های اراک 
بود، باالی سرشان و یک ســجاده کوچک... آن 
وقت بر می خواستند و می فرمودند: »اْلَحْمُدِللَِّه الَِّذی 
أَْحَیاِنی َبْعَد َما أََماَتِنی« ؛ اول شکرگذاری می کردند که 
پروردگار نعمت حیات دوباره را به او داده اســت- 
چون ممکن اســت وقتی که خوابیــدی، بمیری؛ 
الحمداهلل شکر می کنم که در دارالتجاره ما را نبستند، 

بعد آیات را تالوت می فرمودند:
َمَواِت َواألَرِْض َواْخِتالَِف اللَّْیِل َوالنََّهاِر آلَیاٍت  »ِفی َخْلِق السَّ

ُْوِلی األْلَباِب، الَِّذیَن َیْذُکُروَن الّلَه ِقَیاًما َوُقُعوًدا ... « ألِّ
 )آل عمران، آیات 190 الی 194(.

خب این سیره نبی اکرم بود. پس ما شباهتمان از چه 
حیث است؟ چه شباهتی با رسول اکرم )ص( داریم؟
درس اخالق مرحوم آیت اهلل حق شناس

  »ایام البیض تمرین در جمع 
بودن و خلوت گزینی«
در گفتگو با آیت اهلل تحریری

   فقه اعتکاف
در گفتگو با حجت االســالم والمسلمین 

وحیدپور

  پر برکت ترین روز سال
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معرفت شناسی اعتکاف در گفتگو با آیت اهلل تحریری

ایام البیض، تمرین در جمع بودن و 
خلوت گزینی

اعتکاف، از اعمال عبادی است که در سال های اخیر رشد چشمگیری در کشور ما داشته است. عملی که برکات و خیراتش  به کوشش 
برای امت اسالمی حیات بخش است. ولیکن اعتکاف هم مانند هر عمل حق دیگری، با اشتباه ها و تصورات نادرست ما علیرضا ارجمند

دچار آفاتی در مرحله اجرا می شود. فهم ماهیت اعتکاف و تعیین زاویه نگاهمان به این عمل عبادی، زمینه مناسبی را 
برای ما فراهم می کند تا بتوانیم استفاده حداکثری از ظرفیت های اعتکاف داشته باشیم. به همین منظور نشریه مسجد 

با آیت اهلل تحریری از اساتید اخالق حوزه علمیه قم به گفتگو نشسته که تقدیم حضورتان می شود.
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برای شروع، توضیحی اجمالی درباره اعتکاف و 
معنای آن بفرمایید.

اعتکاف در لغت به معنای مالزمت داشــتن و اقامــت در جایی و 
همین طور روی آوردن بر چیزی و مالزمت با آن به صورتی که انسان 
یک کاری را به آن عظمت بدهد. در شرع مقدس، اعتکاف به معنای 
این است که انســان مالزمت در توقف برای عبادت )که حداقل آن 
سه روز است( در مسجد داشته باشد و از طرفی هم دیگر محدودیتی 
در حداکثر مقــدار ماندن ندارد. از جهت تشــریع نیز عمدتاً در ماه 
رمضان به اعتکاف سفارش شده است. نبی اکرم)ص( دهه آخر ماه 
رمضان را عمدتاً اعتکاف می کردند، به گونه ای که دیگر بستر را کنار 
می گذاشتند و به عبادت مشغول می شدند. حتی یک سال که جنگ 
بود، آن حضرت سال بعد دهه اول را هم قضا کردند. گاهی در روایات 
به دو ماه در سال هم اشاره شده است. در قرآن کریم هم چند مورد 
به اعتکاف به صورت خاص توجه شــده است؛ مانند آیه 187 سوره 
مبارکه بقره که یکی از احکام اعتکاف در این آیه شریفه آمده و همان 

دوری از ارتباط زناشویی با همسر است. 

با توجه به تأکید زیادی که به بحث خلوت گزینی و 
آثار آن در اعتکاف دارید، آیا این نــگاه آثار فردگرایی و 

گوشه نشینی را در انسان تقویت نمی کند؟
این یک تمرین در جمع بودن و در خلوت بودن توأمان است. اصال 
همین که فردی می رود در مسجد جامع که یک جای شلوغ است و 
می خواهد در آنجا خلوت های فردی به دست بیاورد، موجب به دست 
آوردن مهارتی می شــود که آن فرد بعد از اعتــکاف که در جامعه 
می رود، دوباره بتواند آن خلوت های فردی را هم داشته باشد. خدا 
می توانســت بگوید بروید یک جایی که مسجد جامع نیست، آنجا 
خلوت داشته باشید، ولی فرمود که این خلوت را در میان جمع باید 

انجام دهید.
ما به خوبی شاهد این هســتیم که در این جا دستوراتی به معتکف 
داده اند تا از آن خلوت بیرون بیاید که به نیاز نیازمندان توجه کند، 
به مریضی توجه بکند، تشییع جنازه را داشته باشد و... . این ها نشان 
می دهد که فقط جنبه فردی ندارد. این خلوت در جهت تعالی روح 
عاطفی انسان اســت. با اینکه حرام است که انســان در روز سوم از 
اعتکاف خارج شود، اما اگر مؤمنی به شما نیاز پیدا کرد، می توان از 
اعتکاف خارج شد و به او کمک کرد. و این ها همه برای این است که 
ابعاد معنوی و اجتماعی انسان هم شکل بگیرد و اگر بعد از اعتکاف 
هم با نیازمندی روبه رو شــدم، ســعی کنم نیازش را رفع کنم. لذا 
فرمودند کســی که در رفع نیاز نیازمند مؤمنــی حرکت می کند و 
حاجتش را برآورده کند، یک حج عمره مقبول به او می دهند و این 
عمل مساوی است با دو ماه روزه در ماه های حرام و اعتکاف در آن دو 
ماه در مسجدالحرام. ببینید چقدر رسیدگی به نیاز نیازمندان مهم 

است که در روایات اعتکاف این معنا آمده است. 
بنابراین، این تبصره های اعتکاف ما را متوجه وظایف اجتماعی مان 

در بیرون از مسجدی که معتکف شده ایم می کند.

اگر برای هر چیزی یک روح و نکته محوری قائل 

فرصتی برای انس ...
به هر حال، در این دو سه روز که انسان نمی تواند فقط 
قرآن بخواند. مطلوب است که انسان در مسائل دینی، 
انس با عبادت، انس با قــرآن و... یک مقداری مطالعه 
داشته باشد. خود حضور در مسجد، یک پایگاه عبادی 
اســت. نگفته اند در بازار اعتکاف بکنند، نگفته اند در 
مدرسه اعتکاف بکند؛ گفته اند در مسجد که محل سجده 
اســت، محل اتصال به عالم غیب است و مسجد جامع 
حتی االمکان، جاهایی که مؤمنین رفت و آمد می کنند 
اعتکاف کنند. جایی که نور عبــادت در آن جا تلؤلؤ 
می کند که ما یک انسی با این معارف دینی بگیریم که 
این انس یک تحولی در من باید ایجاد کند. همه این ها به 
هر حال ابعاد معنوی روزه و اعتکاف است. در خلوت، من 
این تنبهات را باید داشته باشم. از آثار خلوت و اعتکاف 
این است که من به این معنا برسم االن که موقتاً ارتباطم 
با دنیا به نوعی قطع شده، بعد از مرگ این ارتباط دیگر به 
طور کلی قطع می شود. یک ارتباط واقعی ظهور می کند 
و آن ارتباط با خداست. توجه داشته باشم که بعد از مرگ 
این ارتباط تجلی می کند، همه ارتباطات بیرونی قطع 
می شود. آن وقت در این خلوت من سعی کنم که این انس 
با خدا را زیاد بکنم تا این انس با خدا بعد از اعتکاف هم 
ادامه پیدا کند و آمادگی پیدا  کنم که وقتی از این عالم 
رفتم، این انس ظهور پیدا کند. این ها هم از آثار با خیر و 

برکت اعتکاف است.

شویم، مثال بدانیم که روح مشعرالحرام وقوف است و روح 
احیاء بیداری است، آیا می توان گفت که روح اعتکاف عبادت 

و خلوت فردی است؟ 
همانطور که عرض کردم، خلوت و عبادت فردی اصل است، منتها 
در کنارش باید به مسائل دیگری توجه کرد. اگر انسان فهمید یک 
نیازمندی هست، می تواند و حتی گاهی واجب است که خلوتش را 

به هم بزند و نیازش را رفع کند. 
به هر حال، باید به این نکته توجه بشــود که هــم افراد باید خلوت 
یکدیگر را مراعات بکنند، هم برگزارکنندگان به گونه ای برنامه ریزی 
کنند که این خلوت ها به هم نریزد. در هر زمانی سخنرانی نگذارند و یا 
در نوع استفاده از بلندگوها و... باید دقت کنند که آن آسایش روحی 

و ظاهر شرکت کنندگان هم مورد توجه قرار بگیرد.

تعریفی از زّی معتکف داشته باشید
زی معتکف یعنی اینکه ظاهر معتکف باید یک ظاهر انسان مؤمنی 
باشد که می خواهد از گناهان دوری کند و به واجبات هم ملتزم شود. 
چراکه قرار است یک عمل مستحبی را برای خودش واجب کند تا 
به آن ملتزم  شود و از طرف دیگر، عده ای از مستحبات را بر خودش 

  
ما به خوبی شاهد 
این هستیم که در 
این جا دستوراتی 
به معتکف داده اند 

تا از آن خلوت 
بیرون بیاید که 

به نیاز نیازمندان 
توجه کند، به 

مریضی توجه 
بکند، تشییع 

جنازه را داشته 
باشد و... . این ها 
نشان می دهد که 
فقط جنبه فردی 

ندارد
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کنیم که پوشش مناسب دینی داشته باشیم. و حتی از نظر کمک 
کردن به دیگران، این جا انسان امتحان می شود، چقدر در اموری که 
می خواهد خودش در رفاه باشد، دیگران را در این رفاه کمک می کند. 

محور برنامه ریزی های برگزارکنندگان اعتکاف 
چه چیزی باید باشد؟

 آن چیزی که باید محور کارشــان قرار بدهند، احیای امر عبادی 
و دوری از دنیا و دنیازدگی اســت. این اصل اســت. باید همه چیز 
تحت الشــعاع برنامه های فرهنگی و دینی باشــد. در صدد تدارک 
برنامه ریزی های دقیــق دینی و معنوی باشــند و از کســانی در 
اعتکاف هایشان اســتفاده بکنند که این اثرات معنوی را برای این 
شرکت کنندگان داشته باشــند. مشــاورهایی که به این مجالس 
می آیند تا به جوانان مشاوره  دهند، فرهنگ دینی را به جوانان القا 

کنند و نگاه غربی نداشته باشند.
نکته دیگر اینکه خوب اســت زمینه را فراهــم کنیم که معتکفین 
بتوانند این جــا از ارتباطات با غیر یک مقداری تخلیه بشــوند. اگر 
بتوانند مسئله گوشی های همراه را مقداری اصالح کنند و مباحث 
معنوی جایگزین آن مباحث متعارف دنیایی بشــود، قطعاً تأثیرات 
بسیار مطلوبی در پی دارد. به این شرط که برگزارکنندگان مراسم، 
معتقد به این مسئله باشند. درد جامعه را بدانند، مشکالت جوان ها 

را بدانند. 

با توجه به اینکه جوان های ما با مشکالت زیادی 
درگیرند و اعتکاف فرصت محدودی اســت، اولویت ما در 

برنامه ریزی برای پرداختن به این مشکالت باید چه باشد؟
ما همه مشکالت را که نمی توانیم حل کنیم. اولویت ما در اعتکاف 
باید حل مشکالت و پر کردن خالءهایی باشد که در حیطه مشکالت 
فرهنگی و معنوی است. در مورد حل مشکالت دیگر مانند مشکل 
ازدواج و...، باید بگویم که اعتکاف تشکیلش برای این مسئله نیست، 

حرام کند. پس فرد باید پایبندی اولیه نســبت به مســائل دینی و 
فرهنگ ایمانی داشته باشد، و توان پذیرش و التزام به چنین حقی 
را نیز داشته باشد. بعد از این چند روز هم برای این که آثارش باقی 
بماند، این التزام را ادامه بدهد. همین که این آمادگی روحی را داشته 
باشد که قرار است این گونه خودش را به بند بکشد، این خودش زّی 

معتکف است.

نمونه هایی از اخالق اعتکاف و زّی معتکف که به آن 
اشاره کردید را نام ببرید

آن کسانی که در این امر مقدس شرکت می کنند، باید توجه داشته 
باشند که االن دیگر اعتکاف از آن حالت فردی خارج شده است. این 
اعتکاف شکل اجتماعی پیدا کرده است. لذا وظایف اخالقی اجتماعی 
هم برعهده انســان خواهد بود. چه بسا مراعات این وظایف اخالقی 
اجتماعی آثارش از انجام یک عمل عبادی فردی بیشتر باشد. مثاًل 
مراعات حال دیگران، من می خواهم قــرآن بخوانم، بلندبلند قرآن 
بخوانم و مزاحم خواب دیگری بشوم، نماز شب می خواهم بخوانم، 
ســاعت بگذارم برای اینکه بیدار شــوم، در نتیجه کسی که کنارم 
خوابیده او بدخواب بشود و مزاحم خواب او بشوم. این تمرین ها را هم 
باید ما داشته باشیم؛ مراعات حال همسایه. االن در این اعتکاف ها، 
انسان همسایه های زیادی دارد. ببینیم در امور مختلف می توانیم از 
خودگذشتگی داشته باشیم،  در خوراک، در خواب، در سخن گفتن 
و... . به هر حال یک اجتماعی شکل می گیرد و وظایف سنگینی بر 
گردن انسان می آید. مهم است که انســان اوقاتش را به چه شکلی 
صرف بکند. در این بین شــیطان هم می آید، شیطان بیکار نیست، 
انسان را به غیبت کردن و تهمت زدن مبتال می کند، مخصوصاً اگر 
انسان در مسائل سیاسی و اجتماعی وارد شــود. خواستند در این 
جا یک مقداری انسان خلوت قلبی داشــته باشد، در اعمالش یک 
مقداری حساب های بیشتری داشته باشد. لذا الزم است انسان در 
آن خلوت، مؤدب به آداب زیادی شود. از نظر پوشش نیز باید سعی 

 
  
ما همه مشکالت 
را که نمی توانیم 
حل کنیم. 
اولویت ما در 
اعتکاف باید حل 
مشکالت و پر 
کردن خالءهایی 
باشد که در 
حیطه مشکالت 
فرهنگی و معنوی 
است. در مورد 
حل مشکالت 
دیگر مانند 
مشکل ازدواج 
و...، باید بگویم 
که اعتکاف 
تشکیلش برای 
این مسئله 
نیست
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ولی اگر برگزارکنندگان و دست اندرکاران این عمل، در جای دیگری 
امکانات مالی و مادی داشته باشند و بتوانند نیازها را شناسایی کنند 
و آن جوان هایی که می خواهند ازدواج کنند را سروسامان دهند، یا 
آن هایی که کار ندارند مشغول کنند و... این خیلی کار خوبی است، 
منتها باید کار اصلی قربانی نشــود. کار اصلی تقویت بُعد معنوی و 
اخالقی و فرهنگی است. دســت اندرکاران باید توجه داشته باشند 
که به هر حال اگر می خواهند چنین تأثیراتی را در شرکت کنندگان 

داشته باشند، مسائل فرهنگی و معنوی را در نظر داشته باشند.

برخی از معتکفین به خوبی می دانند که در این سه 
روز چه زمینه خوبی برایشــان فراهم شده است و سعی 
می کنند خودشــان را غرق در قرائت قرآن و خلوت ها و.. 
بکنند و تجربه ای شیرین از حاالت معنوی داشته باشند. در 
همان حال گاهی متوجه می شــوند که دســت اندرکاران 
اعتکاف به کمک آن ها نیاز دارند. )پهن کردن سفره، توزیع 
قرآن، شستن ظرف ها و...( آیا پرداختن به همان برنامه های 
معنوی برای معتکفین رشــد بیشــتری ایجاد می کند یا 
اختصــاص دادن قســمتی از این وقت بــرای کمک به 

برگزارکنندگان مراسم؟
روح تعاون باید در معتکف شکل بگیرد؛ نه تنها در مسجد و اعتکاف، 
بلکه در خانه و در میان خانواده اش هــم باید کمک کند و آنجا هم 
همین واکنش را داشــته باشــد. ایجاد روح تعاون، یکی از همان 
تمرین هایی اســت که معتکف خوب اســت به آن ملزم شود و این 
از حداقل ها است. انســان باید این حداقل ها را در مسائل اخالقی، 
اجتماعی و... رعایت کند تا در او شکل بگیرد. پس از آن، باید روی 
این مسائل تفکر کند که این حداقل ها باید حداکثری شود، تا کم کم 
زندگی انسان تبدیل به یک زندگی ایمانی شود. اگر این طور نباشد، 

آن تأثیر خیلی ادامه پیدا نمی کند.

بنابراین نگاه ما در برنامه ریزی و برگزاری عبادات 
باید رساندن عبادت کنندگان به نتایج آن عبادت باشد

 بله، نظام عبادی بر همین منوال است. مثاًل در مورد روزه و نتیجه 
روزه داری در نهایت این اســت کــه خداوند متعــال می فرماید: 
ْوُم لِي َو أَنَــا أَْجِزي بِه ؛ روزه برای من اســت و من به آن جزاء  »الصَّ
داده می شوم« یعنی جزای واقعی آن من هســتم. برای روزه آثار 
بسیار زیادی است. در واقع روزه یک عملی است که به نوعی تشبه 
پیدا می کند با مالئکه، تشــبه پیدا می کند با قدسیان. این تشبه را 
باید در مواقع دیگر به نوعی ادامه بدهید تا رسیدن به روح قدسی 
و روح خیر رســاندِن به دیگران. چون مالئکه روح قدسی دارند که 
همواره به اذن الهی به ما خیر می رسانند. منشأ همه خیرات، خدای 
متعال است. بنابراین، این ها تمرین هایی است که روح پرورده شود 
و اجتماع، اجتماع صالحین گردد. اگر در همین موقعیت محدود، 
بنده به فکر همدیگر باشــیم، بیرون هم همین طور خواهد شد و 
نسبت به حال هم بی تفاوت نخواهیم بود. وقتی می گوید در اعتکاف 
می توانید عیادت مریض برویــد، یعنی بعدش هم به فکر مریض ها 
باش. همه این دســتورات حکمت هایی دارد و می خواهند ما را به 

توصیه به برگزارکنندگان اعتکاف 
 آن کســانی که بپادارندگان این عمل خوب در جامعه 
هستند، توجه داشته باشند که به هر حال می خواهند 
یک امر عبادی را احیا بکننــد. احیای یک امر عبادی 
خودش از شعائر دینی است که احیای شعائر خودش 
تقوا است و موجب تقوا می شود »و من یعظم شعائر اهلل 
فإنّها من تقوی القلوب« این را توجه داشته باشند. چون 
اعتکاف یک عمل الهی و قربی است. دست اندرکاران 
احیای این عمل هم باید اخالص را به طور کلی و کامل در 
ذهن داشته باشند. شهرت،  امتیازات اجتماعی و امثال 
این ها را باید در نظر نیاورند. هر امر غیرالهی در نیت، اثر 
عمل را خنثی می کند و اگر عنایت الهی نباشد، عمل ما 
پشیزی به درد نمی خورد. این مسئله مهمی است که 
با به پاداشتن اعتکاف، افراد از جهت تقوا و قرب الهی 
واکسینه می شوند. قطعاً اعمال عبادی شرکت کنندگان 

بر روی ایشان هم تأثیر می گذارد. 

  
روح تعاون باید 
در معتکف شکل 

بگیرد؛ نه تنها 
در مسجد و 

اعتکاف، بلکه در 
خانه و در میان 

خانواده اش هم 
باید کمک کند و 
آنجا هم همین 

واکنش را داشته 
باشد. ایجاد 
روح تعاون، 

یکی از همان 
تمرین هایی 

است که معتکف 
خوب است به آن 

ملزم شود

نتایجی برسانند.

با توجه به این نکته که فرمودید اگر در ظرف سه 
روز فرد نتواند واقعا به این آمادگی ها برسد باز هم همین که 
به صورت نمادین به او اجازه داده شد که می تواند برای حل 
مشکل مؤمن و... از مسجد خارج شــود، این خودش یک 

آموزش علمی است که فرد یاد می گیرد.
بله، این آموزش علمی است که ما به هر حال همواره به فکر خودمان 

نباشیم. 

افراد برگزارکننده اعتکاف با توجه به مسئولیت 
اجرایی شان، بعضا ممکن است با افسوس و حسرت به حاالت 
معنوی معتکفین نگاه کنند؛ چراکه خودشــان زمانی برای 

شرکت در بسیاری عبادات اعتکاف را ندارند
آن ها باید به این نکته توجه داشته باشند که دارند یک امر عبادی را 
زنده می کنند و در حال رسیدگی به مؤمنین هستند، اگر در این کار 
اخالص باشد، قطعاً آن آثاری که شرکت کنندگان با اخالص می برند، 

آنان هم خواهند برد. 

ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
خدا ما را کمک بکند در این مسیر بتوانیم به طور صحیح این عمل را 
انجام بدهیم و بتوانیم اعتکاف را به بهترین نحو ممکن برگزار کنیم 

و خودمان هم معتکف شویم.
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مسجد جامع در 
مقابل مسجد 
محله تعریف 
می شود. در 
مسجد محله، 
اغلب اهالی و 
کسبه همان 
محله شرکت 
می کنند، ولی در 
مسجد جامع از 
همه اقشار در آن 
شرکت می کنند 
و متصل به بازار 
یا قشر یا محله 
خاصی نیست

 

انقالب، اعتکاف در مسجد غیر جامع را هم رجائا صحیح می دانند. اما در 
مورد زمان اعتکاف، باید حداقل سه روز باشد و در تمام روزهای سال 
که گرفتن روزه در آن ایرادی نداشته باشد )نه مانند عید فطر و قربان( 
صحیح است. البته اعتکاف در دهه آخر ماه مبارک رمضان افضل است.

مسجد جامع در مقابل مسجد محله تعریف می شود. در مسجد محله، 
اغلب اهالی و کسبه همان محله شرکت می کنند، ولی در مسجد جامع 
از همه اقشار در آن شــرکت می کنند و متصل به بازار یا قشر یا محله 

خاصی نیست.

نظر مراجع معظم تقلیــد را در مورد زمان و مکان 
اعتکاف و همچنین تعریف و مالک تشــخیص مسجد جامع 

بفرمایید.
نظر مراجع در مورد مکان این است که اعتکاف در مساجد جامع، رجائا 
ایرادی ندارد. و این مساجد جامع در یک شهر می تواند بیش از یک عدد 
باشد. البته آیت اهلل مکارم شیرازی، اعتکاف را در مساجد دانشگاه هایی 
که از مناطق مختلف در آن هستند از آن باب که این مسجد هم مسجد 
جامع صدق می کند، ایرادی ندانسته اند. نکته دیگر اینکه رهبر معظم 

در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین وحیدپور

فقه اعتکاف برای 
برگزارکنندگانِ اعتکاف

اعتکاف عمل عبادی است که جنبه های مختلفی دارد و باید به نحو جامع به آن پرداخته شود. از جمله این جنبه ها، بحث  به کوشش
احکام است که پرداختِن به آن بسیار با اهمیت و حساس است تا جایی که غفلت در بعضی احکام اعتکاف می تواند صحت دانیال شاهی

آن را به خطر بیندازد یا معتکف را دچار عمل حرامی بکند.
معموال در رساله ها احکام عمومی اعتکاف و معتکفین آورده شده است، لیکن با داشتن نگاهی اجرایی، جای برخی از 
احکام عملیاتی را خالی می بینیم و یا پاسخ برخی از احکام اعتکاف با وجود اهمیتشان و حتی پرداختن به آن، به وضوح و روشنی دیده 
نمی شود. به همین منظور، برآن شدیم تا در گفتگویی با حجت االسالم والمسلمین حسین وحیدپور رییس مرکز ستاد ترویج احکام، برخی 

از سؤاالت مبتلی به ائمه جماعات در خصوص اعتکاف را بررسی نماییم که تقدیم حضور می شود.

انتخابات در دهه پنجم 
ایام رجبیهانقالب اسالمی
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در مورد اعتکاِف 

در نمازخانه و 
حسینیه، احتمال 
مطلوبیت وجود 

ندارد. چراکه 
می دانیم شارع، 

اعتکاف را در 
این مکان ها از ما 

نخواسته است 
و در روایات لفظ 

مسجد آمده 
است. بنابراین، 

اینکه من در 
محل دیگری 

مانند خانه 
اعتکاف کنم، 

قطعا مورد نظر 
شارع نیست و 

احتمال مطلوبیت 
هم در آن 

نمی رود

یا نظم عمومی مسجد به خاطر شلوغی به هم بخورد و...؟
خیر، این ها دلیل نیســت. آن چیزی که مهم است، آن است که نماز 
جماعت تعطیل نشــود؛ چون اصل و فلســفه وجودی مسجد، برای 
برگزاری نماز جماعت است. بنابراین، خط قرمز در این مسئله تنها خود 

نماز جماعت است نه مسائل دیگر.

اگر بی تدبیری یا سوء مدیریت بانیان برگزارکننده 
اعتکاف موجب شــود معتکفین از اعتکاف زده شوند و در 
سال های بعد شــرکت نکنند، آیا بانیان و برگزارکنندگان 
اعتکاف مرتکب گناهی شــده اند و حق الناسی بر گردنشان 
است؟ به عنوان مثال تراکم برنامه های اعتکاف زیاد باشد و یا 
به خاطر صدای بلندگوها یا نامناســب بودن فضای مسجد، 

معتکفین مورد آزار و اذیت قرار بگیرند.
ما دو نوع حق الناس داریم: مالی و غیــر مالی. آیا واقعا می توان چنین 
چیزی را به عنوان حق الناس غیر مالی به حساب آورده یا نه؟ بهتر است 
بگوییم که این کار، کار خالف شرعی است. یعنی سوءرفتار ما به شکلی 
باشد که کسی را از دین زده کنیم. بنابراین، بحث حق الناس را به میان 
نمی آوریم. اما از این جهت که فرد را از دین دور کرده ایم، این عمل ما 

حرام و قطعا خالف شرع است.

 آیا ضرورت های شرعی محدود به همان موردهای 
مشخص شده است؟ )انجام غسل مستحبی، نماز جمعه، دادن 

شهادت و...(
بله، محدود به همان مواردی است که خود شرع مقدس مورد به مورد 

مطرح کرده است.

 تشخیص ضرورت عقلی و عرفی با چه کسی است؟ 
اگر با خود مکلف باشد و مکلف به این نتیجه رسید که تدریس 
و کسب و کار جزو ضرورت های عرفی است، آیا می تواند برای 

این مسائل از مسجد خارج شود؟
اول از همه باید توجه داشته باشــیم که مالک تشخیص با عرف است. 
بنابراین، عرف باید واقعا آن را در حد ضرورت بداند نه ضرورت تراشی. اما 
خود مکلف باید به این نتیجه برسد که تشخیص عرف واقعا چه چیزی را 
ضرورت می داند. مکلف باید به یقین و اطمینان برسد که مصادیق ضرورت 
از نگاه عرف چیست. نکته دیگر اینکه اگر بخواهیم مسائلی مانند کسب و کار 
و تدریس را وارد ضرورت کنیم، باید در موارد زیادی اعتکاف را ترک کنیم 
که طبیعتا این گونه نمی تواند باشد. این یک تشخیص اشتباه در مصداق 
است؛ چراکه با روح و فلسفه اعتکاف در تعارض است. فلسفه اعتکاف همین 
است که برای سه روز، کسب و کار و... را تعطیل کنید و در مسجد معتکف 
شوید. مسئله دیگر، برهم خوردن صورت اعتکاف است. وقتی قرار است 
معتکف، سه روز مستمر در مسجد باشد و با پرداختن به این امور )تدریس 
و کسب وکار( الزم باشد که مدت زمان قابل توجهی )به نسبت همین سه 
روز( را در خارج از مسجد بگذراند، صورت ظاهری اعتکافش به هم می خورد. 
بنابراین، از اعتکاف خارج شده است. در هر صورت، اگر کسی واقعا به این 
نتیجه رسید که به نظر عرف تدریس و... ضرورت دارد، باید به حد ضرورت 

اکتفا کند و مراقب باشد که صورت اعتکافش به هم نخورد. 

آیا در مورد اعتکافی که بر مکلف واجب شده است 
)به سبب نذر و...( انجام اعتکاف در مساجدی که مراجع تقلید، 
اعتکاِف در آن مساجد را رجائا صحیح می دانند، برطرف کننده 
تکلیف واجب هست؟ و یا برای ادای اعتکاف واجب، فرد باید 
در همان 4 مســجد که در روایات به آن اشــاره شده است 
)مسجدالحرام، مسجد مدینه، مسجد کوفه، مسجد بصره( 
معتکف شود و انجام اعتکاف به صورت رجائی کفایت نمی کند؟ 
ایرادی ندارد، صحیح اســت. در همان مساجد )مساجد جامع به نظر 
مراجع و مساجد جامع و غیر جامع به نظر رهبری( که اعتکاف رجائا 
صحیح است، اعتکاف واجب نیز ادا می شــود. لذا نیازی به حضور در 

مساجد چهارگانه نیست.

آیا در انجام دادن اعمال حالل )مباح یا مستحب( با 
نیت رجائی )که مثال امید داریم خداوند با این عمل، ما را جزو 
جهاد کنندگان، روزه داران، معتکفین و... قرار دهد(، نیاز به 
تأیید و یا اجازه مراجع تقلید هست؟ آیا می توان در نمازخانه و 
یا حسینیه شرایط و اعمال اعتکاف را انجام داد و مانند مسجد 

جامع رجائا این عمل را اعتکاف دانست؟
خیر، به این قصد رجاء نمی گویند. قصد رجاء ضابطــه دارد: هر جایی 
که انسان احتمال می دهد که این کار مطلوب شارع است. اگر آن عمل 
مستحب باشد که عمل را با نیت استحبابی انجام می دهید نه رجائی. از آن 
طرف در مباح هم قصد رجاء معنا ندارد. اما اگر عملی باشد که استحبابش 
را ندانیم، ولی احتمال استحباب آن را بدهیم که نزد شارع مطلوب است، 
در اینجا رجاء معنا پیدا می کند. اما در مورد اعتکاِف در نمازخانه و حسینیه، 
احتمال مطلوبیت وجود ندارد. چراکه می دانیم شارع، اعتکاف را در این 
مکان ها از ما نخواسته است و در روایات لفظ مسجد آمده است. بنابراین، 
اینکه من در محل دیگری مانند خانه اعتکاف کنم، قطعا مورد نظر شارع 

نیست و احتمال مطلوبیت هم در آن نمی رود.

آیا شــخص معتکف می تواند وسایل و جای کس 
دیگری را جابه جا کند تا خودش آنجا قرار بگیرد و همچنین آیا 
می توان بر روی مکانی که جای یکی از معتکفین اســت )در 

غیابش( نماز خواند و استفاده کرد؟
اگر کسی جا گرفته و به هر شکلی چیزی گذاشته که عالمت این است 
که این مکان مال او است و در این حال فرد دیگری بخواهد آن اثاث و 
جای فرد را جابه جا کند و یا بخواهد بر روی اثاث آن فرد نماز بخواند، 
جایز نیســت. انجام عمل بر روی اثاث و اموال دیگری، تصرف در مال 
آن هاست. اگر هم تنها جابه جا کند تا جای خود را باز کند و یا بخواهد 
آنجا نماز بخواند، جایز نیست؛ چراکه آن مکان حق اوست. مانند این 
است که در صف جماعت کسی جا گرفته و حق مال اوست و شما بروید 
به جای او نماز بخوانید که مراجع می فرمایند اگر کسی این کار را انجام 

داد، بنابر احتیاط دوباره باید نمازش را بخواند و یا قضا کند. 

آیا برهم خوردن نظم و روال عمومی مسجد دلیلی 
برای عدم برگزاری اعتکاف است؟ به عنوان مثال به خاطر انجام 
اعتکاف بعضی از کالس ها یا برنامه های ثابت مسجد لغو شود و 
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پیامبر)ص( که 
اشرف مخلوقات، 
سید کائنات، 
خواجه دوسرا و 
اول شخصیت عالم 
است، بي وضو نام 
علي بن ابیطالب)ع( 
را به زبانش جاري 
نمي کند. آن وقت 
ما مي خواهیم چه 
بگوییم؟
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امیرالمؤمنین)ع( در سیره پیامبر)ص( را به خوبی روشن می کند. در 
روایت آمده که پيامبر)ص( به صحابه فرمود بيايند در فالن نخيله. 
اصحاب آمدند. پيامبر)ص( آســتين هايش باال بود و کنار جوي باغ 
داشــت وضو مي گرفت. يکی دوتا از منافقين پرسيدند: چه کسی 
آمده؟ فرمود: فالن آمده و فالني و فالني توي اتاق هستند. پرسيدند 
کســي ديگري هم آمده؟ فرمود: يک نفر ديگر هم آمده كه شــکم 
برآمده است و عريض المنکبين است. يكي شان شانه ها و سرش و 
صورتش را تكان داد و گفت: اينکه برادر شــما است، پسر عمويتان 
هست، دامادتان است. چرا نامش را نمي آوريد؟ پيغمبر)ص( فرمود: 

وضو نداشتم، نامش را به زبانم جاري نكردم. 
پيامبر)ص( كه اشرف مخلوقات، سيد کائنات، خواجه دوسرا و اول 
شخصيت عالم اســت، بي وضو نام علي بن ابيطالب)ع( را به زبانش 

جاري نمي کند. آن وقت ما مي خواهيم چه بگوييم؟
 لذا يکي از مطالبي که بايد در بحث علي بن ابيطالب)ع( و اهل بيت)ع( 
حفظ کنیم، رعایت ادب حتی نســبت به نام و ذکر این بزرگواران 
است. متأسفانه دیده می شود بعضی از آقایان خیلی بی توجه پشت 
تریبون ها نام اهل بیت)ع( را می برند. اگر سیره عملی پیامبر این است 
که بی وضو نام حضرت را نمی برند، پس ما باید خیلی احتیاط کنیم.

رابطه ذکر با والیت 
 ظرف وجودی همه شیعیان پاک اســت؛ اما این ظرف پاک را باید 
تمیز و نورانی کنیم تا این والیت و حــب واقعی در جان ما اثر کند. 
ظرف پاک است، چون که امام معصوم فرمود: کسي که اين خانواده 
را دوست داشته باشــد، خدا ده چيز به او مرحمت مي كند كه اولي 
حالل زاده بودن است. شخصي آمد نزد امام صادق)ع( و گفت: خيلي 
دوستتان دارم. حضرت فرمود: برو به مادرت دعا کن. »َمْن َوَجَد بَْرَد 
ََّها لَْم تَُخْن أَبَاه؛ کســي خنکي  َعاَء أِلُمِِّه َفإِن ُحبَِّنا َعلَى َقلِْبِه َفلُْيْكِثِر الدُّ

حامد ترابی اردکانی  معنای ذکر در آیات و روایات  
با نگاهی به روایــات، این مطلب برای ما واضح استاد حوزه

می شــود که منظور از ذکــر در روایات همان 
اهل بیــت)ع( هســتند. اميرالمؤمنيــن)ع( 
مي فرمايد »أنــا الذکر؛ ذکر من هســتم«1.  در بعضــي از روايات 
داريم »إنَّ ِذكرَنا ِمن ِذكِر الّلِه«2  اهل بيت)ع( مي فرمايند: ذکر ما ذکر 
خداست. از طرفي مجالس اهل بيت)ع( را مجالس ذکر دانسته اند. 
از پيغمبر)ص( نقل شده »ِذكُر َعيِلٍّ ِعباَدٌة«3  که از سه خليفه هم نقل 
شده و در مناقب کتب ديگر هم هست. در شيعه هم هست که ذکر 

علي)ع( عبادت است.

معنای »ِذكُر َعِلٍّ ِعباَدٌة«  
خیر. هر چه در رابطه بــا حضرت امیرالمؤمنیــن  آنچه مربوط به 
تعريف فکر از حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( به طور اخص و چهارده 
معصوم)ع( بطور اعم است، ذکر محسوب می گردد؛ مثاًل »آن سفر 
ما با هم رفتيم نجف چه ســفرخوبي بود«، »شبی روضه خانه فالن 
شخص بودیم با رفقا صحبت مي کرديم چه مجلسي باصفایی بود«، 
»خدا توفيقي بدهد چند تا اتوبوس برداريم رفقا را از اينجا ببريم تا 
کربال يک زائرسرا، آنجا يک هفته بمانند« و... همه اينها ذكر است. 
تباکي مي کند براي اهل بيت)ع(، اين ذکر اســت. به حدي که اگر 
در ذهنش مي آيد مشــکي بخرم براي عزاي امام حسين)ع( و تولد 
اميرالمؤمنين)ع( دارد مي آيد يــک پيراهن نو بخرم، اينها هم ذکر 
اســت. ذكر به اين نيست که تسبيح را دســتش بگيرد و هزاربار یا 

دوهزار بار یا علی بگوید.

سیره عملی پیامبر)ص( درباره نام علی)ع( 
در کتاب بحاراالنوار در جلد 23، صفحه 2، روایتی آمده که جایگاه نام 

هزار جان مبارک فدای نام علی علیه السالم
بررسی ذکر یا علی در روایات و سیره

پی نوشت:
1 . کلینی، محمدبن 
یعقوب، كافي، ج 8، ص 28.
2 . همان، ج 2، ص 186.

3 . مجلسی، محمدباقر، 
بحاراألنوار، ج 36، ص 370.

4 . ابن بابویه، محمدبن 
علی، من ال يحضره الفقيه، 
ج 3، ص 493.

انتخابات در دهه پنجم 
ایام رجبیهانقالب اسالمی
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موضوع سخنرانی: هدف بعثت با محوریت سخنان مقام معظم رهبری حفظه اهلل تعالی
علیرضا و محمدحسن زنگويی )کارشناس ارشد تخصصی تبلیغ(

محبت ما را در دلش چشــيد برود به مادرش خيلي دعا کند كه به 
بابايش خيانت نکرده«4.  ظرف را بايد تميزش کرد، پاک هست اما 
بايد تميزش کنيم. يک وقت شــما غذايي كه برنج فرد اعالســت، 
زعفران است، روغن حيواني است، گوشت ذبح شرعي است و آشپز 
خيلي خوب پخته اســت و خوشمزه اســت، مي خواهيد در ظرف 
بريزيد، اول ظرف را تميز مي کنيد. شرط قبول واليت، حالل زادگي 
است. حاال كه مي خواهد با ذکر علي ابن ابيطالب)ع( نوراني شود، بايد 
در اندروني اش ظرفش را از دروغ، غيبت، تهمت، بدگماني، سوءظن، 
حسادت، غش در معامله، بي نمازي و امورات ديگر تميز کند و تميز 

نگه دارد. بعد مي بينيد نورانيت قلب چه مي شود. 

ذکر امیرالمومنین و مالئکه خدا 
با ذکر علي ابن ابيطالب)ع(، مالئکه مقربين انتخاب مي شوند. روايت 
داريم »أول من آمن من اهل الســمء جبئيل بوالية عيٍل سالم الله؛ اولين 
ملکي که واليت علي ابن ابيطالب)ع( را قبول کرد جبرئيل بود که شد 
سيد اهل السموات«. جبرئيل اولين ملکي بود که واليت را قبول کرد 
و شد سرور آسمانيان و سماواتيان. در روايت داريم مالئکه مي آيند 
زيارت امام حســين)ع( حضرت مي فرمايند: مالئکه دست به سر و 
صورت اين محباني که مي آيند نجــف و کربال، اينهايي که مي آيند 
زيارت مي کشند و بال هاي خودشان را متبرک مي کنند و مي روند باال.

همه چيزهاي منتسب به علي ابن ابيطالب)ع( نورانيت است. هيچ 
کس نمي تواند نام علي ابن ابيطالب)ع( و اهل بيت)ع( را از دنيا ببرد. 
يک مثالي مي زنيم مربوط به پسر بزرگوارش امام حسين)ع(. فرمود 
براي روز والدت، کام بچه هايتان را به تربت امام حسين)ع( برداريد؛ 
براي لحظه مرگ، يک مقدار تربت بريزيد توي آب و بعد از مرگ هم 
يک ذره تربت را روي ميت بگذاريــد. روزي پنج وعده هم به تربت 
امام حسين)ع( نماز بخوانيد. هر چه مربوط به کربالستـ  شجاعت، 
ايثار، وفا، صدق، قــرآن، توحيد و پيغمبرـ همه در تربت اســت. 
خدا دســتور نداده از خاک کعبه ببريد؛ از خاک قبر هيچ پيغمبر 
دســتور نداده، فقط خاک قبر امام حســين)ع(. فرمودند هر وقت 
آب مي خوريد بگوييد »فاذکر عطش الحسين)ع(«، بگوييد »صلي 
اهلل عليک يا اباعبداهلل«. تولي و تبــري در اين اذكار وجود دارد؛ ما 
مي گوييم: »سالم بر حسين، لعنت بر يزيد«. از قديم روي ظرف هاي 

آب اين مطلب را مي نوشتند.

تأکید پیامبر و اهل بیت بر ذکر علی)ع( 
 در روز عاشورا امام حسین)ع( خطاب به لشکریان عمر سعد فرمود: 
من با شما چه کردم؟ مالي از کســي به يغما برديم؟ خوني از کسي 
ريختيم؟ کسي طلب دارد؟! »قالوا باعلي اصوات بغضاً ألبيک علي؛ 
با صداي بلند گفتند با پدرت ضد هستيم«. همه اش برمي گردد به 
آنجا. لذا فرمود: مالک اين است؛ مالک عمل صالح از غير صالح، مالک 
ورود به بهشت و جهنم، حب و بغض علي ابن ابيطالب)ع( است. قبولي 
اعمال به حب حضرت و رد اعمال به بغض حضرت بســتگي دارد. 
سني و شيعه نقل کردند. کسی از صراط نمي تواند عبور کند، مگر به 

جوازي از علي بن ابيطالب)ع(. 
حال که حب امیرالمؤمنین)ع( مالک قبولی اعمال است، پس با ذکر 
امیرالمؤمنین)ع( و یاد ایشان این حب را در وجودمان زیاد می کنیم. 

فیش سخنرانی: به مناسبت عید سعید مبعث

پر برکت ترین روز سال

  ایجاد انگیزه 
»مایکل هارت« نویسنده و محقق آمریکايی کتابی با عنوان »یک صد فهرست از اثرگذارترین افراد 
در طول تاریخ«1 را تأليف کرده است. اين نویسنده پیامبر اسالم را در صدر فهرست خود قرار داده 

است و پس از آن حضرت، به ترتیب از اسحاق نیوتن و حضرت مسیح و بودا یاد كرده است.
او بدین نکته اشاره کرده است که نفوذ محمد)ص( و پیروان وی، در اندک زماني در پهنه وسیعی 
در جهان گسترش یافته، تغییر شگرفی در ارزش ها و باورهای ساکنان این مناطق از جهان به وجود 

آورده است.
خداوند پیامبر مهربان خود را در بین عرب هايي قرار می دهد که دختران خود را به آسانی زنده به 
گور می کردند و در سرزمینی خشک و خشــن زندگی می کردند که هیچ یک از امپراطوری های 

استعمارگر انگیزه تسخیر آن را نداشتند.
اما نبى مکرم توانست در طول 23 سال، جریانى را به راه بیندازد که با وجود موانع بسیار، تا امروز 

تاریخ را به جلو براند.
مقام معظم رهبری می فرمایند:

»اگر عظمت و اهمیت ایام به این باشد که خداى متعال لطفى را در روزى بر بشریت نازل کرده باشد، 
یقیناً روز مبعث عظیم ترین و مهم ترین همه روزهاى سال است؛ چون نعمت بعثت و برانگیختن 
پیامبر اعظم براى بشریت از همه نعمت هاى الهى در طول تاریخ بزرگ تر است. بنابراین، می توان به 
 جرأت این را گفت که روز مبعث، برترین و بزرگ ترین و پربرکت ترین روزهاى همه ایام سال است«.2 
وقتی عظمت این روز آنقدر زیاد است که با عنوان برترین و بزرگ ترین روز سال مطرح می شود، 

شناخت اهداف جریانی که در این روز به راه افتاد، بسی مهم تر و عظیم تر جلوه می کند.
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بعثت انبیاي 
الهی همیشه 
برای احیای 
فردی انسان ها 
نیست، اگرچه 
بیداری جامعه 
وابسته به 
بیداری فردی 
است. از جمله 
اهداف بعثت، 
مبارزه عملی 
با ظلم و فساد 
است

 

تحریک احساس 
گرچه بعثت و نبوت برای بشریت پیغام دوستی خداوند است و پیامبر 
نیز به توصیف قرآن كريم مهربانی اش بی پایان است: »لََقْد جاءَُكمْ  
ْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِننَي َرُؤٌف  رَُسولٌ  ِمْن أَْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه ما َعِنتُّ
رَِحيم «،10 اما نباید فراموش کرد که برای هدایت انسان ها باید از شعب 
ابوطالب گذشت. باید از کوچه هایی عبور کرد که پر از خار و خاشاک 
شده است و مردمانی با کیسه های زباله و خاکستر بر بام ها ایستاده اند. 
مسیر هدایت در ادامه به کوچه های بنی هاشم و درِ نیم سوخته خواهد 

گذشت و به گودی قتلگاه نیز ختم نخواهد شد.
پس از علنی شدن دعوت پیامبر اسالم، مشرکان نزد ابو طالب آمده 
و گفتند: برادرزادة تو اگر رياست یا ثروت و یا پادشاهی مي خواهد، به 
او بگوييد از اين حرف هايى كه مي زند، دست بردارد. جناب ابو طالب 
كه بر جان پيغمبر از توطئه آنان بيمناك بود، پيش پيغمبر آمد و 
گفت بزرگان مكه اين پيغام را دادند. پيغمبر)ص( فرمود: عموجان! 
اگر خورشيد را در دست راست من بگذارند و ماه را در دست چپم، 
براى اينكه من از اين هدف دست بكشم، سوگند به خدا اين كار را 

نمي كنم، تا وقتى كه خدا ما را پيروز كند يا همة ما از بين برويم.
بعد در روايت دارد كه چشم مبارك پيغمبر لبريز اشك شد و از 
جا بلند شد. ابوطالب وقتي اين ايمان، و استقامت را ديد، منقلب 
شــد و گفت: »يابن اخى اذهب و قل ما احببت؛ برو هركارى كه 
مّنك بىش ء؛  مي خواهى بكن«. هدفت را دنبال كن. »واللَّه ال اســلّ

سوگند به خدا من تو را با هيچ چيز عوض نمي كنم«.11

رفتارسازی 
قرن ها است ندای پیامبر اسالم به گوش جان ما رسیده است. اگر 
امت هایی باشند که هنوز سخنی از رسول اسالم را نشنیده باشند 
و یا از رفتار مسلمانان جاذبه های اسالم را بگیرند، مقصر کیست؟

مقام معظم رهبری می فرمایند: امروز امت اسالمى بايد احساس 
بعثت بكند؛ خود را مبعوث بدانــد، آگاهانه و با بصيرت حركت و 
اقدام كند، بر علم خود اضافه كند، بر توانايى خود اضافه كند، بر 
انسجام ملى و انسجام بين الملل اسالمى خود اضافه كند. و بين 

ايشان توحيد كلمه خيلى مهم است.12

اقناع اندیشه 
از دیدگاه مقام معظم رهبری، اهداف بعثت را می توان در دو  بُعد 

فردی و اجتماعی بررسی کرد:
بعد فردی:

احیا و تحریک عقل مردم، از اولین اقدامات پیامبران الهی بوده 
است. اسالم نیز در ادامه حرکت انبیا بلکه قوی تر از آنان، در این 
راه قدم نهاده است. اميرالمؤمنين)ع( مي فرمايد: »َفَبَعَث ِفيِهْم 
رُُسَله ... َو ُيِثريُوا لَُهْم َدَفاِئَن اْلُعُقول؛  پس خداوند پیامبران را برگزید 

تا گنجينه هاى عقل را استخراج كنند«.3
نبود عقل در مکتب اسالم، عاقبت خوشی را رقم نخواهد زد. سخن 
مجرمان آن هنگام که در آتش دوزخ می سوزند، گواه این حقیقت 
ِعير؛ علت اينكه ما  است: »لَْو ُكنَّا نَْسَمعُ  أَْو نَْعِقلُ  ما ُكنَّا فِي أَْصحاِب السَّ
دچار آتش دوزخ شديم، اين است كه به عقل خود، مراجعه نكرديم. 
امروز كه روز قيامت است، به اين سرنوشت ابدى تلخ مبتال شديم«.4

پیامبر خدا فرمودند: »إِنَّ اْلَعْقلَ  ِعَقالٌ 5 ِمنَ  اْلَجْهل ؛6 عقل مهار جهل 
اســت«. در ادامه این روایت تصریح شده که بیداری عقل سبب 
احیای اخالق و صفات اخالقی می گردد، و با عقل حلم و بردباری 
احیا مي شود؛ بنابراین، با بعثت پیامبر اسالم و عقل گرایی جامعه، 

صفات نیکوی اخالقی یک به یک رخ خواهد نمایاند.
قرآن كريم از اهداف بعثت، تزکیه و تعلیم را یادآور می شود که در 

ادامه احیای عقول و پايبندي به اخالق حسنه است:
» لََقْد َمنَ  اللَّهُ  َعَل  اْلُمْؤِمِننيَ  إِْذ َبَعَث ِفيِهْم رَُسواًل ِمْن أَْنُفِسِهْم َيْتُلوا 
يِهْم َو ُيَعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمة ...؛ خدا بر اهل ايمان  َعَلْيِهْم آياِتِه َو ُيَزكِّ
مّنت نهاد كه فرستاده اى از خودشان در ميان آنان برانگيخت كه بر 
آنان آيات او را بخواند و آنان را پاك گرداند و كتاب و حكمت )احكام 

و حقائق( را بياموزد، هرچند پيش  از آن در گمراهى آشكار بودند«.7
پيامبر)ص( در روایتي دیگر به همین بُعد فردی چنين اشــاره 
می کنند: »ُبِعْثُت  ِلَُتَِّم  َمَكاِرمَ  اْلَْخاَلقِ ؛ برانگيخته شــده ام كه 

شرافت های اخالقی را كامل كنم«.8 
بُعد اجتماعى:

بعثت انبیاي الهی همیشــه برای احیای فردی انسان ها نیست، 
اگرچه بیداری جامعه وابســته به بیداری فردی است. از جمله 
اهداف بعثت، مبارزه عملی با ظلم و فساد است. هر یک از اقوامی 
که برایشان پیامبری مبعوث می شد، فساد یا فسادهای خاصی 
در میان آنان رواج داشــت. هر چند همه انبیا یک هدف اساسی 
داشتند و آن دعوت به پرستش خدای یگانه است، ولی در کنار 
این هدف اساســی هر پیامبری بر مفسده رایج در زمان خودش 

بیشتر تکیه مي كرد.
 داستان حضرت شعیب)ع( در قرآن مجید همراه کم فروشی ذکر 
شده است. حضرت لوط)ع( در جامعه ای مبعوث می شود که گناهی 
بزرگ در سطح جامعه رایج شده است و نمونه ها در این باره در قرآن 
کریم فراوان اســت؛ بنابراین، یکی از اهداف انبیا؛ مبارزه عملی با 
فساد زمان خویش و برقراری عدالت اجتماعى است: »لََقْد أَرَْسْلنا 
رُُسَلنا ِباْلَبيِّناِت َوأَْنزَْلنا َمَعُهُم اْلِكتاَب َو اْلِميزاَن لَِيُقومَ  النَّاُس  ِباْلِقْسط؛ 
بشر نمى تواند در سايه بى عدالتى و رفتار ظالمانه و تجاوز و تعّرض و 
زور زندگى كند. انبيا آمده اند تا از محيط زندگى، بهشت بسازند«.9

پي نوشت ها:
 the one hundred mos t. .1

influential people
2. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 
مســئوالن نظام در روز عیــد مبعث؛ 

.1390/04/09
3. نهج البالغه؛ تحقيق: لصبحی صالح؛ 

ص43.
4. ملك، 10.

5. ريسماني كه به پاي حيوان مي بندند 
تا حركت نكند.

6. حراني، ابن شــعبه؛ تحــف العقول؛ 

ص 15.
7. آل عمران، 164.

8. مجلســي، محمدباقــر، بحاراالنوار؛ 
ج67، ص372.
9. حديد، 25.

10. توبه، 128.
11. سيره ابن هشــام، ج1، ص276- 

.278
12. بيانــات مقام معظــم رهبري در 
ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام به  
مناســبت مبعث پيامبر مكرم اسالم؛ 

.1384/06/11

انتخابات در دهه پنجم 
ایام رجبیهانقالب اسالمی
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بنابر فرمایش 

امام خمینی )ره(
این تنها دعایی 

است که همه 
ائمه)ع( آن را 

خوانده اند و 
همه بزرگواران 

مفاهیم آن را 
در پیشگاه 

پروردگار صدا 
زده اند. پس 

اعتماد انسان 
به این الفاظ دو 
چندان می شود 

و با ضمیری 
مطمئن وارد این 
مناجات می شود 

و باید دانست 
که این اطمینان 
یکی از مقدمات 

استجابت 
دعاست

مفاهیم وارسته آن، شواهد زیادی است تا به این باور برسیم که مناجات 
شعبانیه از زبان معصوم صادر شده است.

امتیازات این مناجات 
هر مناجات برای خود امتیازات خاصی دارد، همانند زمان خاص و شــاید 
مکان خاص؛ اما برخی امتیازات باعث فضیلت و مقام شامخ آن مناجات و دعا 

می شود. در این قسمت به دو امتیاز ویژة مناجات شعبانيه اشاره می کنیم.
1. بنابر فرمایش امام خمینی )ره(3 این تنها دعایی است که همه ائمه)ع( 
آن را خوانده اند و همه بزرگواران مفاهیم آن را در پیشگاه پروردگار صدا 
زده اند. پس اعتماد انسان به این الفاظ دو چندان می شود و با ضمیری 
مطمئن وارد این مناجات می شود و باید دانست که این اطمینان یکی از 

مقدمات استجابت دعاست.4
2. این مناجات برای کسانی اســت که در طریق معرفت اهلل گام های 
ابتدایی را برداشته، دنبال پرواز هستند. این مناجات نیازهای تام معنوی 
را در نظر گرفته و  با این نگاه اســت كه طالب به کمال انقطاع به سوی 

انسان موجودی با چند بعد مختلف است، و به تبع همین ابعاد مختلف، 
دارای نیازهای گوناگونی است. یکی از ابعاد وجودی انسان، بُعد معنوی 
اخالقی عرفانی اوســت؛ این بعد انسان شــخصیت حقیقی او را شکل 

می دهد؛ بنابراین، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از جمله نیازهای معنوی انسان، ارتباط قوی با آفریدگارش است؛ ارتباطی 

که یکی از راه های آن هم صحبتی و مناجات با خداوند است.
بررسی اجمالی سند مناجات 

این مناجات که توسط ابن خالویه به صورت مرسل از امیرمؤمنان علي)ع( 
نقل شده است، در بردارنده معارف واالی اخالقی تربیتی است. قبل از 
شیخ عباس قمی، مرحوم سید بن طاووس1 این مناجات را در کتاب اقبال 

در اعمال ماه شعبان را نقل كرده است.
نجاشی2 در مورد ابن خالویه می گوید: »الحسین بن محمد ابوعبداهلل کان 
عارفاً بمذهبنا مع علمه بعلوم العربیه و اللغه و...«. این کلمات نجاشی و 
نقل بزرگانی همچون سید بن طاووس و متن زیبای مناجات و همچنین 

نگاهی کوتاه به مناجات شعبانیه

دعایی که همه امامان خوانده اند
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منبر

مناجات شعبانیه در دیدگاه بزرگان 
دیدگاه علما را در این باره می توان در چند بخش کلی دسته بندی کرد.

1. افرادی که با جمالت و اظهار نظرهــای خود به اهمیت این دعا 
اشاره داشته اند. در این بخش به نقل کالم امام)ره( و رهبری اکتفا 

می کنیم.
امام خمینی)ره(: مناجات شعبانیه را خوانده اید؟ بخوانید آقا! مناجات 
شعبانیه از مناجات هایی است که اگر انسان دنبالش برود و در آن فکر 
بکند، انسان را به یک جایی می رســاند.11 البته ایشان جمالت فراوان 

دیگری هم درباره این مناجات دارند.12
رهبر معظم انقالب: مناجات مأثوره ماه شعبان، یکی از دعاهایی است که 
لحن عارفانه و زبان شیوای آن با مضامین بسیار واال و سرشار از معارف 
عالی همراه است که نظیر آن را در زبان های معمولی و محاورات عرفی 

نمی توان یافت.13
2. افرادی که متن دعا را شــرح داده و به تفســیر معارف این مناجات 

پرداخته اند.
آیت اهلل مظاهری14 و آیت اهلل مصباح یزدی15 دو تن از اســتادان اخالق 
حوزه هستند که مجموعه ای از فرمایش اين دو بزرگوار درباره مناجات 

شعبانيه چاپ و وارد بازار شده است.
3. افرادی که در ســخنرانی ها و منبر به شرح مختصر و نکات مهم دعا 
اشاره کرده اند. تعداد این افراد بسیار زیاد است و ممکن است شما مبلغ 

عزیز هم جزو همین عده باشید.16
4. کسانی که متن این دعا را ترجمه کرده اند. مرحوم الهی قمشه ای، استاد 

انصاریان، جواد محدثی17 و... از جمله این افراد هستند.
البته ممکن است شخصیت های نامبرده یا افراد دیگر، در هر چهار بخش 

یا چند بخش کار کرده باشند.
»الهی ان حرمتنی فمن ذالــذی یرزقنی، و ان َخذلتنــی فمن ذالذی 

یَنُصُرنی!«

پی نوشت:
1. سيدبن طاووس، اقبال االعمال، ج3، ص295. 

2. نجاشی، رجال، ص67، رقم 161.
3. صحیفه امام، ج13، ص31.

4. كليني، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج2، ص473.
5. همان، ص484.

6. »ان اهلل و مالئکته یصلون علی النبی...«؛ احزاب، 56.
7. صحیفه سجادیه، فیض االسالم، ص388.

8. مجلسي؛ بحار االنوار، ج90، ص374.
9. كليني، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج2، ص475.

.74 10. مصباح یزدی، محمدتقي، شکوه به خدا، ص27ـ 
11. امام خميني، صحیفه نور، ج19، ص158.

12. مجلسي، محمدباقر، بحاراالنوار، ج20، ص189 و ج17، ص265.
13. رجانیوز؛ یادداشت رهبری در مورد این مناجات. 

14. شرح مناجات، جلد2.
15. شکوه نجوا.

16. همانند آیت اهلل مدرسی یزدی و موحدی کرمانی و... .
17. نشریه کوثر، آذر 77، شماره 21، ص93.

 

خداوند مي رسند؛ بنابراین، نگاه وسیع و افق باالی معنوی دومین امتیاز 
این دعاست که از ابتدا تا پايان آن جاری است. 

 محورها و آموزه های مطرح شده در مناجات  
در بررســی محورهای این مناجات باید در دو بخش، بررســی آداب 
رعایت شده در این دعا و همچنین بررسی محتوایی این مناجات صحبت 

کنیم؛ ابتدا در مورد آداب این مناجات مطالبی را بیان می کنیم.
الف. آداب دعا 

در روایات و حتی برخی آیات قرآن، برخي آداب دعا عنوان شده است که 
شخص برای رسیدن به مقصود خود که همان استجابت است، باید آن را 
رعایت کند. برخی از این آداب در دعاهای ائمه)ع( آمده است که به عنوان 
سیره می توان به آنها استناد کرد. در مناجات شعبانیه هم مواردی از این 

آداب دیده می شود که در اينجا به دو نمونه از آن اشاره می کنیم.
1. فرستادن صلوات در ابتدا و انتهای دعا

از امام صادق)ع( روایت شده اســت که هرگاه یکی از شما دنیا و آخرت 
را از خدا طلب می کند، ابتدا به ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر)ص( 

مبادرت ورزد، سپس حاجت خود را طلب نماید.5 
علت این کار هم در بیانات ایشان این طور آمده که چون صلوات دعای 
مستجات است6 اگر دعای شــما در بین دو دعای مستجاب قرار گیرد، 

خداوند آن را رد نمی کند.
2. اصرار در درخواست از خداوند

در روايتي از امام سجاد)ع(،7 امام باقر)ع(8 و امام صادق)ع(9 به این مضمون 
آمده است كه اصرار در درخواست از بندة خدا مکروه است؛ اما اصرار در 

خواستن از خداوند پسندیده و مستحب است.
با کمی تأمل، حکمت این مسئله روشن می شود؛ چراکه خواستن از بنده 
خدا کوچک شدن است، اما خواستن از خداوند و اصرار در این کار، یعنی 

شناخت منبع فیض و رها نکردن آن در هر شرایط.
ب. محتوای این مناجات

در مجموع می توان گفــت این مناجات ارزشــمند، در بردارنده نکات 
عرفانی، معرفتی تربیتی و تزکیه است. در اينجا به بخش هایی از معارف 

ناب اين مناجات اشاره می کنیم.10
1. اشاره به فرار از دست دشمنان و آمدن به سوی خداوند )هربت الیک(. 
شناخت دشمنان انسان برای رهایی از آنها یکی از گام های رسیدن به 

عرفان است؛ دشمن هایی مثل نفس انسانی، شیاطین جن و انسی و... .
2. نگاه کردن به کاستی های خود و توجه به ویژگی های خداوند مانند 
علم الهی به حال انسا ن ها )تعلم مافی نفسی(، مدیریت و ربوبیت تکوینی 
پروردگار )والیخفی علیک امر منقلبی و مثوای(، درخواست رحمت و 

جلب عطوفت و مهربانی و... .
3. بخشش و انواع عذرخواهی: خداوند نه تنها پذیرای عذر بندگان است، بلکه 
شرمسار گناه بنده اش نیز می شود و بدون هیچ چشم داشتی او را می بخشد.

4. فرهنگ امیدواری وسیع به سبب رحمت گسترده الهی )فقد کبر فی 
جنب رجائک اَملی(.

5. صحبت کردن با زبان توبیخی با پروردگار )ان اخذتنی بجرمی اخذتک 
بعفوک(. بنده وقتی خود را در آغوش پروردگار می بیند و خیالش راحت 
است، این طور با خداي خود صحبت می کند. البته این شیوه انحصاری 

ائمه)ع( است و نمی توان در همه جا به این شیوه عمل کرد.

انتخابات در دهه پنجم 
ایام رجبیهانقالب اسالمی



   77

   شماره196  رجب و شعبان 1438   

هیچ زن دیگری شیر ننوشید و دایه او سرانگشت مبارک حضرت خاتم 
االنبیا)ص( بود.4

در زیارت جابر آمده است: »غذتک يد الرحمة و رضعت من ثدي االيان و 
ربيت فی حجر االسالم«؛ یعنی از دستان رحمت ارتزاق کردی و از آغوش 

ایمان شیر خوردی و در دامان اسالم رشد یافتی.5
تمام این شواهد، مفّسر حدیث معروف رسول خداست که فرمود: »حسني 
مني و أنا من حسني«. »حسین از من است«؛ یعنی تار و پودش از وجود 
من تنیده شده و جانش جان من اســت. خون گلوی اباعبداهلل و جسم 
پاره پاره اش، روح تازه ای بر کالبد مرده جامعه اسالم دمید؛ این است سّر 
»أنا من حسني«. من از حســینم یعنی، دین و شریعت من وامدار خون 

سیدالشهدا است.
دریایی از معنا در این جمله نورانی موج می زند. حال که حســین)ع( از 
محمد)ص( و محمد)ص( از حسین)ع( است، اگر اولین مخلوق آفریدگار 
نور حضرت رسول خاتم است، نور سیدالشهداء نیز نخستین آفریده خالق 
متعال است و باقی آفرینش به تبع او خلق شده اند، از این رو سزاوار است 
که همه آفرینش بر مصیبت حسین)ع( بگریند و اگر می خوانیم آسمان و 

زمین بر او گریستند، مبالغه نیست.6
اگر طبق آیه قرآن، هر گناه کاری نزد رسول خدا)ص( بیاید و طلب آمرزش 
کند، خداوند او را می بخشد،7 گناهان زائر حضرت اباعبداهلل)ع( نیز بخشیده 
خواهد شد و َملَکی به او ندا خواهد داد: »رســول خدا)ص( به تو سالم 
می رساند و می فرماید: عمل از سر گیر که تمام گناهان تو بخشیده شد«.8

اگر پیامبر خاتم)ص( اسوه حسنه است،9 امام حسین)ع( نیز سرمشق و 
الگوست. او آموزگار آزادگی و شهادت است. 

آن کس که تیر در چله کمان گذاشت و به سمت حرم اهل بیت انداخت و 
جماعتی که قصد قربت کرده و سنگ و تیر و نیزه زدند، خون حسین)ع( را 
نریختند؛ آنان خون رسول خدا را ریختند و گویی خون خدا را در سرزمین 

کربال جاری ساختند.
السالم عليك يا ثاراهلل و ابن ثاره 

سالم خدا بر تو ای خون خدا

حضرت محمد بن عبداهلل)ص(، رحمت عالمیان  یاسر شریعتی 
است و آفرینش از چشمه جوشان رحمتش سیراب مبلغ کشورهای عربی

می شود. تمام انبیا و اولیاي الهی از برکت وجودش 
گوهر وجود یافته اند و در بهشت چون خاتمی بر 
گرد وجود پرجودش حلقه می زنند. اما خاتم پیامبــران از آغاز تا انجام 
رسالت، سنگ اهل بیتش را به سینه می کوبید و گاه و بی گاه سفارش شان 
را می کرد. او مزد 23 سال رسالت با همه ســختی هایش را، دوستی با 
اهل بیت خویش خواند و از میان آنان، بیش از همه نگران حسین)ع( بود. 
گویا دل پیامبر خدا)ص( از تولد آن مولود، شور می زد. بی صبرانه پشت در، 
منتظر به دنیا آمدن فرزندش بود. تا صدای گریه او را شنید، به اسما فرمود: 
»فرزندم را به من بده«. امام حسین)ع( پیش از آنکه در آغوش مادر جای 
گیرد، بر روی دســتان نورانی جدش رســول خدا)ص( آرام گرفت و از 

سرانگشتان نبوت تغذیه کرد.1
این سخن گزافه نیست که رسول خاتم، تن و جان شریفش را به حسین)ع( 
بخشــید. باطن مهربانش را بدو داد و فرمود: »محبته مكنونة ف بواطن 

املؤمنني«. 
وقتی بر فراز منبر سخنرانی می کرد، امام حسین)ع( که طفل کوچکی 
بود، وارد مسجد شد. آن حضرت سخن قطع کرد و سراسیمه از باالی منبر 
فرود آمد و حسین)ع( را در آغوش کشید و فرمود: »به آن کس که جانم در 

دست اوست، متوجه نشدم که از منبر پایین می آیم«.2
پیامبر اکرم)ص( قلب صنوبری اش را به حسین)ع( ارزانی داشت و فرمود: 
»إّنه مهجة قلبي«؛ روح بلندش را به حسین)ع( بخشید و فرمود: »روحي 
التي بين جنبّي«؛ دلش را به حســین)ع( داد و او را میوه آن خواند؛ نور 
چشم و قوتش را به او هدیه کرد و فرمود: »هر گاه به حسین)ع( می نگرم، 
سیر می شوم«؛ چشمانش را به او داد و فرمود: »او نور دو دیده من است«؛ 
کتفش را به حسین)ع( بخشید و آن را مرکبی برایش قرار داد و پسرش را 

فدایی او خواند و فرمود: »به قرباِن آنکه فرزندم ابراهیم قربانی اش شود«.3
گوشت امام حســین)ع( از گوشت رســول خدا)ص( و خون او از خون 
رســول اهلل)ص( بود؛ زیرا اباعبداهلل)ع( از حضرت فاطمــه زهرا)س( و 

پي نوشت:
1. شوشتری، شیخ جعفر؛ 
خصائــص الحســینیه؛ 
بیروت: چاپ دارالســرور، 

ص 30.
2. همان؛ ص100.
3. همان؛ ص98.

4. همان؛ ص370.

5. همان؛ ص127.
6. همان؛ ص30.

َلُمواْ أَنُفَسُهْم  7. َولَْو أَنَُّهْم إِذ ظَّ
َجآُؤوَك َفاْســَتْغَفُرواْ الله 

َواْسَتْغَفَر لَُهُم الرَُّسوُل لََوَجُدواْ 

اًبا رَِّحيًم؛ نساء، 64. الله َتوَّ

8. ابن قولویــه، کامــل 
الزیارات، ص143.

9. لََقْد َكاَن لَُكْم ِف رَُسوِل الله 
أُْسَوٌة َحَسَنةٌ؛ احزاب، 21.

جان پیامبر
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منبر

 
  
از جمله 
موضوعات 
شعر شیعی، 
مهدویات 
است. مهدویات 
به مجموعه 
قصاید و قطعات 
شعری اطالق 
می شود که به 
موضوع اعتقاد 
به مهدی)عج( 
و استنهاض 
آن حضرت 
می پردازد

 

اعتقاد به ظهور منجــی و مصلحی جهانی، امری  سعید فخرایی
طلبه درس خارج و 

شاعر 
فطــری، عقلی و دینی اســت کــه از آرمان های 
مشــترک بیشــتر ادیان و مذاهب دنیا به شمار 
می رود. اندیشه اعتقاد به منجی موعود مسلمانان، 
مهدی منتظر)عج( - همو که قیام و دعوتی جهانی دارد و برای نجات بشر 
می آید - در آینه شعر نیز نمایان شده و بر این اساس، مهدویات - که یکی 
از موضوعات شعری شیعی به شمار می آید - گستره وسیعی از ادبیات 
شیعی را در دوره های گوناگون فراگرفته است. شاعران معاصر عربی نیز 
در شــعر خود ارادت خالصانه خویش را به محضر امام عصر)عج( اظهار 
داشته اند و در زمینه ها و موضوعات گوناگون درباره آن حضرت به سرودن 

شعر پرداخته اند.
اشــعار شــاعران عرب با رویکردهای متفاوتی به بحث منجی باوری 

می پردازد. ازجمله محورهای این اشعار عبارتند از:

- غیبت و چگونگی بهره مندی از امام غایب؛
- انتظار و چگونگی فعالیت در زمان غیبت برای رسیدن به مدینه فاضله؛

- دادخواهی، دعوت به قیام و برپایی حکومت عدل؛
- تظلم خواهی از حضرت ولی عصر)عج( و انتقام گیری؛ 

- شکایت از وضع موجود و اشاره به حقوق مسلوبه شیعیان است؛
- طلب خون خواهی از امام حسین)ع( و شهدای کربال.

اعتقاد به مهدی موعود در آینه شعر عربی تا پیش از دوره معاصر
از جمله موضوعات شعر شیعی، مهدویات است. مهدویات به مجموعه 
قصاید و قطعات شــعری اطالق می شــود کــه به موضــوع اعتقاد به 
مهدی)عج( و استنهاض آن حضرت می پردازد. سخن از امام عصر)عج( 
و ظهور ایشان در خالل اشعار شاعران، به ســال ها پیش از والدت آن 

حضرت بازمی گردد.
کمیت بن زید اســدی، در ضمن اشــعاری - که در محضر امام محمد 
باقر)ع( و در رثای شهیدان کربال سروده اســت - به صراحت از ظهور 

مهدی)عج( و برپایی دولت حق خبر می دهد:
َمتی َیقوُم الحقُّ فیکم َمَتی

ُکم الثانی یقوُم َمْهدیُّ
ترجمه: »چه موقع حق درمیان شــما حکم فرما می  شود؟ و چه موقع 

مهدی دوم شما قیام خواهد کرد؟«
دعبل خزاعی نیز در تائیۀ مشهور خویش - که آن را در رثای اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( سروده است - از خروج امامی خبر می دهد که بر 

اساس عدالت حکم خواهد کرد:
ُخُروُج اماٍم الَمَحاَلَة خارٌِج

َیُقوُم َعَلی اْسِم اللِه واْلَبَکاِت

ُیَمّیُز فینا ُکلُّ َحقٍّ و باطٍل
َوَیْجزی علی النَّعمِء والنََّقمِت

ترجمه: »امید من به خروج امامی است که حتماً ظهور می کند و به نام 
خدا همراه با انواع برکت ها قیام می کند.

حق و باطل را از هم جدا نموده و خوبی ها و بدی ها را پاداش و کیفر می دهد«.

بهاءالدین اربلی  - که یکی از نوابغ و دانشــمندان کم نظیر جهان اسالم 
است - نیز در کتاب ارزشمندش »کشف الغمة«، اشعار بسیاری در مدح 
امام عصر)عج( ذکر کرده اســت. او در یکی از قصاید خود در مدح امام 

عصر)عج( چنین می سراید:
اماُم َحقٍّ نورُُه ظاِهٌر

ْمِس فی َغْوٍر و فی َنْجِد کالشَّ

القائُم املَوُجوُد واملنَتَمی 
إلی  الُعَلی باألِب والَجدِّ

و نارُش الَعْدِل و َقْد جارَِت
األّیاُم و الّناُس عن الَقْصِد

و امُلْنِصُف املظلوِم من ظامٍل
واملمَْلَجُأ املَرُْجو و املهدّی

ترجمه: »او امام برحقی است که نور وجود او، همچون آفتاب در پستی 
و بلندی ظاهر و آشکار است.

او قائم اســت که هم اکنون موجود است و نســب او به پدر و جدی واال 
منتهی می شود.

او گسترش دهنده عدالت اســت؛ درحالی  که روزگار و انسان ها عمداً 
ستم می کنند.

او داد مظلوم را از ظالم می  ستاند و پناه امیدواران و ناامیدان است«.

َحاب أجْز َمَقالی َشْمَس السَّ
خورشید پشت ابر در اشعار عربی

انتخابات در دهه پنجم 
ایام شعبانیهانقالب اسالمی
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اصل مسئله 

غیبت، مسئله ای 
جدید و 

انکارشدنی 
نیست؛ بلکه 

هرگاه جامعه ای 
صالحیّت و 

قابلیّت پذیرش 
رهبری را 

نداشت، به امر و 
حکمت خداوند 

متعال مدتی رهبر 
از جامعه غایب 

می شد

 امام مهدی)عج( در آینه شعر معاصر عربی 
شعر مهدوی در این عصر، سرشــار از امید و آرزوی لقای آن حضرت و 
فرارسیدن روز ظهور است. شــاعران متعّهد به اهل بیت)ع( با سرودن 
اشــعاری درباره موضوعاتی همچون والدت امام مهدی)عج(، غیبت 
ایشان، انتظار و...، ارادت خود را به ساحت مقّدس ولیّ عصر)عج( اظهار 
می دارند. آنان از فراگیر شدن ظلم و فساد و سلب حقوق شیعیان ِشکوه 
می کنند و بی صبرانه چشــم به راه برپایی حکومت دادگســتر جهانی 
هستند؛ برای تعجیل در فرج موالیشان دعا می کنند و از او خون خواهی 

خون به ناحق ریخته شده موالیشان امام حسین)ع( را خواستارند.
در این نوشتار کوشیده ایم اشعار برخی از شاعران معاصر را بررسی کنیم.

غیبت  
اصل مسئله غیبت، مســئله ای جدید و انکارشدنی نیست؛ بلکه هرگاه 
جامعه ای صالحّیت و قابلّیت پذیرش رهبری را نداشت، به امر و حکمت 

خداوند متعال مدتی رهبر از جامعه غایب می شد.
سید رضا هندی، در قصیده ای با عنوان »االمام المهدی« به مسئله غیبت 
اشاره می کند و در پاسخ به کسانی که پنهان شدن از ترس کشته شدن 
را جایز نمی دانند، می گوید: چــرا حضرت محمد)ص( در لیلة المبیت، 
پس از گریختن از خانه و در مسیر هجرت به مدینه، در غار پنهان شد؟ 
چرا مادر موسی مأمور شد موسی را به خاطر ترس از کشته شدن، در آب 
نیل بیندازد؟ این موارد به این معنا نیســت که خداوند در یاری دینش 
ناتوان است، بلکه این عقیده همان کفر است و دلیل این غیبت ترس امام 
نیست؛ بلکه امر غیبت به امر و فرمان خدای تعالی و به خواست و اراده 

او تحقق یافته است:
َو َقْوُلَک إنَّ اإلْخِتَفاَء َمَخاَفًة

ِمَن اْلَقْتِل َشیٌء اَل َیُجوزُُه الَحَجُر
َفإْن قْلَت َهَذا َکاَن فِیِهم ِبأَْمِر َمْن

ْکُر َلُه اأْلْمُر ِفی اأْلْکَواِن َو اْلَحْمُد و الشُّ
ترجمه: »این سخن تو که: )پنهان شدن از ترس کشته شدن بوده است( 
جایز نیســت. امر غیبت از میان مردم به فرمان کسی است که فرمان و 

حکم در هستی و حمد و سپاس از آن اوست«.
از دیگر فواید غیبت امام عصر)عج(، آزمایش مردم است.

 ســید رضا هندی نیز در قصیده اش ابیاتی را به این موضوع اختصاص 
داده و تأخیر در ظهور را بر اساس حکمت خداوندی می داند و با استلهام 
از حدیث مذکور، این غیبت را آزمایشــی برای بندگان ذکر می کند تا 
نیکوکاران و بدکاران از هم باز شناخته شوند و برای صابران اجری عظیم 
برمی شمرد. در ضمن بیان می دارد که این آزمایش برای علم و آگاهی 
یافتن خداوند به اعمال نیک و بد بندگان نیست؛ زیرا او بر هر آشکار و 
نهانی داناست، بلکه بندگان را می آزماید تا بدی شان بر خودشان آشکار 

گردد و عذر و بهانه ای نداشته باشند:
انتظار 

در اهمیت انتظار همین بس که پیامبر اکرم)ص(و ائمه اطهار)ع( آن را 
برترین عبارت برشمرده اند. امام علی)ع( فرمودند:

»اْنَتَظُروا اْلَفَرَج َو اَل َتْيأَُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه َفإِنَّ أََحبَّ اأْلَْعَمِل إَِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ 
اْنِتَظاُر اْلَفَرِج ؛ منتظر فرج باشید و از رحمت خداوند ناامید نشوید؛ زیرا 
خوشایندترین اعمال نزد خداوند انتظار فرج است« )مجلسی، 1384: 

ج52، 123(
حســین االکرف نیز از رنج و حزن و اندوه پیوسته اش در دوران غیبت 

سخن می گوید و چنین می سراید:
َعزیٌز أن َنرَی الَخلَق و ال ُتری

َمَتی َترَاَنا... َمَتی َترَاَنا... َمَتی َنرَاک!
َحِنیٌن الُیَجاِفیَنا... َو ُحزٌن َلیَس َینَساَنا

ترجمه: »سخت است که همه را ببینیم و تو را نه. کی به دیدارمان می آیی 
و ما تو را به نظاره می نشینیم؟

اشتیاق و میلی ما را رها نمی کند و از ما دور نمی شود و اندوهی ما را به 
فراموشی نمی سپارد«.

بهره مندی مردم از وجود امام عصر)عج( در زمان غیبت 
چنین روایت شده که پیامبر)ص( در پاسخ به این سؤال که آیا شیعه در 

زمان غیبت از امام مهدی)عج( بهره مند می شوند، فرمود:
َُّهْم لََيْنَتِفُعوَن بِِه َو يَْسَتِضيُئوَن بُِنوِر َواَليَِتِه  ِة إِن »إِي َو الَِّذي بََعَثِني بِالنُُّبوَّ
َحاُب؛  آری، سوگند به  ْمِس َو إِْن َجلَّلََها السَّ فِي َغْيَبِتِه َكانِْتَفاِع النَّاِس بِالشَّ
آن که مرا به رســالت مبعوث کرد، همانا شیعه از او بهره مند می شوند و 
از نور والیتش در زمان غیبت ایشان بهره مند می گردند، همان گونه که 

مردم از خورشید پشت ابر بهره می برند« )مجلسی، 1384: ج52، 93(
هاشم السهالنی نیز امام را با عبارت شمس السحاب )خورشید پشت ابر( 
خطاب می  کند و با ایشان به درد دل می نشیند و از گرفتاری ها و مشکالت 

عصر غیبت سخن می گوید:
َحاِب أِجْز َمَقالی َفَیا َشْمَس السَّ

َو َهْل ُیرَجی ِلَغْیرَِك َما أُقوُل
َغَدْوَنا ِمْن ِغَیاِبَك ِفی َبالٍء

َتَخّطَفَنا الَضَغاِئُن َو الذُحولُ
ترجمه: »ای خورشید پشت ابر، سخنم را کوتاه کن و آیا آن چه می گویم 
به جز تو از کســی امید می رود؟ از نبودت در ســختی و بــال افتادیم و 

دشمنی ها و کینه توزی ها ما را به غفلت واداشت«.
خون خواهی و انتقام 
امام صادق)ع( می فرماید:

ِت اْلَماَلِئَكُة إَِل اللَِّه َتَعاَل َو  »َلمَّ َكاَن ِمْن أَْمِر اْلُحَسْيِ ْبِن َعِلٍّ َما َكاَن َضجَّ
َقاَلْت: َيا رَبِّ ُيْفَعُل َهَذا ِباْلُحَسْيِ َصِفيَِّك َو اْبِن َنِبيَِّك. َقاَل: َفأََقاَم اللَُّه َلُهْم ِظلَّ 
اْلَقاِئِم)ع( َو َقاَل ِبَهَذا أَْنَتِقُم َلُه ِمْن َظاِلِميــهِ؛ در آن ساعتی که دشمنان، 
حسین)ع( را به قتل رساندند، فرشتگان در حالی که ناله سر داده بودند، 
خطاب به پروردگار عرض کردند: پروردگارا، آیا با حسین برگزیده و فرزند 
پیامبرت چنین می کنی؟ آن گاه خداوند متعال شبح قائم را به آنان نشان 
داد و پس از اشــاره به آن فرمود: این قائم از دشمنان حسین)ع( انتقام 

خواهد گرفت« )مجلسی، 1384: ج51، 68(
در دو فــراز از فرازهای زیارت عاشــورا نیز از خداونــد، خون خواهی 

حسین)ع( با یاری امام عصر)عج( را می طلبیم.
ســید حیدر حلی، در خطاب به امام زمان)عج( به ذکر مصائب ســید 
الشــهدا)ع( می پردازد. او از واقعه عظیم و فجیع دشــت کربال سخن 
می گوید و از امام منتظر می خواهد که انتقام خون شهید کربال را بگیرد:

َو اْطُلب ِبه ِبَدِم الَقتِیِل
ِبَکْرَباَلَء ِفِی َخْیِر ِشیَعْه

َماَذا ُیهِیُجَك إْن َصَب
َت ِلَوقعِة  الَطفِّ الَفظِیَعهْ

ترجمه: »به خون خواهی کشته دشت کربال به پاخیز! اگر در برابر ماجرای 
فجیع کربال صبر کنی، پس کدام امر مهم تو را برمی انگیزد؟«
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آیه، مسجد را 
به اهلل منسوب 
کرده است. نکته 
جالب توجه اینکه 
خداوند به جهت 
اهمیت و فضیلت 
مساجد بر دیگر 
مکان ها، مسجد 
را متعلق به خود 
دانسته است 
تا مزیت آن بر 
دیگر مکان ها 
روشن شود

 

شهروندان با هر اعتقادی را در بر می گیرد.

3. مکان خانوادگی
يَِّتي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَّمِ؛ پروردگارا!  »َربََّنا إِنِّ أَْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ
برخی از فرزندانم را در سرزمین خشک و سوزانی، در کنار بیت الحرام 

تو قرار دادم«. 
نکته ها

خانه خدا ملجاء و پناه خانواده ها می باشد.
- خانه خدا موجب می شــود تا مردم با خانواده هایشــان ِگرد آن 
جمع شوند. اجتماع مردم ارتباطات اجتماعی را رونق می بخشد. با 
ارتباطات انسانی زمینه های تربیت شکل می گیرد. ارتباط انسانی 

مصداقی از آبادانی و عمران روحی، روانی و فرهنگی می باشد.
- ویژگی ممتــاز این آبادانی، رونق محله و شــهر می باشــد. تکثر 
همســایه های مســجد و رونق ارتباطات انســانی موجب گردش 

اقتصادی در محالت می شود.

4. رفتار توحیدی
»َوأَنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِّه َفاَل َتْدُعوا َمَع اللَِّه أََحداً؛ مساجد از آن خدا است، پس 

احدی جز او را نخوانید«. 
نکته ها

- میبدی در کشف االســرار و عدة االبرار می گوید: مراد از مساجد، 
مکان هایی است که برای نماز و ذکر خدا بنا شده است و از قتاده، در 
تفسیر این آیه روایت کرده است که یهودیان و مسیحیان هنگامی 
که وارد معابد خود می شدند، به خداوند شرک می ورزیدند. از این رو 
خداوند به مؤمنان فرمود: هنگامی که وارد مسجد می شوید خدا را 

با نیت خالص بخوانید. 
- آیه، مسجد را به اهلل منسوب کرده است. نکته جالب توجه اینکه 
خداوند به جهت اهمیت و فضیلت مساجد بر دیگر مکان ها، مسجد را 
متعلق به خود دانسته است تا مزیت آن بر دیگر مکان ها روشن شود.

- بازار، اداره و مکان های عمومی به رفتارهای فردی وجهه اجتماعی 
می دهد. انسان تا زمانی که با خود زندگی می کند، نمی تواند آستانه 
صبر، تواضع، غرور، مدارا، نوع دوســتی و... را اندازه گیری کند. در 
برخوردهای اجتماعی نقاط ضعف و قوت آدمی مشخص می شود. 
مسجد مکانی عمومی است؛ این مکان عمومی کالس تقویت اخالص 
در عمل می باشد. اخالص یعنی دوری از هر گونه شرک و ریا و پناه 

1. نهاد عمومی
خانه خدا اولین نهاد توحیدی در اسالم است که کاربری اجتماعی 

دارد. خداوند می فرماید: 
َة ُمباَرکاً َو ُهدًي لِْلعالَمنَي؛ همانا  لَّذي ِبَبکَّ َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لثَ »إِنَّ أَوَّ
نخستین خانه ای که برای عموم مردم قرار داده شد، در مکه قرار دارد 

و مایه برکت و هدایت جهانیان است«. 
نکته ها

- خانه خدا نهادی خصوصی نیست، بلکه متعلق به تمام مسلمین 
است.

- کار گروهی و اجتماعی برکت زا می باشد. این مکان مقدس از طرفی 
زیر سایه توحید بنا شده است و از طرف دیگر، محل آمد و شد بندگان 
خداوند است. توحید گنجینه ای است که فقر روحی و ایمانی را به 

تعالی، رشد و ثروت معنوی سوق می دهد.
- باراِن برکت خانه خدا، فقط شامل مؤمنین و پرهیزکاران نمی شود، 
بلکه این مکان توحیدی بر تمام انسان هایی که بر روی زمین زیست 
می کنند، تأثیر  می گذارد. روح مسجد تربیت است و انسان با هر رنگ 

و نژاد و قومیتی نیازمند تربیت، رشد و بالندگی است.

2. امنیت اجتماعی 
»َوإِْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِّلنَّاِس َوأَْمًنا« 

نکته ها
- خانه خدا نرم افزاری اســت که می تواند امنیت را در محله و شهر 

برقرار کند.
- شرط امنیت بخشی خانه خدا برای مردم، استفاده درست از این 

مکان مقدس است.
- اســتفاده صحیح از این مکان مقدس یعنی تقویت مســجد در 
راســتای نهاد عمومی. رفت و آمد همسایگان به مسجد در تحکیم 
مرکز عبادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأثیر فراوان دارد. وجود 
مرکزی با این خصوصیات، در تقویت و ثبات امنیتی محله و شــهر 

تأثیرگذار است.
- از آیه فوق دریافت می شود که مخاطبان خانه خدا فقط مؤمنین 
نیستند؛ زیرا از دو واژه »ناس« و »عالمین« در این آیه شریفه استفاده 
شده است. از این نکته استفاده می شــود که شمول امنیت بخشی 
مســجد به جامعه، فقط شــامل مؤمنین نمی شــود، بلکه تمامی 

صحنی سرشار از کرامت
از دیدگاه مسلمانان مسجد چه جایگاهی دارد؟ برای مسجد چه کاربری هایی می توان در نظر گرفت؟ اگر مسجد در محله  محمدصادق 

یا شهر نباشد، چه اتفاقی برای شهروندان می افتد؟ چه ویژگی هایی در مسجد است که این مکان را داری کرامت کرده منتظری
است؟ این نوشتار بر اساس آیات الهی، برخی از ویژگی هایی که به واسطه آنها، تکریم مساجد دارای اهمیت می شود را 

مورد بررسی قرار می دهد.

یادداشتی به مناسبت هفته تکریم مساجد

انتخابات در دهه پنجم 
ایام شعبانیهانقالب اسالمی
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مسجد به 

مسلمین یاد 
می دهد که 

مصالح مسلمین 
را بر منافع 

شخصی مقدم 
بدارند، در 

انجام کار خیر 
و عالم المنفعه، 

جامه اخالص بر 
تن کنند و از ریا 
بپرهیزند؛ زیرا 
از جمله مبادی 
ورودی ریا بر 

قلب و جان 
آدمی، انجام امور 

اجتماعی است

است که عمارت در مسجد وارد شدن و نشستن در آن، باال بردن بنای 
مسجد و نیکو کردن آن می باشــد و عمارِت مسجد، عبادت کردن، 

نماز خواندن و طواف کردن در آن است. 
زمخشری نیز در تفسیر این کلمه گفته است: کلمه عمارت در آیه، 
شامل ساختن و مرمت ویرانی های مساجد، جارو، تنظیف و روشن 
کردن آنها می شود. همچنین احترام گذاشتن به مسجد و بزرگداشت 
آنها، رفت و آمد در آنها برای عبادت و ذکر خدا و ارزشمندتر از همه، 

فراگیری دانش است. 
- رسول خدا)ص( فرمودند: در تورات نوشته شده است كه: مساجد 
خانه های من در زمین هستند و آبادکنندگان مساجد، زایران من 

در آنهایند. 
- زمخشــری در ذیل این آیه شــریفه، روایتی از پیامبر اکرم نقل 
می کنند که: هرگاه کسی را دیدید که پیوسته به مسجد رفت و آمد 

می کند، به ایمان او گواهی دهید. 

آوردن به آغوش توحید.
- مسجد به مســلمین یاد می دهد که مصالح مسلمین را بر منافع 
شخصی مقدم بدارند، در انجام کار خیر و عالم المنفعه، جامه اخالص 
بر تن کنند و از ریا بپرهیزند؛ زیرا از جمله مبادی ورودی ریا بر قلب 

و جان آدمی، انجام امور اجتماعی است.

5. عمران و آبادانی
َكاَة  الََة وَآَت الزَّ َا َیْعُمُر َمَساِجَد الّلِه َمْن آَمَن ِبالّلِه َواْلَیْوِم اآلِخِر َوأََقاَم الصَّ »إِنَّ
َولَْم َیْخَش إاِلَّ الّلَه َفَعَس أُْولَـِئَك أَن َیُكوُنواْ ِمَن اْلُمْهَتِدینَ؛ مسجد های خدا 
را تنها کسی عمارت می کند که به خدا و روز جزا ایمان داشته، نماز 
به پا دارد، زکات دهد و جز از خدا نترســد. باشد که آنان از هدایت 

یافتگان باشند«. 
نکته ها

- برخی از مفسران در تفسیر کلمه عمارت، نظراتی داده اند؛   قائل 
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بهتر است 
قبل از اقدام 
به غبارروبی، 
مسجد را به 
قسمت های 
مختلف تقسیم 
کنیم و طی یک 
برنامه ریزی 
گروه ها را در 
مکانی که 
متناسب با 
تخصصشان 
است جهت 
غبارروبی 
راهنمایی نماییم

 

مسجد دارای تجربه هســتند و یا اشخاصی که در امور فنی همچون 
لوله کشی آب، برق کشی و... مجرب هستند به دیگر شرکت کنندگان 
معرفی می شوند. سپس هر کدام از شــرکت کنندگان بنا بر  توانایی 
خود به یکی از گروه ها ملحق می شود. الزم به تذکر است سرگروه ها در 

روزهای قبل مشخص و توجیه شده اند. 
5. بهتر اســت قبل از اقدام به غبارروبی، مســجد را به قسمت های 
مختلف تقسیم کنیم و طی یک برنامه ریزی گروه ها را در مکانی که 
متناسب با تخصصشان است جهت غبارروبی راهنمایی نماییم. به طور 
مثال نظافت آشپزخانه را می توان بر عهده خواهران گذاشت و یا انبار 
مسجد را به کسانی سپرد که اوالً در چینش وسایل و فایل بندی اشیاء 
موجود در انباری تبحر دارند و ثانیاً از قدرت خوبی برخوردار هستند؛ 
زیرا معموالً وسایل موجود در انبار مسجد شامل میز، صندلی و وسایل 

سنگین وزن دیگر است.
6. مســجد از مکان های متنوعی تشکیل شده اســت؛ کانون اتاق امام 
جماعت، پایگاه بسیج، کانون فرهنگی هنری، قسمت خواهران نمازگزار، 
قسمت برادران نمازگزار و .... بر این اساس در هنگام غبارروبی مراقبت شود 
تا اشیاء و وسایل قسمت های مختلف با هم قاطی یا گم نشود. پیشنهاد 
می شود که مدیریت هر قسمت با کمک نیروهای تحت پوشش اش به 
غبارروبی مکان اختصاصی شــان بپردازند. همچنین پیشنهاد می شود 
وسایل هر قسمت در کارتن های کددار که حاکی از اشیاء آن قسمت است 
قرار گیرد. به طور مثال ترتیبی اندیشیده شود که وسایلی که در قفسه 
قسمت خواهران نمازگزار است با وسایلی مانند سجاده که باز در قسمت 

خواهران روی زمین پهن شده است تداخل نکند.  
7. به طور قطع همه همســایه های مســجد نمی توانند در فعالیت 
غبارروبی مسجد محل شرکت کنند؛ زیرا ظرفیت شرکت کنندگان 
در این امر مقدس محدود است. اما می توان کسانی که به هر دلیلی 
حضور فیزیکی در این فعالیت ندارند را در امور مرتبط با غبار روبی به 
مشارکت گرفت. به طور مثال اعالم عمومی کرده تا کسانی که تمایل 
دارند، مواد شوینده، دستمال جهت گردگیری، پاکت زباله و ... را برای 

انجام غبارروبی تهیه کرده و در اختیار مسجد قرار دهند. 
8. پس از غبارروبی محفل انســی تشــکیل شــده و از همسایگان 
شرکت کننده خواسته می شود تا برای رونق هر چه بیشتر مسجد در 
موضوعات و برنامه های مختلف پیشنهادات و دغدغه های خود را بیان 
کنند. طرح این موضوع باعث می شود تا خانواده های اطراف مسجد 

نسبت به مسجد محل خود احساس قرابت پیدا کنند.

این نوشتار بر آن است تا به نکاتی کلی به  حمید عبداللهیان
موضوع غبار روبی در مساجد بپردازد. فعال فرهنگی

این نکات می توانــد فرایند غبارروبی را 
تسهیل نماید.

1. تبلیغات محیطی و تشــویق مأمومین و همســایگان مسجد به 
مشــارکت در امر مقدس غبارروبی مســاجد چند روز قبل از هفته 
تکریم مساجد. در این موضوع خطاب اصلی امام جماعت نوجوانان و 
جوانان می باشد. زیرا غبارروبی فرصت مناسبی در به مشارکت گرفتن 
خانواده ها، به ویژه جوانان و نوجوانان است. غبارروبی زمینه های انس 

بیشتر همسایگان مسجد با مسجد را فراهم می آورد. 
2. غبارروبی یک تخصص است و نیاز به تجربه دارد. به طور مثال برای 
انجام گردگیری مسجد همیشه از باالی سمت راست شروع کنید و به 
پایین سمت چپ بروید. مثال برای زدودن گرد و غبار قفسه های قرآن 
و ادعیه از باالترین قفسه  سمت راست شروع و به زمین برسید. بدین 
ترتیب گرد و خاک های تمیز نشده به قسمت های تمیز شده سرایت 
نمی کنند. نیاز به تجربه در شستشوی قسمت های مختلف مسجد، 

پاک کردن شیشه ها و... نیز هویدا می شود. 
3. امام جماعت می تواند به کمک دیگر تشکل های موجود در مسجد 
همسایه هایی که بنا به تخصص شــان می توانند در فرایند غبارروبی 
همکاری نمایند دعوت به غبار روبی نماید؛ بر این اساس همسایه ای 
که در امور فنی وارد است و می تواند کولرها و ... را سامان دهد و یا کسی 
که در موضوع برق کاری تبحر دارد را به طور حضوری جهت غبارروبی 

دعوت نماید.  
4. قبل از غبارروبی شرکت کنندگان نیاز به جلسه توجیهی دارند. در 

این جلسه نکات زیر تذکر داده می شود:
- مقدس بودن عمران و آبادانی مساجد و اهمیت آراسته سازی مسجد

- تشویق جوانان و نوجوانان به همیاری با بزرگترها
- یادآوری در حســن امانتداری و مراقبت و دقت در حفظ وســایل 

مسجد
- استفاده از تجربه کسانی که سالیان متمادی در غبار روبی مسجد 

شرکت داشته اند.
- معرفی کسانی که در موضوعات مرتبط با غبار روبی تخصص دارند.

- معرفی سرتیم ها به شرکت کنندگان؛ بر این اساس کسانی که در پاک 
کردن شیشه تجربه خوبی دارند و یا کسانی که در شستشوی محیطی 

 چند نکته در باب غبارروبی
انتخابات در دهه پنجم 
ایام شعبانیهانقالب اسالمی
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نگـــــاه
نهضت ترویج قرآن

امام جماعت در ارتباطی مستمر با مردم قرار داشته و از این بابت 
مسئولیت خطیری بر عهده دارد؛ از یک جانب باید پاسخگوی 
نیازها، سؤاالت و شــبهات مردم باشد و از جانب دیگر باید با 
ابزار منبر و خطابه، به غنای معارف دینی بیفزاید و سنگر مسجد 
را تقویت نماید. شاید نتوان در میان مسئولیت های تعریف شده، 

نظیری برای این جایگاه پیدا کرد.
در میان آثار دینی، قطعاً هیچ کتابــی را نمی توان به وثاقت، 
جامعیت و اهمیت قرآن کریم یافت؛ کتابــی که ارزنده ترین 
موضوعات و نکات انسانی، اخالقی، اجتماعی و معرفتی را در 
خود گردآورده و چون ریسمانی مستحکم، انسان خاکی را به 

عروجی آسمانی می خواند.
روحانی و امام جماعت اگر بخواهد بار گران مسئولیت خویش 
را در برابر خداوند و مردم، سالم به سرمنزل مقصود برساند، 
چاره ای ندارد جز آنکه دست نیاز خود را به سمت معارف قرآن 
دراز کند و به واسطۀ آن، جهل و شــک مردم را به علم و یقین 

الهی پیوند بزند.
ترویج قرآن، نیازمند نهضتی نو و توجهی دوچندان به »محتوا« 
و »مهارت« عرضۀ معارف قرآنی است. نگاه در این شماره بر 
آن است که تأملی دیگر بر محتوای نهضت ترویج قرآن داشته 

باشد.

  تفسیر قـــــــرآن 
برای تبلیغ دین ضروری است

   سیر مطالعات تفسیری مبلغ

  بیان تفاســیر  بــا رویکرد 
تبلیغی

وهش  پژ
در قرآن
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الف. نقش های اثباتی تفسیر قرآن در تبلیغ دین )تبیین( 
مهم ترین منبع دین، قرآن کریم است و باید عقاید، احکام، اخالق و 
معارف دیگر )همچون قصص، انبیا، آیات علمی و...( بر اساس قرآن 

باشد. تفسیر قرآن، بیان کننده و روشن کنندۀ این موارد است.
رساندن پیام قرآن به مردم، از طریق تفسیر آن ممکن است )حتی 
ترجمۀ قرآن نیز باید خالصۀ تفســیر و یا مبتنی بر تفسیر باشد(. 
تفســیر، یعنی بیان معانی و مقاصد آیات بر اســاس مبانی و منابع 
معتبر )آیات، روایات و برهان های عقلی، علمی و اشــاری(. شیوۀ 
اهل بیت)علیهم السالم( نیز آن بوده که مطالب را بر اساس قرآن بیان 
می کردند. از این رو، غالب احادیث پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
و اهل بیت)علیهم السالم(، بیان و تفسیر قرآن است. پس در تبلیغ 
معارف دینی، باید محور اساسی آیات قرآن باشد و مطالب عقلی و 
حدیثی، در توضیح آنها بیان شود، تا مصداق آیۀ »إِنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا هَذا 

اْلُقرْآَن َمْهُجوراً« )فرقان)25(:30( نگردیم.

ب. نقش سلبی تفسیر در تبلیغ دینی 
از مهم ترین خطرات در راه مبلغ دینی،  خطر تفســیر به رأی است 
که در احادیث متعدد شیعه و اهل ســنت، در مورد آن هشدار داده 
شده و وعدۀ آتش بر آن داده شده است. از این رو، از گناهان کبیره 

شمرده می شود.
در این راستا، مبلغ و مفّسر قرآن باید از تفسیر به رأی بپرهیزد؛ بدون 

تفسیر قـــــــرآن 
برای تبلیغ دین ضروری است

اهمیت و جایگاه مطالعات تفسیری برای مبلغین

وظیفۀ انبیای الهی، تبلیغ دین و رساندن 

حجت االسالم و 
المسلمین دکتر 

محمدعلی رضایی 
اصفهانی

 استاد سطح عالی 
حوزۀ علمیه، مترجم 
قرآن و رییس مرکز 
پژوهش های قرآنی 

المهدی

عقاید،  احکام و معارف دینی به مردم است؛ 
»َوَمــا َعَلْيَنــا إِالَّ الَْبــاَلُغ الُْمِبيــُن« 
)یس)36(:17(. مبلغ، باید بر اساس منابع 
معتبر )قرآن، سنت و عقل( مردم را هدایت 
کند. در این میان، مهم ترین، اصلی ترین و 

محکم ترین منبع، قرآن کریم است.
بر این اساس، تفســیر قرآن برای تبلیغ 
دین امری ضروری اســت؛ چرا که ابزار 
تبیین مهم ترین منبع دین -یعنی قرآن 

کریم- است.
تفســیر قرآن، از چند جهت برای مبلغ 

دینی مؤثر و مفید است:

توجه به قرائن عقلی و نقلی به تفسیر نپردازد، از تحمیل نظر بر قرآن 
دوری گزیند و شرایط الزم برای تفسیر را به دست آورد. 

بنابراین، دانش تفسیر می تواند از این خطر جلوگیری کند. از این رو، 
تفسیر قرآن برای مبلغ دینی ضروری است. جوانانی که شرایط مفّسر 
قرآن را ندارند، می توانند با مطالعۀ یک تفســیر، به نقل مطالب آن 
بپردازند یا مطالب تفسیری را به صورت احتمالی )نه قطعی( بیان 

کنند تا گرفتار تفسیر به رأی نشوند.

ج. نتایج و لوازم تفسیر قرآن در تبلیغ 
1. در قرآن کریم به بیش از 5000 موضوع پرداخته شــده اســت. 
کلید این موضوعات، تفسیر قرآن است و مبلغ دینی را به یک منبع 
تمام نشدنی از موضوعات تبلیغی می رساند که برای هر مناسبت و 
هر زمان و مکان، موضوع تازه ای در اختیار او می گذارد و مبلغ را از 
مباحث تکراری نجات می دهد. تفســیر آیات قرآن -مثاًل در محرم 
الحرام، با وجود بیش از صد آیه در مورد امام حسین)علیه السالم(، 
در ایام فاطمیه با وجود بیش از 130 آیه در مورد آن حضرت، در ماه 
رمضان با طرح تفسیر سوره های اخالقی مثل حجرات، لقمان و... و 
در مناسبت های جنگ،  صلح، هجرت، معاشرت، گفت وگو، مباحث 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز بیان مطالب عقیدتی، احکام و 
اخالق، هر کدام با طرح ده ها آیه- می تواند تبلیغ مبلغ را غنی سازد.

2. قرآن کریم از نظر سند، متواتر و قطعی اســت و از نظر متن نیز 
محکم ترین آیات را دارد. آیات متشابه قرآن، با ارجاع به آیات محکم 
و با توجه بــه روایات اهل بیت)علیهم الســالم( و برهان های عقلی 
تفســیر می گردد. از این رو، می تواند منبع محکم و قابل اعتمادی 

برای مبلغ باشد.

3. استفاده از تفســیر قرآن در تبلیغ، زمینه ســاز آشنایی بیشتر 
مبلغان با قرآن و معارف آن می شود. حاصل این امر، انس با قرآن و 
برکت بیشــتر در زندگی علمی، تبلیغی و حتی زندگی اجتماعی و 
خانوادگی است که این امر بارها تجربه و توسط بزرگان بیان شده و 

قابل آزمایش است.

4. بهره بردن از تفسیر در تبلیغ، زمینه ساز نگارش یک دوره تفسیر 
ترتیبی با تفسیرهای موضوعی می شود؛ همان طور که آیت اهلل طیب 

از طریق آن، تفسیر »اطیب البیان« را نگاشت.

 
  
بهره بردن 
از تفسیر در 
تبلیغ، زمینه ساز 
نگارش یک 
دوره تفسیر 
ترتیبی با 
تفسیرهای 
موضوعی 
می شود؛ 
همان طور که 
آیت اهلل طیب از 
طریق آن، تفسیر 
»اطیب البیان« را 
نگاشت
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ترجمه، از جمله ابزار های اولیۀ ارتباط با 

حجت االسالم و 
المسلمین سید 
محمدرضا صفوی
عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی و 

مترجم قرآن 

قرآن کریم است. نگاه علمی و متقن به این 
ابزار، در برداشــت صحیح از قرآن بسیار 

اهمیت دارد.

ویژگی های ترجمۀ مطلوب قرآن 
ترجمــۀ قــرآن، زمانــی مطلوب اســت که 
حتی االمکان با اصل برابر باشد. ترجمه، بازگردان 
متنی به زبان دیگر است؛ هویت ترجمه، برابری 
و انطباق با متن اصلی اســت و ترجمۀ فاقد این 
خصوصیت، تنها مجازاً و مسامحًة ترجمه نامیده 

می شود.
ترجمۀ برابر و منطبق با متن، ویژگی های متن اصلی را به همراه دارد. 
از این رو، در ترجمۀ قرآن، نخســت باید ویژگی های آن را دریافت، 
ســپس با آن ویژگی ها به ترجمه  پرداخت. در ایــن میان، برخی 
ویژگی ها -از جمله اعجاز بیان قرآن- دست نیافتنی است که طبعاً 

مستثنا خواهد شد.
قرآن در آیات متعددی خــود را معرفی می کند. بــرای نمونه، به 
صراحت می گوید که قرآن، ُمبین و آیاتش، بینات است: »ِتْلَك آَياُت 
ِبنٍي«2، »ِبِلَساٍن َعَرِبٍّ ُمِبنٍي«3،  اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي«1، »ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب َوُقرْآٍن مُّ
»َو لََقْد أَْنزَْلَنا إِلَْيَك آَياٍت َبيَِّناٍت«4 و »َوإَِذا ُتْتَل َعَلْيِهــمْ آَياُتَنا َبيَِّناٍت«.5 
بنابراین، ترجمۀ مطلوب باید روشن و روشنگر باشد و حقایق قرآن را 

آشکارا به مخاطبان بنمایاند.
ْكِر َفَهْل ِمن  َنا اْلُقرْآَن لِلذِّ ْ در چندین آیه چنین آمده است: »َو لََقْد َيسَّ
ِكرٍ«.6 در این آیه بیان شده است که خداوند، قرآن را برای یادآوری  ُمدَّ
-که مقدمۀ آن، فهمیدن و دریافتن است- آسان کرده است. بنابراین، 
ترجمه باید به گونه ای تدوین شود که فهم معانی، حقایق و معارف آن 

مبلغ و نگاه او به ترجمۀ قرآن کریم
برای مخاطبان آسان باشد.

قرآن، سخنی زیبا، دل نشین و شیوا است. طبعاً ترجمه -نه در حد 
قرآن، ولی تا حد امکان- باید شــیوا، زیبا و دل نشین باشد. از آنچه 
گذشت، به روشنی درمی یابیم که ترجمه های لفظ به لفظ، ترجمۀ 
مطلوب نیست؛ زیرا مطالب قرآن را به روشنی بیان نمی کند و فهم 
این گونه ترجمه ها برای عامۀ مردم، آســان نیست؛ در کنار دوری 
از شیوایی، زیبایی و دل نشینی، بســیار گنگ، ناموزون و در جذب 

مخاطب ناتوان است.
اغلب ترجمه های عرضه شــده در سه دهۀ گذشــته، گامی به جلو 
برداشــته، ترجمه های تحت اللفظی را منسوخ کرده، به صورت نثر 
معیار -یعنی برابــر با ادبیات زبان مقصد- ارائه شــده و تا حدودی 
رضایت مخاطبان را فراهم آورده اســت. با وجود این، تا رسیدن به 

نقطۀ مطلوب، فاصله داریم.
پیشنهاد ما برای نزدیک شدن به ترجمۀ مطلوب، ترجمۀ مبسوط 
اســت؛ یعنی ترجمه به گونه ای تدوین شود که مطالبی را که آیات 
شــریفه -با توجه به ویژگی های الفاظ، عبارات و قراین پیوســته- 
گویای آن است، بیان کند. در ترجمۀ مبســوط، پیوستگی آیات، 

ارتباط جمالت و متعلقات افعال، آشکار می شود.
از جمله ویژگی های ترجمۀ مطلوب، پیراســته بودن آن از خطا و 
لغزش در بازگردان معانی واژه ها، ساختار صرفی و جایگاه نحوی آنها 
است. غالباً ترجمه ها متین و با دقت و ظرافت نگارش شده اند، ولی 

خطاها و لغزش های آنها نیز کم نیست. 
از دیگر ویژگی های ترجمۀ مطلوب، در نظر گرفتن مخاطبان ترجمه 
است که بدون توجه به آن، هدف  ترجمه تأمین نمی شود. از مهم ترین 
ویژگی های ترجمۀ مطلوب، حفظ امانت داری، یعنی انعکاس معانی 
و مفاهیمی است که الفاظ و عبارات قرآن، گویای آن است. متأسفانه 
برخی ترجمه ها و نیز بسیاری از تفاســیر، وقتی ظاهر روشن آیات 

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی
ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی از قرآن کریم -که برخی محققین آن را یکی از بهترین 
ترجمه های قرآن به زبان فارسی می دانند- ترجمه ای سلیس و روان است که اکنون در 
زمرۀ ترجمه های رایج قرآن کریم قرار دارد. این ترجمه در اصل، بخشی از تفسیر نمونه 

است که با تحقیق و بازنگری گروهی از محققان و ویراستاری حجت االسالم و المسلمین 
جواد محدثی در سال 1373 منتشر شد.

روش ترجمه در این اثر، »معنایی« و یا به تعبیر ایشان »محتوا به محتوا« است؛ در این 
روش، ابتدا معانی به طور دقیق از زبان مبدأ استخراج می شوند، سپس در مرحلۀ دوم با 

دقت در قالب واژگان زبان مقصد، جای گرفته و نهایی می شود.
با توجه به جامعۀ هدف، که عموم مخاطبان مخصوصاً نسل جوان امروزی است، زبان این 
ترجمه کاماًل ساده و عامه فهم و با ارائۀ توضیحات تفسیری، فاقد ابهام در فهم آیه است. 

  
پیشنهاد ما 

برای نزدیک 
شدن به ترجمۀ 
مطلوب، ترجمۀ 
مبسوط است؛ 
یعنی ترجمه به 
گونه ای تدوین 
شود که مطالبی 

را که آیات 
شریفه -با توجه 

به ویژگی های 
الفاظ، عبارات و 
قراین پیوسته- 
گویای آن است، 

بیان کند. در 
ترجمۀ مبسوط، 
پیوستگی آیات، 
ارتباط جمالت و 
متعلقات افعال، 
آشکار می شود
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نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 
  
ترجمه، انعکاس 
مراد و مفاد 
استعمالی کلمات 
و جمالت آیات 
شریفه، و تفسیر، 
ارائۀ مراد جّدی 
از آیات قرآن 
کریم است. 
تفاوت اساسی 
این دو، در 
توجه به قراین 
ناپیوسته روشن 
می شود

 

قرآن را با باورها و عقاید مکتبی، مذهبی یا شــخصی خویش -در 
علوم مختلف- ناسازگار می بینند، به گونه ای آن را تأویل می کنند 
که می توان گفت قرآن را بدان جا می کشند که خود می خواهند. امیر 
مؤمنان علی)علیه السالم( دربارۀ حضرت مهدی موعود)عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف( می فرماید: »َيعِطُف الرَّأي َعيَل الُقرآِن، إذا َعَطُفوا 
القرآَن عيل الرَّأي«7؛ اندیشه ها را به قرآن باز می گرداند، آن گاه که قرآن 

را به سوی اندیشه ها کشانده باشند.
 

  تفاوت ترجمه و تفسیر 
ترجمه، انعکاس مراد و مفاد استعمالی کلمات و جمالت آیات شریفه، و 
تفسیر، ارائۀ مراد جّدی از آیات قرآن کریم است. تفاوت اساسی این دو، 
در توجه به قراین ناپیوسته روشن می شود؛ در ترجمه، تنها به قراین 
پیوسته، و در تفسیر، عالوه بر آن، به قراین ناپیوسته نیز توجه می شود. 
َها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا ِباْلُعُقودِ«8  برای نمونه، اگر بخواهیم آیۀ شریفۀ »َيا أَيُّ
را ترجمه کنیم، معنای واژه ها را با مراجعه بــه لغت نامه های معتبر 
می شناسیم، معادل های زبان مقصد را می یابیم و به ساختار صرفی 
کلمات، توجه می کنیم. آن گاه، به ساختار نحوی کلمات توجه می شود 
و قراین پیوسته را نیز در نظر می گیریم. مثاًل می گوییم، ایفاء مصدر 
»اوفا«، به معنای وفا کردن و کاماًل از عهده برآمدن است، و »أوفوا«، 
صیغۀ امر و حاکی از وجوب اســت. عقد به معنای »پیمان و قرار«، و 
جمع آن عقود، دارای الف و الم جنس است و به عموم داللت دارد. بر 
این اساس، آیۀ شریفه را چنین ترجمه می کنیم: »ای کسانی که ایمان 

آورده اید، به تمام پیمان ها و قراردادها، آن گونه که باید، وفا کنید«.
تمام این مراحل، در تفســیر آیه، پیموده می شود و عالوه بر آن، به 
قراین ناپیوسته که دیگر آیات قرآن از موارد مسلّم آن است -یعنی 
آیاتی دیگری که دربارۀ عقود و قراردادها آمده است- رجوع می شود. 
شاید در آنها مطلبی باشد که مایۀ تغییر جزئی یا کلی آیۀ مورد بحث 
با«9 یا »ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم  شود. برای نمونه، آیۀ »أََحلَّ اللَُّه اْلَبْيــعَ َو َحرََّم الرِّ
هاُتُكْم َو َبناُتُكْم َو أََخواُتُكمْ«10 و نظایر آن، به روشنی برخی قراردادها  أُمَّ
را تحریم کرده و به رسمیت نشناخته است. طبعاً این گونه آیات سبب 
می شود »العقود« در معنای کلی و شمول خود نماند و به اصطالح، 
تخصیص بخورد. بر این اســاس، در تفســیر »أوفوا بالعقود«، بیان 
می شــود که اهل ایمان موظف اند به همۀ قراردادهای خود -مگر 

قراردادهای حرام- وفا کنند.
حاصل اینکه »العقود« به معنای »همۀ قراردادها و پیمان ها به جز 
پیمان های ربوی و مانند آن« ترجمه شده است که با توجه به دیگر 
آیات یا دیگر قراین ناپیوسته مانند روایات به دست می آید؛ این کار، 
ٍء  تفسیر به شمار می آید. طبیعتاً در مواردی -مثل »إِنَّ اللََّه َعَل ُكلِّ َشْ
َقِديٌر«- که قراین ناپیوسته موجود نیست، ترجمه و تفسیر یکسان 

می شود.
الزم به ذکر است بسیاری از آنچه در کتب تفسیری آورده می شود 
-هرچند مطالب ارزشمندی است- تفسیر آیات به شمار نمی آید؛ 
مثاًل مباحث حول آیۀ »اِنَّ اللَه ِبُکلِّ َشیٍء َعلیٌم«11 در زمینۀ چگونگی 
علم خدا، قدیم یا حادث بودن آن و...، تفسیر این آیه به شمار نمی آید. 
تفسیر قرآن، یعنی دریافت مراد الهی از آیات قرآن، بر پایۀ ادبیات و 

قراین پیوسته و ناپیوسته.

ترجمۀ استاد فوالدوند
ترجمۀ محمدمهدی فوالدوند 
از قرآن کریم، یکی از قوی ترین 
ترجمه های موجود اســت که 
در ســال 1373 بــا ویرایش 
محمدرضــا انصاری و ســید 
مهدی برهانی منتشــر شد. 
این اثر، ترجمــه ای امروزی، 
ســاده، بدون ســبک و فاقد 

فارسی گرایی و عربی گرایی افراطی است.
اســتفاده از دو روش ترجمۀ محتوایی و ترجمۀ تحت اللفظی، 
مطابقت با متن، توضیحات مختصر -شامل ظاهر کردن مراجع 
ضمیر، حرف ربط و دیگر افتادگی ها که داخل قالب قرار گرفته 
است، هماهنگی در شیوۀ ترجمه و هماهنگی در ترجمۀ واژه های 
مشابه، از ویژگی های این ترجمه از قرآن کریم است. همچنین 
از جمله ویژگی هــای کم نظیر این اثر، همــت مترجم در ارائۀ 

ترجمه ای آهنگین در سوره های مکی انتهای قرآن می باشد.
برخی محققین این ترجمه را از لحاظ صحت، امانت و به کارگیری 
معادل های مصطلح در فارسی روز و همچنین در روانی، شیوایی 
و سادگی، بهترین ترجمه در میان ترجمه های منتشر شده در 

پنجاه سال اخیر می دانند.

ترجمۀ استاد خرمشاهی
ترجمــۀ اســتاد بهاءالدیــن 
خرمشــاهی بــا ویراســتاری 
مســعود انصــاری و مرتضی 
کرباسی، در سال 1374 منتشر 
شد. تالش بســیار مترجم در 
زمینۀ نقد و بررسی ترجمه های 
مختلف و کسب تجارب در این 
زمینه، به ارائۀ ترجمه ای روان، 

شیوا و ماندگار از قرآن کریم منجر شده است.
نثر ادبی و روان، دوری از توضیحات گسترده در متن، مطابقت 
ترجمه با اصل و ارائۀ توضیحات و نكات تفسیری در پانوشت، از 
جمله ویژگی هایی اســت که این ترجمه از قرآن کریم را مورد 

توجه مخاطبان و محققان قرار داده است.
از جمله اصول رعایت شده در این اثر، تالش برای افزایش دقت 
و صحت -به گونه ای که هیچ کلمه، تعبیر و یا حتی حرف قرآنی 
بدون معادل در ترجمه نماند، استفاده از نثر معیار و متعارف روز 
برای ترجمه، حفظ برخی از کلمات و عبارات و تعبیرات قرآنی 
عیناً در ترجمه، حفظ صیغه و ساختار کلمات در ترجمه، استفاده 
از معنای واحد بــرای کلمۀ واحد و اســتفادۀ حداقلی از عنصر 

تفسیری است.
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   شماره196  رجب و شعبان 1438   

  
کالم خدا، همان 
متن قرآن است 

و ترجمه -هر 
چه و از هر کس 

باشد- کالم 
بشر است. 
همچنین در 

صورت آشنایی 
شخص با لغت 
و ادبیات عرب، 
ممکن است با 

خواندن متن 
قرآن، به نکاتی 

دست یابد که در 
ترجمه منعکس 

نشده است

آســیب ها و مزایای مطالعة ترجمة قرآن بدون قرائت خود 
قرآن 

مطالعة ترجمة قرآن -چه همراه با قرائت متن، چه بدون آن- ثمرات 
و مزایای خود را دارد؛ چنان که ترجمۀ مورد نظر گویای مطالب قرآن 
و بیان مقصود باشد، طبعاً حقایقی از قرآن -تا حدودی که ترجمه 
منعکس کرده- دریافت می شود و خواننده به وظایف الهی خویش 
آشــنا می گردد. برای مثال، فرد با خواندن ترجمۀ آیۀ 12 ســورۀ 
حجرات، می فهمد که غیبت از محرمات الهی و همانند مرده خواری 
است، با مطالعۀ ترجمۀ آیۀ 183 ســورۀ بقره، درمی یابد که روزه از 
واجبات الهی، ثمرۀ آن تقواپیشگی و در ادیان پیشین نیز واجب بوده 
است و با خواندن ترجمۀ آیۀ 22 سورۀ انبیاء، به روشنی درمی یابد 

که خدا شریکی ندارد و حقیقتی واحد این جهان را اداره می کند.
از سویی دیگر، گاهی کاستی یا خطایی در ترجمه دیده می شود -یا 
وافی به مقصود نیست- که به همان اندازه خواننده را از حقیقت دور 
می کند. از باب مثال، اگر فرد این بخش از ترجمة آیة 12 سورة نساء را 
بخواند که »)تقسیم سهام ارث( پس از انجام وصیتی است که متوفی 
بدان وصیت می کند.«، چنین برداشــت می کند که وارثان، زمانی 
مالک سهم خود می شوند و حق تصرف در آن دارند که وصیت متوفی 
را انجام داده باشند، در حالی که در آیة شریفه، سخن از انجام و عمل به 
وصیت نیست. آنچه آیة شریفة »ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِص ِبَها أَْو َدْيٍن«  بیان 

می کند، این است که سهم االرث به مقدار وصیت تعلق نمی گیرد.
نخواندن متــن قرآن -چه ترجمه خوانده شــود، چه نشــود- نیز 
آسیب هایی دارد و آن، محرومیت از ســخن گفتن با خدا، شنیدن 
کالم خدا و دیدن نور الهی است. از امام صادق)علیه السالم( حکایت 
وَن«12؛  شده که فرمود: »لََقْد َتَجلَّ اللَُّه لَِخْلِقِه ِفی َكاَلِمِه َو لَِكنَُّهْم اَل ُیْبِصُ
به راســتی خداوند در کالمش برای مردم جلوه گر شده است ولی 

آنان نمی بینند.
کالم خدا، همان متن قرآن اســت و ترجمه -هــر چه و از هر کس 
باشد- کالم بشر است. همچنین در صورت آشنایی شخص با لغت و 
ادبیات عرب، ممکن است با خواندن متن قرآن، به نکاتی دست یابد 

که در ترجمه منعکس نشده است.

پی نوشت ها:
)1( شعرا)26(:2.
)2( حجر)15(:1.

)3( شعرا)26(:195.
)4( بقره)2(:99.

)5( یونس)10(:15.
)6( قمر)54(:17 و 22 و 32 و 40.

)7( نهج البالغه: خطبۀ 138.
)8( مائده)5(:1.

)9( بقره)2(:275.
)10( نسا)4(:23.

)11( عنکبوت)29(:62.
)12( بحار االنوار: ج107/89.

ترجمۀ استاد آیتی
ترجمۀ استاد عبدالمحمد آیتی 
از قرآن کریم، در ســال 1367 
منتشر و با استقبال خوانندگان 
و توجه ویــژۀ منتقدان مواجه 
شد. تالش های ادبی مترجم از 
جمله ترجمۀ »معلقات سبعه«، 
فعالیت در زمینۀ تاریخ ادبیات 
عرب و دیگــر تجربیات علمی 
ادبی، موجب شده غالباً معادل های زیبا و ظریفی برای کلمات 

موجود در قرآن انتخاب کرده و اثری روان پدید آورد.
از دیگر ویژگی های این اثر، تعادل ساختاری آن است به نحوی 
که در جایی با روش »ترجمۀ ارتباطی« عبارتی که در فارســی 
معادل پیامی دارد، ترجمه می کند و جایی که »ترجمۀ معنایی« 

مناسب تر است، از این روش استفاده می کند.
محمدعلی کوشا، ضمن ارائۀ بیش از صد و هفتاد اشکال بر این 
ترجمه، آن را دارای ارزش ادبی فــراوان و از جمله آثار ماندگار 
می داند و سالمت و استحکام جمله بندی، پرهیز از سره نویسی 
فارسی، اجتناب از عربی گرایی افراطی و دوری از هرگونه حشو و 

زوائد را از ویژگی های این اثر معرفی می کند.

ترجمۀ استاد پورجوادی
ترجمۀ دکتر کاظــم پورجوادی 
از قرآن کریم، ترجمه ای سلیس 
و روان اســت که بر اساس قواعد 
دستور زبان فارســی و به تعبیر 
ایشان، از انتخاب برابر نهاده های 
فارســی و حداقــل کلمــات و 
واژه هــای دخیل نــگارش یافته 

است.
مترجم برای تکمیل فراگیری زبان عربی و آشنایی با لهجه های 
مختلف، به چند کشور عربی مســافرت کرده، سپس طی چند 
سال، قرآن را به زبان فارســی ترجمه نموده است. ارائۀ معنای 
نام هر سوره در ابتدا، ترجمۀ کامل حروف مقطعه، حتی االمکان 
دوری از مطالب اضافی، ترجمۀ ســلیس، روان و قابل فهم برای 
عموم و نظم و شــیوایی خــاص در انتخاب کلمــات، از جمله 

ویژگی های این اثر می باشد.
بهاءالدین خرمشــاهی كه ویراســتار این ترجمه اســت، در 
»دانش نامۀ قرآن و قرآن پژوهــی« آن را چنین معرفی می کند: 
»این ترجمه، یکی از روان ترین و خوش خوان ترین ترجمه های 
عصر جدید است. اما همواره میزان دقت علمی و مطابقه اش با 

نص مقدس قرآن، به اندازۀ روانی و خوش خوانی اش نیست.«
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نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 
  
معموالً تفاسیر 
را در سه سطح 
تقسیم می کنیم؛ 
1. سطح اولی 
و عمومی، 2. 
سطح میانی 
برای خواص و 
3. سطح عالی 
برای انسان های 
خواهان معارف 
عمیق

 

مرحلۀ دوم: آشنایی با تفسیر آیات برجسته 
مرحلۀ بعد از ترجمه، آشنایی اجمالی با تفسیر آیه است. نمی توان 
توقع داشت که امام جماعت یا روحانی، با تفسیر همۀ قرآن آشنایی 
داشته باشــد؛ اما این توقع وجود دارد که با تفســیر بعضی از آیات 
برجستۀ قرآن -که جنبۀ معرفتی، اخالقی یا اجتماعی دارد- آشنایی 
داشته باشد. مثاًل در مسائل سیاسی، روابط بین الملل، باید بداند مفاد 
اولیۀ سورۀ کافرون چیست؛ چرا باید به کافران بگوییم: »ال أعُبُد ما 
َتعُبدوَن«؛ هیچ گونه رابطه ای بین ما و شما نیست، »لَُكْم ِديُنُكْم َوِلَ 
ِديِن«؛ شما به دین و مسلک خودتان، ما هم به دین و مسلک خودمان. 
اگر سؤال شد که »با این وجود، مسئلۀ امر به معروف و نهی از منکر 
چه جایگاهی خواهد داشــت؟« و یا »آیا هیچ گونه دعوت و تبلیغی 
نباید نسبت به تمام کسانی که مســلمان نیستند و محیط فکری 
و ذهن آنان کفرآمیز اســت، داشته باشــیم؟«، روحانی باید بتواند 

جمع بندی نماید و پاسخ بدهد. 

مرحلۀ سوم: آشنایی با تفاسیر تربیتی 
معموالً تفاسیر را در سه سطح تقســیم می کنیم؛ 1. سطح اولی و 
عمومی، 2. سطح میانی برای خواص و 3. سطح عالی برای انسان های 

خواهان معارف عمیق.
برای سطح اول، تفسیر نور آقای قرائتی، تفسیر خیلی مناسبی است؛ 

کالم الهی، »تِْبیاناً لُِکِلّ َشْیء« و پاسخگوی 

حجت االسالم 
و المسلمین 

ادیب زاده
استاد سطح عالی 

حوزه و مرکز آموزش 
تخصصی تفسیر و 

علوم قرآن 

همۀ مسائل است؛ هرچه رابطه و انس ما با 
قرآن و معارف آن بیشــتر باشد، بیشتر و 
بهتر می توانیم پاسخگوی نیازهای جامعه 
باشیم. امام جماعت برای پاسخگویی به 
اقشار مختلف، باید آگاهی نسبی و تداوم 

مطالعه داشته باشد. 

مرحلۀ نخست: آشنایی با ترجمۀ قرآن 
در خصوص مباحث قرآنی، باید از ابتدایی ترین 
مرحله تا عالی ترین ســطح، بــرای خود برنامه 
داشته باشیم. کمترین توقع مردم از امام جماعت، مأنوس بودن او 
با قرآن و روخوانی است. باالتر از آن، توقع دارند که او استاد تجوید 
باشد. پس امام جماعت -در هر مرتبه و ســطحی که این ِسمت را 
پذیرفت- باید تالش کند دچار هیچ مشــکلی در روخوانی نباشد. 
مرحلۀ باالتر، آشنایی با ترجمه اســت. انس با قرآن، در اثر استمرار 
تالوت روزانه و نگاه به ترجمه حاصل می شود. شاید ترجمۀ آیت اهلل 
مکارم شیرازی -مخصوصاً ترجمه ای که در یک صفحه آیات قرآن و 
صفحۀ مقابل، ترجمه است- از همه رساتر و بهتر باشد. اینها از اولیات 

کار است که باید به ضرورت این امور توجه داشته باشیم. 

سیر مطالعات تفسیری مبلغ
ضرورت آشنایی با سطوح مختلف تفسیر قرآن کریم
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یکی از 

موضوعاتی که 
برای مبلّغ و 

امام جماعت 
ضروری است، 

آشنایی با روایات 
تفسیری است. 

برخی بزرگان 
روایات دارای 
جنبۀ تفسیری 
را جمع آوری و 

مدون کرده اند. 
آنچه که در 
حال حاضر 

در دسترس 
می باشد، سه 
کتاب معروف 
البرهان سید 

هاشم بحرانی، 
نورالثقلین عالمه 

حویزی و کنز 
الدقائق میرزا 

محمد مشهدی 
است

مرحلۀ پنجم: آشنایی با روایات تفسیری 
یکی از موضوعاتی که بــرای مبلّغ و امام جماعت ضروری اســت، 
آشنایی با روایات تفسیری است. برخی بزرگان روایات دارای جنبۀ 
تفسیری را جمع آوری و مدون کرده اند. آنچه که در حال حاضر در 
دسترس می باشد، ســه کتاب معروف البرهان سید هاشم بحرانی، 
نورالثقلین عالمه حویزی و کنز الدقائق میرزا محمد مشهدی است. 
تفســیر صافی فیض کاشــانی نیز تقریباً جنبۀ روایی دارد، ولی از 
خودشان نیز قلم زدند. اما این سه تفسیری که عرض شد -مخصوصاً 
البرهان و نورالثقلین که هیچ گونه توضیحــی ندارد- تقریباً روایی 
محض است. البته از تفاسیر روایی قدما، تفاسیر عیاشی، قمی و فرات 
کوفی مانده است، منتها چون هیچ کدام کامل نیست، شاید نتوانند 

خیلی پاسخ گو باشند.
نکتۀ اساسی -که هر کســی که می خواهد وارد این تفاسیر بشود 
و با روایات تفســیری آشــنایی پیدا کند، باید بدان توجه داشــته 
باشد- تمییز بین »روایات تفسیری)تنزیلی(« و »روایات تأویلی« 
است. عدم توجه به این نکته، مشکالتی را ایجاد می کند؛ هم برای 
اهل سنت نسبت به شیعیان شبهه ایجاد کرده، هم بعضی از بزرگان 
ما در بعضی از مواقع، دچار خلط شدند و به اشتباه افتادند. روایات 
تنزیلی، روایاتی است که بر حسب ظاهر آیه وارد شده است و کاماًل با 
ظاهر آیه هم خوانی دارد؛ اما در مواجهه با روایات تأویلی، اول باید آیه 
را به تأویل برد و الغای خصوصیت کرد، بعد از آن جایگاه این روایات 
مشخص می شود. اگر بین روایات تأویلی و تفسیری تمییز ندهیم، 

گاهی سخت دچار شبهه می شویم.
ْكِر  به عنوان مثال، آیۀ 43 ســورۀ نحل می فرماید: »َفْســَئُلوا أَْهَل الذِّ
إِْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن«؛ اگر چیزی را نمی دانید، به اهل ذکر مراجعه 
کنید. روایات متعدد ذیل این آیه، مــراد از اهل ذکر را ائمه)علیهم 
السالم( می داند. در نتیجه دو سؤال مطرح می شود؛ 1. آیه در مورد 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( و در زمانی نازل شده که مردم هنوز 
ایشان را به پیغمبری نپذیرفته اند و با این آیه قرار است او را بشناسند 
و ایمان بیاورند؛ آیا این قابل پذیرش است که پیامبر به مردم بفرماید 
هر چیزی را که نمی دانید، به اهل بیت من مراجعه کنید؟ عالوه بر 
اینکه در زمان پیغمبر، از اهل بیت فقط امیرالمؤمنین)علیه السالم( 
می توانستند پاسخگو باشــند؛ ولی برای مردم هنوز جا نیفتاده بود 
که برای فهم قرآن و دین، باید به ایشان مراجعه کنند؛ می گفتند ما 
اول به پیغمبر مراجعه می کنیم. این چه ارجاعی است که اگر کسی 
چیزی را نمی داند، به اهل بیت مراجعه کند؟ 2. در آیۀ بعدی می گوید: 
ُبرِ«؛ اگر با زبور و تورات و انجیل آشنایی ندارید، بروید  »ِباْلَبیِّناِت َو الزُّ
از اهل  ذکر سؤال کنید. یعنی هر کس تورات و انجیل را نمی دانست، 

باید از اهل بیت بپرسد؟
اینها قابل حل نیســت. در حالی که باید توجه داشت این روایات، 
روایات تأویلی اســت. روایات تنزیل این اســت که آیه خطاب به 
مشرکین و مقصود از اهل ذکر، علمای یهود و نصارا است. به این بیان 
که اگر در نبوت من، در ارتباط من با ماوراء طبیعت و در این قرآن، 
شبهه دارید و چیزی برای شما مجهول است، از علمای یهود و نصارا 
که با زبور، تورات و انجیل آشنایی دارند، سؤال کنید؛ قاعدتاً آنان به 
شما خواهند گفت که قبل از من هم، پیامبر بوده، توسط او ارتباط با 

آیات را دسته بندی کرده و پیام های هر آیه را بازگو نموده است. ما 
می توانیم با مراجعه به آن، پاسخگوی اقشــار عمومی باشیم. امام 
جماعت به مناسبت های مختلف، یا در جلســات کوتاه و متناوب، 
می تواند پیام های قرآنی را -با مراجعه ای که کرده- مختصر، مفید و 

کاربردی منتقل کند.
گاهی محفل تفسیری برپا می شود یا در جمع، افرادی طالب سطح 
باالتری از معارف هســتند. برای این مرحله )سطح میانی(، تفسیر 
نمونۀ آیت اهلل مکارم شیرازی مناسب است؛ پا را فراتر می گذارد، به 
اقوال دیگر اشــاره می کند، در برخی موارد استدالل ها را می آورد و 
پاسخ های نسبتاً مورد پسند و قابل قبول ارائه می دهد، مقداری به 
مباحث اجتماعی و علمی می پردازد و می تواند مرجع مناسبی برای 

سطح میانی باشد.
اما اگر مخاطبین ما اخص و دنبال نکته و رفع شبهه باشند، بخواهند 
مســائل را کاماًل روشــن دریابند، ابعاد مختلف آن را لمس کنند و 
مطالب باالتری را بطلبند، اینجا تفســیر المیزان عالمه طباطبایی 
است که مباحث معرفتی و ســؤاالت را مطرح می کند، شبهات را 
پاســخ می دهد و دربردارندۀ مباحث فلســفی، تاریخی، اجتماعی 
و روایی است. از آنجا که شیوۀ تفســیر در آن، قرآن به قرآن است، 
با مراجعه به یک آیه، آشــنایی با چند آیۀ مرتبط با آن نیز حاصل 
می شــود. گاهی عمق مطلبی که عالمه در صدد بیان آن بوده، در 
ترجمۀ فارسی منعکس نشده اســت؛ پس بهتر است به همان متن 

عربی مراجعه شود.
بنابراین، امام جماعت باید یک آشنایی با تفسیر نور، یک آشنایی با 
تفسیر نمونه و یک آشنایی هم با تفسیر المیزان داشته باشد تا بتواند 

نیازهای اقشار مختلف را برآورده کند.

مرحلۀ چهارم: آشنایی با تفاسیر موضوعی 
در تفسیر قرآن، دو شیوۀ مشــهور وجود دارد: تفسیر ترتیبی -که 
نمونه هایی از آن را بیان کردیم- و تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعی 
موجب احاطۀ کامل بر موضوعات قرآنی می گــردد. مثاًل راجع به 
اصل وجود آیاتی در قرآن دربارۀ روابط بین الملل، سیاست گذاری 
و اولویت بندی آن، آشــنایی با تفســیر موضوعی راه گشا است. به 
همین جهت بزرگانی در کنار تفســیر ترتیبی، به تفسیر موضوعی 
هم پرداخته اند. مثالً  آیت اهلل سبحانی در کنار تفسیر ترتیبی خود، 
نخستین تفسیر موضوعی به زبان فارســی را تحت عنوان منشور 
جاوید در دوازده جلد نوشــتند. آیــت اهلل جوادی آملی هفده جلد 
تفسیر موضوعی قرآن کریم راجع به مســائل مختلف دارند و پس 
از آن تفســیر ترتیبی را نیز شــروع کردند. آیت اهلل مکارم شیرازی 
به عکس ایشان، ابتدا تفسیر ترتیبی را نوشــتند و بعد همان گروه 
محققین را جهت دهی کردند و تفسیر موضوعی پیام قرآن را در ده 

جلد ارائه نمودند.
عالوه بر این دو شیوۀ مشهور، شیوۀ دیگری به نام »تفسیر تنزیلی« 
-یعنی تفسیر قرآن بر اســاس ترتیب نزول- نیز مطرح شده است. 
استاد بهجت پور، از شاگردان برجستۀ مرحوم آقای معرفت، پا به این 
عرصه گذاشتند و مجلداتی منتشر کرده اند. شایسته است روحانیون 

و ائمۀ جماعات، با این سه شیوه آشنایی داشته باشند.
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شاید 
مختصرترین 
کتاب علوم قرآن، 
کتاب قرآن در 
اسالم عالمه 
طباطبایی باشد 
که در عین ایجاز، 
بسیار مفید 
است. اگر کتاب 
نسبتاً وسیع تری 
بطلبیم، دورۀ ده 
جلدی التمهید 
مرحوم استاد 
معرفت است

 

الف. تفسیر با نگاه جامع علی اکبر 
خدامیان آرانی

 استاد سطح عالی 
حوزه و پژوهشگر 

مرکز تخصصی 
حدیث

مراد از تفســیر با نگاه جامع، تفاسیری است که 
در شرح و تبیین آیات، به تفســیر تمامی موارد 
از جمله واژگان، اصطالحــات، مباحث تاریخی، 
مباحث روایی، شأن نزول، نقد و بررسی نظرات و 
آرای دیگر مفّسران و... پرداخته اند و در ضمِن نگاه 

جامع، رویکرد تبلیغی نیز دارند.

تفسیر المیزان 
تفســیر المیزان موســوعه ای جامع از مباحث اجتماعی، تاریخی و 
اخالقی است که با شیوه ای محققانه به رشته تحریر درآمده و مباحث 
عمیقی را مطرح نموده است. از همین رو، برای کاربردهای تبلیغی و 
عمومی، قابل استفاده است و بهره های فراوانی می توان از آن برد. عالمه 
طباطبایی در مباحث اجتماعی، خانواده، اخالقی و... مطالب و نکات 
عمیق و محققانه ای بیان نموده اســت. این تفسیر توسط محمدباقر 
موسوی به فارسی ترجمه شده و همچنین گزیده ای عربی نیز در شش 

جلد توسط الیاس کالنتری از آن ارائه گردیده است.

تفسیر نمونه 
این تفسیر که اثر آیت اهلل مکارم شــیرازی و گروه تفسیری ایشان 
است، با رویکرد اجتماعی، اجتهادی و کالمی تألیف گردیده است. 
ویژگی خاص این تفسیر، عصرى و اجتماعى بودن آن است؛ زيرا 
پیام ها و نکات قرآن را متناسب با نيازها و پرسش هاى عصر و با زبان 
روز تبيين نموده است. به عبارت دیگر، تفسیر نمونه، در كنار شرح 
و تبیین آيات، به مسايل اجتماعى نيز پرداخته و به تناسب موضوع، 
به بسيارى از سؤاالت و شــبهاتى كه ممكن است ذهن ها، به ويژه 
نسل جوان را به خود مشــغول کند، پاسخ گفته است. بنابراین، از 
آنجا كه قرآن، كتاب زندگى و حيات است، در این تفسير، به جاى 
پرداختن به مســايل ادبى و عرفانی و ماننــد آن، توجه خاصى به 
مسايل ســازندۀ زندگى مادى و معنوى به ويژه مسايل اجتماعى 
شده و بیشتر روى مسايلى كه تماس نزديک با حيات فرد و اجتماع 
دارد، تكيه گرديده است  و از بیان اصطالحات پيچيدۀ علمى -كه 
نتيجۀ آن اختصاص كتاب به صنف خاصى اســت- در متن كتاب 
دوری شده اســت. از همین رو، رویکرد تبلیغی تفسیر نمونه قابل 

توجه است.

ماوراء برقرار شده، او هم کتابی داشته است و برای شما حل می شود. 
این شأن نزول آیه و روایات تنزیلی است.

اما برای اجرای روایات تأویلی، الغای خصوصیت می کنیم؛ می گوییم 
این آیه خطاب به مشرکین است، ما »مشرک بودن« را الغا می کنیم 
و »هر کس که چیــزی را نمی داند« را در نظــر می گیریم. مقصود 
از اهل ذکر، علمای یهود و نصارا اســت، ما »یهــود و نصارا بودن« 
را الغا می کنیم و »هر کس که کارشــناس در علمی اســت« را در 
نظر می گیریم و از این دو الغا، »رجوع جاهل به عالم« را اســتنباط 
می نماییــم. از آنجایی که ســرآمد عالمان دین در طــول تاریخ، 
ائمه)علیهم السالم( بودند، اگر جاهالن به معارف دین بخواهند به 
عالمان دین رجوع کنند، قاعدتاً باید به ایشان مراجعه کنند؛ کسانی 
که معاصر ائمه)علیهم السالم( بودند، به خود ایشان مراجعه کنند 
و بعد از آن، اشــخاص باید از مکتب و روایات ایشان استفاده کنند. 

بنابراین، این روایت جنبۀ تأویلی پیدا می کند.
امام جماعت و مبلّغ، باید با ممارست و آشنایی مداوم با این کتب -در 
پرتو کتب تفسیری که ذکر شد- با روایات تفسیری و تنزیلی و تأویلی 

آشنایی پیدا کند و بتواند اینها را تفکیک نماید.

مرحلۀ ششم: آشنایی با مباحث علوم قرآن 
دو نگاه به قرآن وجود دارد: نگاه درونی و نگاه بیرونی و پیرامونی. نگاه 
درونی، همان تفسیر آیات است و به نگاه بیرونی، اصطالحاً »علوم 
قرآن« گفته می شود. علوم قرآن، متکفل مباحثی چون تاریخ قرآن، 
ماهیت وحی، اعجاز قرآن، تأویل و تفسیر، ناسخ و منسوخ، اسباب و 

شأن نزول و... است.
شــاید مختصرترین کتاب علوم قرآن، کتاب قرآن در اسالم عالمه 
طباطبایی باشد که در عین ایجاز، بسیار مفید است. اگر کتاب نسبتاً 
وســیع تری بطلبیم، دورۀ ده جلدی التمهید مرحوم استاد معرفت 
است که یک دورۀ علوم قرآن را به طور مفصل آورده است. در جلد 
اول، نحوۀ جمع آوری قرآن -که به »تاریخ قرآن« تعبیر می شود- و 
مباحثی راجع به نحوۀ شکل گیری و تدوین قرآن، اسباب نزول و شأن 
نزول مطرح شده است. پس از آن، ســه جلد به اعجاز قرآن -اعجاز 
بیانی، اعجاز تشریعی و اعجاز علمی- اختصاص یافته است. همچنین 
دو جلد به آشنایی با تفاسیر شیعه و سنی و مفسرین و مؤلفین آنها، 
تحت عنوان »التفسیر و المفسرون« اختصاص یافته است. یکی از 
مباحث مهم، »شبهات و ُردود« است که در آن، شبهاتی که پیرامون 
قرآن از قرون گذشته تا امروز مطرح شــده -از شبهات ادبی تحت 
عنوان »اغالٌط فی القرآن«، شــبهات علمی و...- و پاسخ آنها آمده 
است. مثاًل برخی گفته اند آیاتی از قرآن، با آنچه علم ثابت کرده -نه در 
حد فرضیه- سازگاری ندارد. این شبهات جمع آوری و در این بخش 
پاسخ داده شده است؛ در بعضی جاها از نقشه و شکل -مثاًل ساختار 
درون بدن، ساختار قلب و...- استفاده کرده و بیان می شود که اتفاقاً 

دقیق ترین مطالب علمی در قرآن هست.
اگر کسی در کنار تفاسیری که بیان شــد، یک دور با مباحث علوم 
قرآنی آشنایی پیدا کند، می تواند بسیاری از سؤاالت پیرامونی راجع 

به قرآن را پاسخ دهد.

بیان تفاسیر با 
رویکرد تبلیغی



  
مراد از تفسیر با 

نگاه نکته یابی 
و پیام دهی، 

تفاسیری است 
که در شرح و 
تبیین آیات، 

به بیان نکات 
آن پرداخته اند 
و پیام هایی را 
که می توان از 

قرآن برداشت 
نمود، اعّم از 

نکات اجتماعی، 
اقتصادی، 
فرهنگی، 
سیاسی، 

تاریخی، اخالقی 
و... ذکر کرده اند
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بر اساس رویکرد تبلیغی و بیان آن برای عموم مردم توسط مبلغان بوده 
است که می توان در امر نشر معارف قرآنی، از آن استفاده نمود. بیان 
نکات و پیام های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاســی، اخالقی، 
خانوادگی و... با زبان روز و شیوا از ویژگی های بارز این تفسیر می باشد.

تفسیر مهر 
این تفســیر، نوشــتۀ محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی دیگر از 
پژوهشگران می باشد که در بیست و چهار جلد به چاپ رسیده است. 
تفسیر مهر مانند تفسیر نور، بر مبنای نکته یابی و پیام دهی تألیف شده 
است، با این تفاوت که پس از نقل آیه و ترجمۀ آن، به ذکر شأن نزول 
آیه پرداخته و سپس نکات و اشارات هر آیه را بیان کرده است. پس از 
این سه مرحله، آموزه ها و پیام های آیه به صورت قاعده ای کلی -که با 
نیازهای زمان قابل تطبیق باشد- ذکر شده است. مخاطب این تفسیر 
در درجۀ اول، جوانان، به ويژه دانشــجويان هستند و از اين رو نكات 
روان شناختى و جامعه شناختى در آن رعايت شده و با نثری روان و رسا 

و به دور از اصطالحات علمی و فّنی، بیان گردیده است.

   شماره196  رجب و شعبان 1438   

ب. تفسیر با نگاه نکته یابی و پیام دهی
مراد از تفسیر با نگاه نکته یابی و پیام دهی، تفاسیری است که در شرح 
و تبیین آیات، به بیان نکات آن پرداخته اند و پیام هایی را که می توان 
از قرآن برداشــت نمود، اعّم از نکات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، 

سیاسی، تاریخی، اخالقی و... ذکر کرده اند. 

تفسیر نور 
تفسیر نور -که اثر قرآن پژوه مشــهور، حجت االسالم محسن قرائتی 
است- با بیانی روان و رســا برای عموم مردم تألیف شده است. در این 
تفسیر از بیان اصطالحات فّنی، ادبی، فقهی، کالمی، فلسفی و... احتراز 
شده و تمامی قرآن به صورتی روان و شیوا تفسیر شده است. تفسیر نور 
نیز همچون تفسیر راهنما، به بیان نکته ها و پیام ها پرداخته با این تفاوت 
که در تفسیر راهنما، برداشت ها به صورت پی درپی بیان شده، اما در 
تفسیر نور، در مرحلۀ اول به بیان نکات آیات پرداخته شده و پس از آن 
پیام های برداشتی از آیات بیان گردیده است. رویکرد تبلیغی در تفسیر 
نور، بسیار به چشم می خورد و باید گفت که ماهیت تألیف این تفسیر، 
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از نظر امامان معصوم، آگاهی از علوم قرآنی و دوری از تفسیر به رأی، از 
شرایط ضروری تفسیر است که همواره بر آن تأکید داشته اند.

گونه های تفسیری اهل بیت)علیهم السالم( 
گرچه از نظر تفسیر پژوهان، روش های تفسیر متعّدد هستند،2 از زمان 
صحابه، دو روش کلّی تفسیر به مأثور و روش تفسیری عقلی-اجتهادی 
در تفســیر قرآن، مورد عمل قرار گرفته اســت. روش تفسیر به مأثور، 
تفســیر آیات از طریق روایات پیامبر و صحابه)در نظر اهل تســّنن( و 
معصومان)علیهم السالم( اســت. در روش دوم، هرچند از روایات هم 
استفاده می شود، کوشش عقالنی در این تفسیر، نقش محوری دارد و 
مفّسر، آیات را خردورزانه تفسیر می کند. رویکردهای گونا گون کالمی، 
لغوی، فلسفی، عرفانی، فقهی و...، در پرتو این روش کلّی پدید آمده است.

در پرتو مبانی اســتوار و اصول بنیادین معصومین -همچون اعتقاد به 
جامعیت و مرجعیت و جنبه های ظاهــری و باطنی قرآن- می توان در 

تفسیر اهل بیت از روش های ذیل سخن گفت:
روش قرآن به قرآن 

تفســیر قرآن به قرآن، قدیمی ترین روش تفســیری است.3 مرحوم 
طباطبایی بر این باور است که اهل بیت در تفسیر آیات، از حّجت، برهان، 
نظر یا فرضیۀ علمی کمک نگرفته اند.4 اهل بیت)علیهم السالم( با توّجه به 
اینکه قرآن، تبیان کّل شی ء است و به طریق اولی می تواند بیان خودش 

باشد، این روش را در تفسیر قرآن به کار بسته اند.
َاَط اْلُمْسَتِقیَم« را با آیۀ 69 سورۀ  امام علی)علیه السالم( آیۀ »اْهِدَنا الصِّ

نساء تفسیر کرده اند.5
همچنین در تبیین آیۀ 124 سورۀ بقره، به آیۀ 13 سورۀ لقمان استناد 

از آنجا که قرآن به زبان عربی نازل شد، مسلمانان  دکتر محسن 
قاسم پور

دانشیار علوم قرآن 
و حدیث دانشگاه 

کاشان

صدر اسالم، معانی و مضامین بیشــتر آیات آن را 
می فهمیدند. اما زمانی هم آیاتی نازل می شــد که 
بیشــتر آنــان و حتی برخــی صحابــۀ نزدیک 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم(، از شناخت معانی 
آن ناتوان بودند. مســلمانان در موارد نیاز به فهم و 
درک مقاصد آیات الهی، به پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( مراجعه 
کرده، به گونه ای پاسخ پرسش خود را می گرفتند. مبتنی بر آیۀ 44 سورۀ 
نحل که به این مطلب اشاره دارد، رسالت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و 

سلم(، تبیین و تفسیر آیات قرآن است.
تفسیر در مرحلۀ آغازین، به صورت تفسیر به مأثور و منحصر در روایات 
نبوی بوده است. دومین مرحلۀ تفسیر قرآن، دورۀ صحابیان است که در 
آن، تفسیر بر مبنای روایت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( است. امام 
علی)علیه السالم(، سرآمد و داناتریِن مفّسران صحابی1 و در مراتب بعدی، 

عبداهللّ  بن عّباس، ابن مسعود و ابّی بن کعب قرار دارند.
از ویژگی های عمده و کلّی این جریان تفسیری، سادگی و بی پیرایگی، 
سالمت و پیراســتگی از جدل و اختالف، پرهیز از تفسیر به رأی و نقِل 

صرف است.
از اقتضائات بدیهی و روشــن حدیث ثقلین، عصمــت و برتری علمی 
اهل بیت)علیهم السالم( است و در ضرورت تفسیر اهل بیت، همین بس که 
مسلمانان پس از پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( در دورۀ تابعین و پس 
از آن، به جریان های تفسیری گوناگونی گرایش یافتند و این تفاسیر باعث 

سردرگمی یا انحراف اّمت از آموزه های درست وحی و میراث نبوی شد.

راه نمایان تفسیر
نگاهی به روش شناسی تفسیری امامان)علیهم السالم(*

پی نوشت ها:
* گزیده ای از مقالۀ پژوهشی 
دکتر محسن قاسم پور، مجلۀ 
قبسات، پاییز 1382، شمارۀ 29.
)1( المحّرر الوجیر: ج18/1.

)2( التفسیر و المفّسرون: 
ج149-146/1.
)3( المیزان: ج25/1.
)4( همان.
)5( بحار: ج78/65.
)6( نورالثقلین: ج121/1 و 122.

)7( شیخ صدوق: »توحید«، 
ص119 و 120.
)8( تبیان: ج86/1 و 87.
)9( امالی: ص42.
)10( کافی: ج292/1 و 293.
)11( بحاراالنوار: ج20/67.
)12( شیخ صدوق، پیشین، ص6.
)13( مجمع البیان: ج14/3.
)14( تفسیر عیاشی: ج85/1.
)15( معانی االخبار: ص325.

)16( التفسیر و المفّسرون فی 
ثوبه القشیب: ج468/1.
)17( همان.



  
 اگر ما بحث های 
روایی ایشان را 

از المیزان بیرون 
آوریم، به نظر 

می رسد تفسیر 
المیزان هم چنان 

پا برجاست و 
مطالب ناقص 

نمی شود؛ چون 
ایشان کاماًل 

مطلب خودش 
را در بحث های 
بیانی گفته، یک 

بحث روایی 
هم اضافه کرده 

است
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نسبت  تفسیر 
قرآن به قرآن با 
روایات و سنت

شیوۀ مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان، به 

حجت االسالم 
و المسلمین 

ادیب زاده
استاد سطح عالی 

حوزه و مرکز آموزش 
تخصصی تفسیر و 

علوم قرآن 

»تفســیر قرآن به قرآن« معروف است. این شیوۀ 
تفسیری ممکن است ایجاد شبهه کند؛ کما اینکه این 
شبهه در قدیم مطرح شده بود و روز به روز قوی تر 
می شود که مراد از تفســیر قرآن به قرآن چیست؟ 
یعنی باید از روایات احساس بی نیازی کینم؟ یعنی ما 
از ِعدل قــرآن -که روایات و ســنت نبوی و عترت 
است- بی نیاز هســتیم؟ این عنوان چه می خواهد 

بگوید؟
شبهه زمانی تقویت می شود که وارد شیوۀ مرحوم 
عالمه در تفسیر المیزان می شویم؛ ایشان مباحث 
قرآنی را مطرح می کند، در آخر یک بحث روایی هم اضافه می کند. یکی 
از افراد منتقد می گفت اگر ما بحث های روایی ایشان را از المیزان بیرون 
آوریم، به نظر می رسد تفســیر المیزان هم چنان پا برجاست و مطالب 
ناقص نمی شود؛ چون ایشان کاماًل مطلب خودش را در بحث های بیانی 
گفته، یک بحث روایی هم اضافه کرده است. پس ایشان می خواهد بگوید 
این بحث های روایی، یک بحث تکمیلی، جانبی و استطرادی است و إال 
می توانیم بدون اتکا به روایات، از عهدۀ تفسیر قرآن برآییم. اگر این برداشت 
صحیح باشد، این سؤال به وجود می آید که »إِنِّ َتارٌِك ِفيُكُم الثََّقَلنْيِ ِكَتاَب 
اللَِّه َو ِعرْتَِت أَْهَل َبْيِتي « چه می شود؟ اینکه پیامبر مأمور به تبیین قرآن 
َ لِلنَّاِس ما ُنزَِّل إِلَْيِهْم« )نحل)16(:44(؛ مقام پیامبر چه می شود؟   بود: »لُِتَبنيِّ
اهل بیت -که مبّین و مفسر قرآن هستند- و این همه روایات تفسیری 

چه می شود؟
کسانی که می خواهند این بحث را دنبال کنند، به جلد سوم المیزان، ذیل 
آیۀ 7 سورۀ آل عمران -که آیۀ محکم و متشابه قرآن است- مراجعه کنند. 
آنجا ذیل بیان محکم و متشابه، بحث بسیار مفصلی -نزدیک به شصت 

صفحه- دارند. در دو صفحۀ آخر، دو »إن قلت« مطرح می کنند:
إن قلت اول، همان سؤاالتی است که دربارۀ جایگاه روایات و نیاز به آنها مطرح 
می شود. ایشان جواب می دهد که ما نه تنها به روایات و صحابه و تابعین نیاز 

نداریم، بلکه به روایات پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( هم نیاز نداریم.
« چه  َقَلنْيِ إن قلت دوم اینکه با این تبیین، پس حدیث »إِنِّ َتارٌِك ِفيُكُم الثَّ
می شود؟ پیغمبر عترت خودشان را ِعدل قرآن قرار دادند. فرمودند »لَن 
یَفَتِرقا«؛ از هم جدا نمی شوند، »َحّتی َیرِدا َعَلیَّ الَحوض«. با پذیرش این 
بی نیازی، جدایی کامل حاصل شد. پس این حدیث چه می شود؟ ایشان 
می گویند من این حدیث را کاماًل قبول دارم، ولی وقتی گفتم به روایات 
نبوی نیاز نداریم، به طریق اولی به روایات اهل بیت هم نیاز نداریم. اینجا 

می کنند. از رهگذر این تفسیر، ظلم به شرک تفسیر می شود.6
از دیگر جنبه های تفســیر قرآن به قرآن در تفسیر امامان، ارجاع آیات 
متشابه به آیات محکم است. امام صادق)علیه السالم( در تفسیر آیۀ 55 
سورۀ زخرف فرموده اند: »خداوند، مانند ما تأّسف نمی خورد؛ بلکه تأّسف 
و رضای خدا، همان تأّسف و رضای دوستان خدا است، و خشم دوستان 
خدا، در حقیقت خشم خداوند اســت.«7 به این ترتیب، آیۀ متشابه با 
ارجاع به آیۀ محکِم 80 سورۀ نساء و نیز آیۀ 10 سورۀ فتح تفسیر می شود.

تفسیر به مأثور 
به عقیدۀ شیعه، ســخن امامان معصوم، در حکم سخن پیامبر است و 
به شرط رعایت موازین و مالک های گزینش حدیث و استواری متن، 
احادیث امامان همان منزلت احادیث پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( را 
دارد.8 به مقتضای مضمون روایتی که شیخ مفید از امام باقر)علیه السالم( 
آورده،9 ریشۀ گفته های ایشان به پیامبر و در نهایت به خداوند می رسد 
و از نظر امام صادق)علیه السالم(، میراث علمی امامان بر گرفته از پیامبر 
است.10 بدین سان، امامان، افزون بر بهره گیری از روش قرآن به قرآن، در 
مواردی، تفسیر خود را به سخنان پیامبر یا دیگر امامان مستند ساخته اند. 
امام علی)علیه السالم( در تفسیر آیۀ 5 سورۀ ابراهیم، »اّیام الّله « را به 
استناد سخن پیامبر، نعمت های خدا می دانند.11 همچنین در تفسیر آیۀ 
60 سورۀ الرحمن، از پیامبر روایت می کنند که فرمود: »پاداش کسی که 

به او نعمت توحید دادم، جز بهشت نیست.«12
تفسیر محتوایی یا تأویل گرایانه 

بخش اصلی تفسیر اهل بیت، تفسیر معنوی قرآن -تفسیر محتوایی 
یا تبیین مفهومی آیات- اســت. بر این اساس، تأویل آیات به صورت 
مصادیق بارز راسخان در علم، دامنۀ گســترده ای را در حوزه روایاِت 

تفسیری شامل شده است.
الف. تعیین مصداق یا تطبیق: در این روش، آیات با واقعیات و حوادث 
محسوس یا انسان هایی خاص تطبیق می یابد. در فرایند تطبیق، مفهوم 
معنوی آیات، چهــره ای عینی به خود گرفته اســت؛ امام صادق)علیه 
السالم( در تفسیر آیۀ 5 سورۀ نساء، »سفهاء« را با استناد به سخن پیامبر، 
به انسان شراب خوار تأویل می کنند.13 همچنین امام علی)علیه السالم(، 
واژه های »حسنه« و »سّیئه« را که به ترتیب در آیات 89 و 90 سورۀ نمل 

آمده، به حّب اهل بیت و بغض ایشان تأویل کرده اند.
ب. توسعۀ مفهومی یا جری و تطبیق: امام باقر)علیه السالم( فرموده اند: 
»اگر این گونه باشد که وقتی آیه ای دربارۀ قومی نازل شد، پس از آن که 
آن قوم مردند، آن آیه نیز بمیرد، از قرآن چیزی باقی نمی ماند؛ اّما قرآن، 
تا آسمان ها و زمین برقرار است، جاری خواهد بود و برای هر قوم، آیه ای 
است که آن را می خوانند و از آن، بهرۀ نیک یا بد دارند.«14 تفسیر امام 
علی)علیه السالم( از مفهوم »نصیب« در آیۀ 77 سورۀ قصص -که دربارۀ 
قارون است- و توسعه دادن آن به مفاهیم ســالمت، توانایی، فراغت و 

جوانی، شاهدی بر این مطلب است.15
نقش تعلیم اهل بیت در تفسیر 

برخی بر این عقیده اند که اهل بیت، در تفسیر قرآن، به دنبال تفسیر همۀ 
آیات نبودند؛ بلکه در صدد تعلیم روش تفسیر و چگونگی بهره گیری از 
آیات در تفسیر بوده اند.16 ایشان با ارائۀ نمونه هایی در تفسیر آیات، در واقع 
خواسته اند اصول و مبادی تفسیر قرآن را برای اصحاب و شاگردان تبیین 
کنند.17 هر چند احادیث تفسیری امامان فراوان نیست، اما این روایات 

برای آموزش روش تفسیری آنان کافی است.
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 برای اینکه کسی 
بتواند از عهدۀ 
تفسیر ظواهر 
قرآن برآید، باید 
یک دور با روایات 
اهل بیت و روایات 
تفسیری آشنا 
شود، شیوه که 
دستش آمد، 
می تواند وارد 
تفسیر شود

 

نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

است. بنابراین، این گونه نیست که روایات تفســیری را نادیده بگیرد یا 
کم لطفی کرده باشد. 

اگر مقدمۀ المیزان را -که یک مقدمۀ چهار پنج صفحه ای و بسیار عمیق 
است و مبنای روش تفسیری خودشان را در آن بیان کرده اند- نگاه کنیم، 
در آنجا تصریح می کنند که با مسلکی که من از اهل بیت)علیهم السالم( 
گرفتم، به این نتیجه رسیدم که بهترین شیوۀ تفسیر ظواهر قرآن، تفسیر 
قرآن به قرآن است. لذا ایشان می فرماید برای تسلط بر این کار، باید یک 
دور در مکتب اهل بیت)علیهم السالم( زانو بزنید. به همین جهت ایشان 
قبل از آنکه تفسیر المیزان را بنویسد، یک دور تفسیر »البیان« دارد. شش 
جلد تفسیر البیان چاپ شده است؛ بقیۀ آن را یا ایشان دیگر ننوشته اند، 
یا اینکه اگر نوشته شده، به دست ما نرسیده و امروز در دست نیست. اما 
همین شش جلدی که چاپ شده، یک دوره  تفسیر روایی است؛ اصاًل از 
خودشان قلم نزدند. اگر هم قلم زدند، توضیح و شرح همان روایت است. 
بنابراین، ایشان می گوید برای اینکه کسی بتواند از عهدۀ تفسیر ظواهر 
قرآن برآید، باید یک دور با روایات اهل بیت و روایات تفسیری آشنا شود، 
شیوه که دستش آمد، می تواند وارد تفسیر شود. معنایش این نیست که 
حاال که ما نیاز نداریم، پس اصالً می توان بدون مراجعه به روایات تفسیری، 
تفسیر ظواهر کرد؛ چرا که این امر محال است! باید زانو بزند، شیوه را به 

دست بیاورد، سپس می تواند وارد تفسیر قرآن به قرآن شود.
بنابراین، برای فهم ظواهر باید از قرآن کمک بگیریم. در اینجا هر اندازه که 
مفسر با قرآن مأنوس باشد، مسلط باشد، به گونه ای که به هر آیه ای رسید، 
آیات مرتبط با آن -نه آیاتی که صرفاً در لفظ مشترک باشد؛ بلکه آیاتی که 
به نحوی مرتبط با آن آیه است- در ذهن داشته باشد و در تفسیر آن آیه، 
مد نظر قرار بدهد، زوایای بیشتری از آیه را به دستش می آورد. این عبارت 
ایشان، می طلبد که انس ما با قرآن و تالوت قرآن، یک انس عمیق باشد تا 

بتوانیم ارتباط بیشتری با فهم قرآن داشته باشیم.

شبهه خیلی قوی تر می شود.
ایشان در خط آخر، مجماًل پاســخ می دهند که برای فهم قرآن -یعنی 
ظواهر قرآن؛ آنچه که در متن قرآن آمده- چون به لسان عربی است، ما 
نیازی بیش از مقدمات عربی نداریم؛ اگر شــخصی عرب زبان باشد یا با 
ادبیات عرب آشنایی کامل پیدا کند و فصاحت، بالغت و منطق را بداند، از 
عهدۀ فهم ظواهر برمی آید. یعنی برای اینکه بفهمد »أَِقيُموا الصََّّالَة« یعنی 
چه، کافی است یا عرب زبان، یا لغت دان باشد تا بفهمد یعنی »نماز را به 
پا دار«. ایشان تعبیر می کند برای فهم این مقدار -ظواهر قرآن- نیازی 
به روایت نداریم. دلیل هم می آورند؛ پیامبر با همین قرآن تحدی کرد، 
یعنی فرمود: »َو إِْن ُكْنُتْم ف  َرْيٍب ِممَّ َنزَّْلنا َعل  َعْبِدنا َفأُْتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِله « 
)بقره)2(:23( . اینجا فرمود یک ســوره، یک جا فرمود ده سوره، یک جا 

فرمود مثل قرآن بیاورید.
آن کسانی که می خواســتند مثل قرآن بیاورند، قاعدتاً  باید اول قرآن را 
می فهمیدند تا بتوانند تالش کنند مثل آن را بیاورند. فهم آنها مترتب بر 
این نبود که اول یک دور پای روایات و تفسیر پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و 
سلم( بنشینند. پیامبر آیات را تالوت می کرد و اینها می شنیدند. اصالً به 
توضیح، تفسیر، احادیث و کالم پیغمبر توجه نداشتند. آیات را می شنیدند، 
می رفتند و به فکر این بودند که تحدی کنند. پس نشــان می دهد فهم 
ظواهر، اصالً بر روایت متوقف نیست. ولی اگر فهم قرآن را بر روایات متوقف 

کنیم، تحدی دچار اشکال می شود.
ایشان این جمله را اضافه می کنند: برای فهم جزئیات احکام، امور ماورای 
طبیعت، عالم برزخ، عالم آخرت، معارف عمیــق قرآنی، قصص دقیق 
قرآنی، شأن نزول ها، برای فهم تمامی اینها، راهی جز روایت نداریم؛ نه 
اینکه روایت کمک است؛ اصاًل راهی جز روایت نداریم. پس ایشان دو تا 
»فقط« به کار می برد: 1. برای فهم ظواهر، »فقط« آشنایی با زبان عرب و 
مقدماتش کافی است و 2. فهم این امور، »فقط« از راه روایات امکان پذیر 
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گاهي پس از 

مطالعۀ یک آیه و 
مراجعه به کتب 

تفسیر و لغت 
و سپس بحث 
و گفت وگو در 
این باره، تازه 

متوجه می شویم 
که آیه را 

نفهمیده ایم. باید 
بکوشیم به قرآن 

عینیت بدهیم. 
البته اینکه صرفاً 
به آیه نگاه کنیم 

و فوری به آن 
عینیت دهیم، کار 
ساده ای نیست؛ 
این کار به تفکر 

نیاز دارد

گسترۀ شمول تفسیر کاربردی نسبت به آیات قرآن
کاربرد، مقوله ای تشکيکي اســت؛ وقتی از آياتي صحبت می کنید که 
در فقه کاربرد دارد، طبيعتاً بحث هاي استداللي آن در تخصص علما 
و مدارس علمیه است. ممکن است آيات علمي قرآن بحث هاي بسيار 
پيچيده اي داشته باشــد. پس بايد در مجامع علمي از آن بحث شود. 
در واقع، کاربرد هر آیه ای بر حسب خودش اســت. برای نمونه، آيات 
عقيدتي، کاربرد مستقيم ندارد که در هر جا از آن استفاده شود؛ مثل 

اختالف میان زن و شوهر که کاربرد آن در عرصۀ فکر و عقیده است.
به طور کلی آيۀ غير کاربردي در قرآن وجود ندارد؛ آیۀ غير کاربردي، يعني 
آيه اي که بايد -العياذ باهلل- آن را کنار بگذاريم. بحث دربارۀ اين است که 
کاربردها)اعتقادي، اخالقي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي(، متفاوت است 
و مراتب مختلف دارد. بسياري از آيات که کاربردهای متفاوت دارند، جهت، 

شکل و کليات زندگي را تبيين مي کنند و در زندگی اثرگذارند.

نکاتی دربارۀ تفسیر
براي بيان تفسير، بايد آن را به طور اساســی فهميد. تا مفاهیم قرآن 
را نچشيم، نمي توانيم به ديگران هم بچشانيم. براي فهم تفسير، بايد 
مطالعه و مباحثه داشــت. گاهي پس از مطالعۀ یک آيه و مراجعه به 
کتب تفسیر و لغت و ســپس بحث و گفت وگو در این باره، تازه متوجه 
می شویم که آيه را نفهميده ايم. باید بکوشیم به قرآن عینیت بدهیم. 
البته اینکه صرفاً بــه آيه نگاه کنيم و فوری بــه آن عينيت دهیم، کار 
ساده ای نیست؛ این کار به تفکر نیاز دارد. اين کالم بلند که ناظر به همۀ 
زمان ها و مکان ها است، به تأمل و دقت احتياج دارد تا انسان، رابطۀ آن با 
عینیت ها را بفهمد. هم چنین باید از بيان مسائل فني براي مردم پرهيز 
کنيم؛ بسیاری از مطالب تفاسير، برای محافل تخصصي و حوزه ها است. 
چنان که برای بیان احکام، امثال جواهر الکالم را براي مردم نمی گوييم، 

بلکه رساله را براي مردم بازگو می کنیم.
نکتۀ ديگر، بیان ساده و روان است. در زمان حاضر، علم توسعه پيدا کرده 
و مردم به دليل شرايط خاص مانند گســترش فناوری ارتباطات و...، 
حوصلۀ کافی ندارند. پس بايد ساده سخن گفت. در جلسه های تفسير، 
بیان کوتاه، روان، به دور از اصطالحات و با توجه به عينيت ها و بهره مندی 

از تمثيل، بسیار به فهم مخاطب کمک می کند.

تفسیر کاربردی به کوشش: دکتر 
امیرمحسن عرفان 
استاد دانشگاه و مرکز 

تخصصی مهدویت

معانی قرآن را از دو جهــت -از بُعد زمان و مکان، 
و فارغ از جنبــۀ زمان و مــکان- مي توان مطرح 
کرد. بــرای نمونه، قضیه ای خاص تر از داســتان 
حضرت یونس یا استثنایی تر از ماجرای حضرت 
یوسف)علیهما السالم( در قرآن نیســت. با مالحظۀ آیات، مي بينيم 
خداوند یکتا در ماجراي حضرت يونس)علیه السالم( مي فرمايد اگر ما 
اين داستان شگفت انگيز و گرفتاري يونس در شکم ماهي را گفتيم، فکر 
نکنيد که استغفار، انابه و نجات تنها به ایشان اختصاص دارد، بلکه اين 
يک سنت است. هم چنین وقتی داستان حضرت يوسف)علیه السالم( را 

مطرح مي کند، می فرماید: »َو َكَذلَِك َنْجزِي اْلُمْحِسِننَي«.
با مطالعۀ قرآن می بینید که اگر قرآن به سراغ تاريخ و قصص می رود و به 
هر چیزی می پردازد، در اصل، جریانی را توضيح مي دهد و فارغ از آن، 
مسئله را توسعه مي دهد و قاعده ای کلی را بیان می کند که از آن می توان 
برای زندگی امروز هم استفاده کرد. بنابراين، تفسير کاربردي، يعني 
تفسيري در زمان حاضر، ناظر به حل مشکالت فکري، عملي، عقيدتي، 

اجتماعي، سياسي و اقتصادي و بر خالف تفسیر غیر کاربردی است.

آسیب شناسی تفسیر غیر کاربردی
تفسير يک کلمه، بسيار پر فراز و نشيب است؛ اولین قدم در این زمینه، 
شناخت شأن نزول آیات است. با این حال، گاه در مورد یک آیه، چند 
شأن نزول بیان شده است. ما در تفسیر از این بحث می کنیم که کدام 
یک از این موارد، به آیه مربوط است. این نوع بحث، آسیب هایی دارد؛ 
چرا که در بحث و جدل بر سر تعیین شأن نزول، از اصل غافل و گرفتار 
حاشیه می شویم و متن را فراموش  می کنیم. این در حالی است که قرآن 
مي گويد اگر اين قصه را گفتيم، براي اين است که شما ببينيد يک کار 

به کجا می انجامد و چه اثري در زندگی دارد.
یکی دیگر از آسیب ها، ترويج فرقه گرايي اســت. فرقه ها يک واقعيت 
موجود در عالم اسالم هستند. در اينکه همۀ فرقه ها علی االطالق حق 
نیستند، شکي نيســت. مذهب حقه، يک مذهب است. روح قرآن در  
پی وحدت اسالمي و پرهيز از تفرقه اســت: »َتعالَوا إىِل َكِلَمٍة َسواٍء َبيَننا 
َو َبيَنُكم«. اگر اين چارچوب فکري و نظري را از قرآن نیاموزیم، وارد 
مباحث دیگری مي شويم و به جاي اينکه روح و هدف قرآن را تقویت 
کنیم، گرفتار فرقه بازي مي شويم؛ تمامي فرقه ها -حتي فرقه هاي ضاله 

و مضله- در حقانیت خود، به قرآن استناد کرده اند.

عینیت بدهیمباید به قرآن 
ضرورت ارائۀ تفسیر کاربردی از قرآن

یادداشت شفاهی حجت االسالم و المسلمین مجتبی 
کلباسی، دبیر ستاد تفسیر و مسئول امور مراكز تخصصی و 

مؤسسات آموزش عالی حوزه های علمیه 
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نگاه

الخصائص
»الخصائص« اثر ابوالفتح عثمان معروف به ابن جنی -كه در آن اصول علم نحو و منشــأ زبان و آواشناسى 
مورد بررسى قرار گرفته است- از قوی ترین آثار در زمینۀ لغت عرب است. نکتۀ حائز اهمیت در این کتاب، 
ریشه شناسی، شناخت الفاظ مشترک و تناسب معنوی و لفظی میان آنها است. ابن جنى در اشتقاق لغت، 
مبحث جديدى به نام »اشتقاق اكبر« را مطرح كرده است كه نتايج آن تا امروز ادامه دارد و هيچ يك از علماى 

لغت، توفيقى بزرگ تر از اين به دست نياورده اند؛ غالباً او را مؤسس و مبدع اين مبحث مى دانند.
ابن جنى در الخصائص، دربارۀ مسائل مختلفى، از جمله منشأ زبان، معيار درستى سخن، قاعده و قياس در 
زبان، اصول فرانظرى زبان شناسى، لهجه هاى قبل از اسالم، پديده هاى عروضى، ريشه شناسى و اشتقاق 

كلمه، رابطۀ صورت و معنا، قواعد واجى، فرايندهاى آوايى، حذف، مجاز، خطاهاى زبانى، بحث مى كند.
سيوطى اين كتاب را تلخيص و تنظيم كرده و آن را االقتراح ناميده است. خصائص به كوشش و با مقدمۀ 

محمدعلى نجار، در سه مجلد به چاپ رسيده است.

عربی استکلید فهم قرآن، آشنایی با واژگان 

ضرورت آشنایی با مفردات و فقه اللغة در مطالعات قرآن محور

حجت االسالم و المسلمین محمد افخمی اردکانی، استاد سطح عالی حوزه و مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن



   شماره196  رجب و شعبان 1438   

  
قلب در اصل، به 
معنای »وارونه 

بودن« است؛ لذا 
قلب در عربی به 

معنای عکس 
است. این 

وارونگی، در نام 
عضو صنوبری 

که در سینۀ  
انسان و حیوانات 
است -که به آن 
»دل« یا »قلب« 

می گوییم- لحاظ 
شده است
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کفار و منافقین می فرماید: »َو َقلَُّبوا لََك اْلُُموَر« )توبه)9(:48(. خیلی 
از مترجمین معنا می کنند: »امــور را بر تو دگرگون کردند«؛ یعنی 
وضعیت تو را بــه هم زدند و هر کاری می کــردی، چوب الی چرخ 
می گذاشتند. هرچند این معنا را نمی توان غلط دانست، اما معنای 

دقیق تر آن متناسب با آنچه بیان شد، ظریف و زیباتر است؛
قلب، به معنای عکس و وارونه کردن اســت. اصِل این معنا هم این 
بوده که کسی که می خواسته جنسی - مثاًل برنج، لوبیا و...- بخرد، 
دقت به خرج می داده و کیســه را وارونه می کرده تا زیر و رو شود و 
جنس پایین و باالی کیسه، جابه جا شود تا حقیقت جنس را بفهمد؛ 
همان که امام علی)علیه الســالم( می فرماید: »َو الَِّذي َبَعَثُه ِباْلَحقِّ 
لَُتَبْلَبُلنَّ َبْلَبَلًة َو لَُتَغْرَبُلنَّ َغْرَبَلًة َو لَُتَساُطنَّ َسْوَط اْلِقْدِر َحتَّى َيُعوَد أَْسَفُلُكْم 
أَْعاَلُكْم َو أَْعاَلُكْم أَْسَفَلُكم «؛ مثل دیگ که می جوشد، در تقلب ایام زیر 
و رو می شوی، خدا امتحان می کند، زیر و رو می کند، پایین را باال 
می آورد و باال را پایین می برد تا خوب و بد را مشخص کند. پس این 
به معنای دقت کردن، حساب گری دقیق و ماهرانه است. از طرفی 
»َو َقلَُّبوا لََك اْلُُموَر« با توجه به اینکه باب تفعیل هم هســت، مثل 

قلب
قلب در اصل، به معنای »وارونه بودن« اســت؛ لذا قلب در عربی به 
معنای عکس است. این وارونگی، در نام عضو صنوبری که در سینۀ  
انسان و حیوانات است -که به آن »دل« یا »قلب« می گوییم- لحاظ 
شده است؛ قلب انسان، درســت برعکس مثلث که باید روی قاعده 
ایستاده باشد، به صورت وارونه آویزان شده و تیزی آن رو به پایین 
اســت. بعدها علی رغم اینکه قلب اصاًل به معنای »وسط« نیست، 
چون تقریباً در وسط بدن قرار دارد، در تعبیر از »مرکز«، از واژۀ قلب 
استفاده کرده اند؛ مثل قلب سپاه یا قلب شهر. در استعمالی دیگر، از 
آنجا که قلب، یک عضو رئیسی در بدن انسان است و اگر کار نکند، 
عماًل انسان حیات نخواهد داشــت، در تعبیر از »محور اساسی«، از 
قلب استفاده شده و گفته می شود فالنی قلب فالن نهاد است. ممکن 
است از جهات دیگر هم واژۀ قلب، در جاهای دیگر استفاده شود؛ این 
پدیده تقریباً در همۀ زبان ها وجود دارد که ریشه یابی و بررسی آن، 

کمک بسیاری در فهم درست از متون می کند.
خداوند متعال خطاب به پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( راجع به 

عمدة الحفاظ
»عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ« اثر احمد بن يوســف، معروف به سمين حلبى - كه در آن، 
توضيحاتى را در مورد معانى واژگان مهم و غريب قرآن كريم، ذكر كرده- یکی از معتبرترین فرهنگ های 
لغت قرآن است. تأكيد بيشتر حلبی در این کتاب بر شناسايى معانى واژگان قرآن است و آن را بر پایۀ 
مفردات االلفاظ راغب اصفهانی به نگارش درآورده است؛ اما چون معتقد بوده برخی از الفاظی كه راغب 
در کتاب خود آورده، در قرآن وارد نشده يا در قرائت شاذى وارد شده، و همچنین الفاظ بسيارى را -با 
آنكه نياز شديدى به آن هست- فراموش كرده، بر اين اساس، احســاس ضرورت كرده و به تأليف این 
کتاب به ترتيب الفبايى، پرداخته است. اين اثر با تحقيق و تصحيح محمد تونجى، در چهار جلد منتشر 

شده است.

قرآن و سنت به زبان عربی است؛ »ِبِلساٍن َعَرِبٍّ ُمبٍي« )شعراء)26(:195(، »إِنَّا أَْنزَْلناُه ُقرْآناً َعَرِبّياً« )یوسف)12(:2(. بر این اساس،  به کوشش: 
کلید فهم قرآن -چه فهم ابتدایی، چه فهم عمیق و ژرف- آشنایی به لغت عربی است. هر نوع فهم از قرآن، مبتنی بر پیمان حیدری

این است که ما واژه های قرآن را بفهمیم. امکان ندارد کسی بدون اینکه کلمات عربی، جایگاه لغات، اعراب، صرف، نحو 
و بالغت را بداند، بتواند ادعا کند که قرآن را می فهمد. بنابراین، دانســتن علم واژه شناسی یا فقه اللغة -که مقداری 
عمیق تر از مفردات و علم اللغة است- مسائل اشتراک، ترادف، اشتقاقات صغیر، کبیر، انتزاعی، اکبر و... برای کسی که 

می خواهد قرآن پژوه -سطحی یا عمیق- باشد، حتماً الزم است. 
گاهی در واژه های اولیه -که تصور می کنیم کاماًل برای ما معلوم هســتند- مشکل داریم و این، موجب کج فهمی، بدفهمی و انحراف 
ادراک ما از قرآن می شود، یا موجب می شود فهم درست از قرآن نداشته باشیم. باید سعی کنیم واقعًا لغت را خوب تشخیص دهیم و 
سابقۀ استعماالت آن را بررسی کنیم؛ ممکن است لغتی در بدو امر، در یک معنای خیلی محدود به کار گرفته شده -که غالبًا همین 
است- بعد توسعه داده شده باشد. این توسعه هم انواع و اقسام مختلف دارد؛ گاهی مثاًل توسعه به لحاظ شکل بوده -یعنی شکل دو 
معنا مثل هم بوده؛ لغتی که در یک معنای محدود به کار رفته را در معنای دیگری نظیر آن در شــکل استعمال کرده اند- یا حتی در 

رنگ، یا حتی در موقعیت. 
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استفاده می کردند. اما امروزه می گوییم فالنی زمام امور یا مملکت را 
به دست گرفت، در حالی که مملکت، حیوان نیست که زمام و عنان 
داشته باشد. اینجا هم از مفهوم خاص »زمام«، مفهوم عام »کنترل« 

را گرفته ایم. دانستن این امور، کار فقه اللغه است.

ظن
کلمۀ »ظن«، بر خالف آنکه ما طالب بر اساس علم منطق و اصول 
می پنداریم، تنها به معنای »اعتقاد راجح« و گمان نیست؛ در مورد 
« نوشته اند: »أی أعتقد؛ الظن هو اإلعتقاد«. پس ظن ابتدائاً به  »َظنَّ

معنای اعتقاد و معنای دوم آن، اعتقاد راجح است.
در قرآن کریم هم این کلمه در هر دو معنا به کار رفته و نباید ذهنیت 
منطقی و اصولی ما موجب شود اشتباه کنیم. کلمۀ ظن، در بعضی 
نَّ  موارد مثل »إِن ْ ُهم ْ إآِل َيُظنُّون َ« )بقــره)2(:78(، »إِْن َيتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّ
نَّ ال ُيْغني  ِمَن اْلَحقِّ  َو إِْن ُهْم إاِلَّ َيْخرُُصونَ« )انعــام)6(:116( و »إِنَّ الظَّ
َشْيئاً« )یونس)10(:36(، بر اساس قرائن در معنای دوم خود -اعتقاد 
راجح- به کار رفته است. اما در آیۀ »قاَل الَّذيَن َيُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمالُقوا اللَِّه 
« )بقره)2(:249(، ظن در  َکْم ِمْن ِفَئٍة َقليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َکثريًَة ِبإِْذِن اللَّــهِ
معنای ابتدایی خود یعنی اعتقاد به کار رفته است. در رادیو شنیدم 
که یکی از آقایان علما به این آیه رسیدند و گفتند: »الَّذيَن َيُظنُّوَن أَنَُّهْم 
ُمالُقوا اللَّهِ«، یعنی کســانی که گمان داشتند خداوند را می بینند و 
قیامتی هست؛ ببینید چقدر اعتقاد به قیامت، خوب و مفید است، 
که حتی ظن به آن هم خوب است. شــاید توجیه خوبی کرد، ولی 
واقعاً این غلط است و نباید در این زمینه دچار اشتباه شویم. جدای 
از آنکه در اینجا قرینه ای برای استعمال ظن در معنای دوم وجود 
ندارد، اساساً اصول عقاید ظن بردار نیست؛ بلکه اعتقاد به آنها باید 
متقن، قطعی و یقینی باشــد. پس منظور این آیه آنهایی است که 
معتقد به قیامت بودند، نه کســانی که به قیامــت ظن )به معنای 

اعتقاد راجح( داشتند.

»ُيَقتُِّلوَن أَْبناءَُكْم« )اعراف)7(:141(، افادۀ تأکید و مبالغه می کند؛ 
»َو َقلَُّبوا لََك اْلُُموَر«، یعنی ای پیغمبر! تمام امور را زیر و رو کردند، 
بررسی کردند تا به تو ضربه بزنند. »االمور« )جمع محلی به الف و 
الم( افادۀ عموم می کند؛ امر اقتصاد، امر نظامی، امر فرهنگی، امر 
اجتماعی، تمام جنبه های امور را شامل می شود. خدا نمی خواهد 
این را بگوید که امور را بر تو دگرگون کردند، بلکه می گوید: امور را 
محاسبۀ دقیق کردند و سنجیدند که چگونه به تو ضربه بزنند. »َو 
َقلَُّبوا لََك اْلُُموَر« یعنی حواس تان جمع باشد که دشمن در هر امری، 
بررسی دقیق می کند، بر اساس آن بررسی دقیق، کار کارشناسی 
کرده، به شما ضربه می زند. هر جا که بررسی درست باشد، نتیجه 

هم درست است.
بر اساس این معنا، تفاســیر زیبای متعددی می توان ارائه داد. این 

بررسی لغت، به ما کمک می کند تا حداقل خوب بفهمیم.

قلمرو
واژۀ »قلمرو« در اصل زبان فارسی، از ترکیب دو واژۀ »قلم« و »رو«، به 
معنای محدوده ای است که قلم در آن اعتبار دارد؛ قلمرو فالن پادشاه، 
یعنی محدوده ای که قلم او -که تکالیف، مالیــات و... را برای آنجا 
می نویسد و وضع می کند- تعیین کننده است و قلم او در خارج از آن 
محدوده، کارایی ندارد. اما امروزه از این کلمه در خیلی جاها استفاده 
می کنیم. از مفهوم خاص قلمرو، مفهوم عام »حاکمیت« را گرفته ایم 
و در جاهایی که اصاًل قلمی در کار نیســت - مثل قلمرو شیرها در 
جنگل- هم از این واژه استفاده می کنیم. »قلمرو« در این سیر تطور 

و تحول، معنای »حاکمیت« به خود گرفته است.

زمام
»زمام« یعنــی »مهــار« و »افســار«؛ وقتی حلقه به بینی شــتر 
می انداختند و افسار می بســتند تا آن را کنترل کنند، از این معنا 

التحقیق
»التحقيق في كلمات القرآن الكريم« اثر عالمه شيخ حسن مصطفوى -كه در آن، به معناشناسى كلمات 
قرآن كريم پرداخته- در زمينه علم لغت و به ويژه شناسايى علمى و مستند كلمات قرآنى و نيز تفسير و علوم 

قرآن، از منابع قابل توّجه به شمار مى رود.
کوشش اصلی نویسنده در این کتاب، بحث از اصل واحد در کلمه و تطور و تطبیق آن بر معانی و استعماالت 
مختلف آن در قرآن است. مصطفوی معتقد است که ترادف حقیقی -به معنای توافق دو لفظ در معنای واحد 
در جمیع خصوصیات- در کالم عرب و خصوصاً در قرآن، یافت نمی شود. هر لفظ مترادفی، تفاوتی با الفاظ 

دیگِر به ظاهر مترادف دارد که در ذیل هر لغت، به آنها اشاره کرده است.
نکته قابل بیان این است که مؤلف در ذیل هر لغت، آیه و آیاتی را که آن لغت و یا هم ریشه های آن، در آن قرار 
دارد، احصا کرده است. خود می نویسد: »بعد از مراجعه به کتب ]لغت[، موارد استعمال کلمه در قرآن را مورد 
بررسی قرار داده و با مشخص شدن اصل در هر ماده، سایر معانی مجازی و مستعمل را به آن رجوع دادیم و 

وجه مناسبت بین آنها را بیان کردیم«. اين اثر به زبان عربى و در چهارده جلد نوشته شده است.



   شماره196  رجب و شعبان 1438   

  
امروزه می گوییم 
فالنی زمام امور 
یا مملکت را به 

دست گرفت، در 
حالی که مملکت، 
حیوان نیست که 

زمام و عنان داشته 
باشد. اینجا هم 
از مفهوم خاص 
»زمام«، مفهوم 
عام »کنترل« را 

گرفته ایم. دانستن 
این امور، کار فقه 

اللغه است

   99

خود یعنی »اعتقاد« به کار رفته است و در واقع یعنی، یوسف اعتقاد 
داشت او آزاد می شود، نه گمان و اعتقاد راجح.

همان گونه که در قالب برخی مثال ها تبیین شــد، عدم آگاهی از 
لغت، در بسیاری موارد به ترجمه و فهم ناصحیح از آیات می انجامد و 
خدای ناکرده ما را به بی راهه می کشاند. جدای از اینکه لغت شناسی 
از لوازم اولیۀ درک مفهوم متون هر زبانی است، این امر در ترجمه، 
تفســیر و تبیین قرآن کریم - از آنجا که مفســر و مبین در اصل، 
برداشت خود را به خدا نســبت می دهد- از اهمیت فوق العاده ای 

برخوردار است.

مورد دیگر، جایی است که حضرت یوسف)علیه السالم( خواب دو 
زندانی را تعبیر کرد: »قاَل لِلَّذي َظنَّ أَنَُّه ناٍج ِمْنُهَم« )یوسف)12(:42(. 
« بنا بر مشهور، یوسف)علیه السالم( است؛ یوسف به آن  فاعل »َظنَّ
کسی که ظن داشت نجات پیدا می کند، گفت... . در اینجا کدام معنا 
مقصود اســت؟ با توجه به اینکه خدا می گوید: »َو ُيَعلُِّمَك ِمْن َتأْويِل 
اْلَحاديث « )یوسف)12(:6(؛ خدا تعبیر خواب را به او یاد داد، و با 
توجه به اینکه او پیغمبر خدا بود و به آنها گفت: »ُقِضَ اْلَْمُر الَّذي 
فيِه َتْسَتْفِتياِن« )یوســف)12(:41(؛ مطلبى كه دربارۀ آن از من نظر 
خواستید، قطعى و حتمى است، »ظن« در معنای اصلی و ابتدایی 

املعجم فی فقه اللغة القرآن
»املعجم فی فقه اللغة القرآن و رس بالغته« به عنوان دانش نامه ای قرآنی در بردارندۀ نصوص لغوی و تفسیری 
و وجوه قرآن و اختالف قراءات و معضالت اعراب، به اضافه تحقیقاتی بی سابقه در فقه اللغه قرآن و اسالیب 
آن می باشد، که زیر نظر آیت اهلل محمد واعظ  زاده خراســانی، توسط جمعی از محققان به تألیف رسیده 
است. بدون مبالغه طالبان تفقه و تدبر در الفاظ قرآن، با وجود این معجم، از بسیاری از کتب لغت و تفسیر 

و غریب القرآن و وجوه القرآن و اعجاز و بالغت قرآن، بی نیاز می شوند.
این کتاب -که الفاظ قرآن کریم را به ترتیب الفبایی آورده- ذیل هر لفظ، اقوال لغویون را پیرامون وضع، 
معنا و استعمال آن ذکر کرده، سپس نصوص تفسیری و تاریخی و وجوه بالغِی پیرامون آن را آورده و در 

نهایت، از حیث اصل لغوی و استعمال قرآنی، به تحلیل آن لغت می پردازد.
این کتاب از جهتی در شمار کتب غریب القرآن و مفردات القرآن است؛ ولی از جهت دیگر، جزء کتب اعجاز 
القرآن، و نیز یک نوع تفسیر موضوعی به حسب کلمات -و نه مفاهیم- است. همچنان که می توان آن را در 
زمرۀ کتاب های اعالم القرآن به شمار آورد؛ زیرا هر یک از اعالم قرآن در این کتاب، به ترتیب حروف معجم، 
در جای خود مورد بحث قرار گرفته است. تا کنون سی و دو جلد از کتاب حاضر -که به توصیۀ مقام معظم 

رهبری، تألیف شده است- توسط بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، منتشر شده است.
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نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 
  
اشکال 
عمده در کار 
قرآن خوانی های 
بی تأّمل، این 
است که اصاًل 
روی جمالت 
درنگ نمی کنند. 
خب شما وقتی 
سخن حکیمی، 
یا سخِن 
حکمت آمیزی را 
می شنوید، باید 
به آن دل بدهید؛ 
بدون دل دادن 
که اصالً انسان 
ُمراد را نمی فهمد

 

قرآن را با تأمل و تدبر 
بخوانیم

تدبر در قرآن در بیانات مقام معظم رهبری

تدبّر برای تفسیر کردن نیســت؛ برای فهمیدن مراد است. 
انسان هر سخن حکیمانه ای را دوگونه می تواند تلّقی کند: 
یکی سرسری و با سهل انگاری؛ یکی با دّقت و کنجکاوانه. این 
اصاًل به مرحلۀ تفسیر کردن و تعبیر کردن نمی رسد. تدبّری 
که در قرآن الزم است، پرهیز کردن از سرسری نگریستن در 
قرآن است؛ یعنی شما هر آیۀ قرآنی را که می خوانید، با تأّمل و 
ژرف نگری باشد و دنبال فهمیدن باشید. این همان تدبّر است 
و بدون اینکه نیازی به این باشد که انسان، سالیق خودش را 
به قرآن تحمیل کند -که همان تفسیر به رأی است- خواهید 
دید که باب هایی را از معرفت، به حسب محتوای آیه -هرچه 

که محتوای آیه است- باز می کند.
اشــکال عمده در کار قرآن خوانی های بی تأّمل، این است 
که اصاًل روی جمالت درنگ نمی کنند. خب شــما وقتی 
سخن حکیمی، یا سخِن حکمت آمیزی را می شنوید، باید 
به آن دل بدهید؛ بدون دل دادن که اصاًل انســان ُمراد را 
نمی فهمد. هر کتاب عاّدی، به خصوص اگر کتاب پُرمغزی 
باشــد، به خصوص اگر حکیم فرزانۀ بزرگی آن را نوشــته 
باشد، همین حالت را دارد. اگر سرسری بخوانید و رد شوید، 
از آن چیــزی نمی فهمید. قرآن می گوید: »مرا سرســری 
نخوانید«. قرآن از عالی ترین مقام است؛ از قلّۀ معرفت عالم 
وجود است. این است که انسان باید تأّمل کند و چون عمق 
این آیات و این مفاهیم، خیلی زیاد اســت، هرکسی تأّمل 
کند، از آن اســتفاده خواهد کرد؛ حّتی خود پیغمبر. خوِد 
پیغمبر هم اگر تأّمل کنند -که البته پیامبر و ائّمه)علیهم 
الّسالم( همیشه قرآن را با تأّمل و تدبیر می خواندند- از قرآن 

استفاده می کنند.

بیانات در دیدار جمعی از بانوان اندیشمند، 1377/07/18.

قرآن کریم به مثابه طناب، 
نه باران

آیت اهلل العظمی عبداهلل جوادی آملی

قرآن نازل شد، یعنی آن گونه که باران نازل شد قرآن را به زمین 
انداخت، یا مانند طناب قرآن را به زمین آویخت؟ اگر قرآن به زمین 
انداخته شده باشد، ولو فراوان باشد، باطنش بوی ملکوت نمی دهد؛ 
بلکه بوی آب و خاک می دهد. اما وقتی انسان بگوید قرآن آویخته 

شد، حرف هایش هم بوی آب و خاک و هم بوی فرشته می دهد.
این قافله همراهی دارد، همراهی چون علی و اوالد علی)علیهم 
السالم( دارد که از باال به اینجا آمدند. هیچ عاملی نمی تواند قرآن 
را از اهل بیت)علیهم السالم( و اهل بیت را از قرآن جدا کند، چون 
در دنیا قرآن را فهمیده و با آن آشنا شده اند و لذا اینها با قرآن 

آمدند، با قرآن ماندند و با قرآن رفتند و لذا نور واحد هستند.
آشنایی دنیا، آن هنر را ندارد که انسان را تا کوثر برساند. چرا هیچ 
عاملی قرآن صامت و ناطق را از هم جدا نمی کند؟ چون با هم آمدند. 
لذا اگر از عرش یا از عالم ملکوت سخن می گویند، یعنی آنجا با هم 
بودند. قرآن منهای عترت، به معنای قرآن منهای قرآن است. هیچ 

ممکن نیست کسی که زمینی فکر کند، بخواهد قرآن بفهمد.
اگر حبل انداخته شده باشد، مشکل خود را حل نمی کند؛ در 
حدیث »إِنِّی َتارٌِک ِفیُکُم الثََّقَلْیِن«، فرمود یکی »ثقل اکبر« است 
که قرآن کریم است. یک سر این حبل دست مفسران و یک سر 

دیگر دست خداوند است.
قرآن کریم، وسیلۀ باالرفتن است. قرآن کریم، حبل متین و به 
مثابه طناب است که در صورت گرفتن آن، انسان را باال می برد.

کشور، مدیون شهدا است ولی شهید، تا نمیرد زنده نمی شود. 
ولی عالِم، قبل از مرگ زنده است و این کم مقامی نیست. خود 
را ارزان نفروشید. اگر انسان عنداللهی نباشد که باقی نیست. 
عالمه طباطبایی و امثال ایشان حّی عند الحیات و بعد الممات 
هستند؛ شهید تا خون ندهد، حّی مرزوق نمی شود. اما عالِم، قبل 

از مرگ و بعد از مرگ، زنده است.
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 من مزه یتیمی 

و فقر را به تو 
چشاندم، که حاال 
که پیغمبر شدی 

و رهبر شدی، 
درد آشنا باشی. 

درد دیگران 
را لمس کنی. 

معنای قرآن شفا 
است، این است: 
ضعف ها را به رخ 
آدم می کشد. که 

آدم را دیگر باد 
نگیرد

و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالی که هیچ چیز 
نمی دانستید و برای شما، گوش و چشــم و عقل قرار داد. هیچ چیز 
نمی دانیم، حاال دو تا کلمه بلد شدیم، چه خبر است؟ قرآن شفاست، 

یعنی مرتب می گوید: یادت نرود!
خدا به پیغمبر می گوید: یک بار فکر نکنی کسی هستی: »أَ لَْم َيِجْدَك 
َيِتيًم َفآوى «8؛ آیا یادت می آید یتیم بودی و راه به جایی نداشتی و 
من به تو مأوا دادم؟ »َو َوَجَدَك َضاالًّ َفَهدى «9؛ یادت می آید گیج بودی 
و نمی دانستی چه کنی و من راهنمایی ات کردم؟ »َو َوَجَدَك عاِئاًل 
َفأَْغنى «10؛ یادت می آید فقیر بودی، من شکم تو را سیر کردم و پولدارت 
ا اْلَيِتيَم َفال َتْقَهْر«11؛ تو خودت یتیمی را چشیدی، سر به  کردم؟! »َفأَمَّ
اِئَل َفال َتْنَهرْ«12؛ فقیری  ا السَّ سر یتیم ها نگذاری. یتیم را رد نکنی. »َو أَمَّ
می آید او را رد نکنی. من مزه یتیمی و فقر را به تو چشاندم، که حاال که 
پیغمبر شدی و رهبر شدی، درد آشنا باشی. درد دیگران را لمس کنی. 
معنای قرآن شفا است، این است: ضعف ها را به رخ آدم می کشد. که 

آدم را دیگر باد نگیرد.

قرآن خود می گوید: »َو ُنَنزُِّل ِمَن اْلُقرْآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة 
ِلْلُمْؤِمِنَي«1؛ و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان، 
نازل می کنیم. می گوید: من شفا هستم. این شفا یعنی چه؟ 
در روایت آمده است، قرآْن شفای بیماری های روحی است.

درمان بیماری تکبر
یکی از بیماری های روحی تکبر است. چطور قرآن شفاست؟ قرآن اول 
می گوید: ببین تو هیچی بودی: »َو لَمْ  َيكُ  َشْيئا«2. آیۀ دیگر می گوید: 
می دانی حاال یک چیزی هم که شدی، قابل گفتن نبودی: »لَْم َيُكْن 
َشْيئاً َمْذُكوراً«3. بعد می گوید: می دانی حاال هم که مذکور شدی، به 
پستی اسم تو را می برند: »ماٍء َمِهنٍي «4. مهین در عربی، به معنی اهانت 
است، یعنی پست. آیۀ دیگر داریم: »َخَلَقُكْم ِمنْ  ُتراب «5؛ از خاک بودی.

قرآن شفا است یعنی تو را به یاد این می اندازد که نبودی. عاجز هستید: 
»أنا الصغیر الذی بیته«6؛ بچه بودم، بزرگم کردی. »َو الّلُه أَْخرََجُكمْ  ِمْن 
ْمَع َو االْبصاَر َو االْفِئَدة«7؛  هاِتُكْم ال َتْعَلُموَن َشْيئاً َو َجَعَل لَُكُم السَّ ُبُطوِن أُمَّ

قرآن، شفای بیماری های ظاهری و باطنی*
بررسی موردی سه بیماری فردی و اجتماعی در قرآن

حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی
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نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 درمان مشکالت خانوادگی 
قرآن داروی مسایل خانوادگی اســت. مثاًل می گوید: می خواهی 
همسر بگیری، فکر شــکل و پولش را نکن. اول ببین فکر او به فکر 
تو می خورد یا نه؟ زن و شــوهر باید ُکفو باشــند، باید همدیگر را 
بشناسند، یعنی باید فکرشــان به هم نزدیک باشد، نه لباس شان. 
پیغمبر ما یتیم و فقیر بود، خدیجه یک زن ثروتمند بود؛ اما فکرشان 
به هم می خورد. اما فرعون و خانمش هر دو در کاخ بودند، فکرشان 
َكٍة«13؛ قرآن می گوید:  به هم نمی خورد. »َو لََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخرْيٌ ِمْن ُمرْشِ
اگر هم می خواهی زن بگیری، اصل برای شــما ایمان اســت. اول 
وُهنَ   اینکه اختالف نکنید. با هم بسازید. با هم رفیق باشید: »َو عاِشُ
ِباْلَمْعُروف«14 ؛ زندگی شما شیرین باشد، معروف باشد. توقع زیادی 
از هم نداشته باشید. اختالف نداشته باشید. در مراسم بله برون گیر 
ندهید. حضرت شعیب به موسی گفت: دخترم را به تو می دهم، هر 
طور برایت آسان است: »َو ما ُأِريُد أَْن أَُشقَ  َعَلْيَك«15؛ فقط می خواهم 

برای تو آسان باشد.
طوری زندگی کنید که همسرتان غصه نخورد: »َو ال َيْحزَنَّ « و از شما 
«. به شــوهر که نگاه کرد، نور چشمش باشد:  راضی باشد: »َو َيرَْضنْيَ
»َتَقرَّ أَْعُيُنُهن «16. اگر هم اختالفی شــد، بین خودتان حل کنید و به 
فامیل ها نکشــید: »ُيْصِلحا َبْيَنُهم«17. اگر نتوانستند خودشان صلح 
کنند، یکی یک داور به عنوان حکم انتخاب کنند: »َو إِْن ِخْفُتمْ  ِشقاَق 
َبْيِنِهم َفاْبَعُثوا َحَكًم ِمْن أَْهِلِه َو َحَكًم ِمْن أَْهِلها«. می گوید: اگر ترسید 
بین زن و شوهر شقاق پیش آید. فرق بین اختالف و شقاق چیست؟ 
اختالف بین دو چیز اســت؛ اما چیزی که یکی بوده و دو تا شود را 
می گویند: شقاق! شقاق یعنی شــما زن و شوهر، یکی هستید. اگر 
نگران هستید که زن و مرد، عروس و داماد -که یکی هستند- شقه 
شــوند، یک داور از فامیل مرد و یک نفر از فامیل زن بیایند مسئلۀ 
خانوادگی را حل کنند. »من اهله« باشد، غریبه نباشد. اگر هدف این 
دو داور اصالح باشــد، خدا اینها را جوش می دهد: »إِْن ُيِريدا إِْصالحاً 
ِق اللَُّه َبْيَنُهم«18. نسخۀ قرآن این است. اینکه می گویم: قرآن شفا  ُيَوفِّ

است، یعنی قدم به قدم با قرآن تربیت شویم.

درمان بیماری غرور 
کلمۀ غرور به معنای فریب است و ده بار در قرآن آمده است. انسان 
مغرور می شود. باد او را می گیرد. فکر می کند که کسی است؛ حاال یا 
معتکف شده، یا پولی به کسی وام داده، خدمتی کرده، نمرۀ خوبی 
آورده، مدرکی گرفته، مدالی گرفته است، به هر دلیلی فکر می کند 
که یک موجود ممتازی است: »َو َيْحَسُبوَن أَنَُّهْم َعــل  َشْ ء«19؛ فکر 

می کند که یک کسی است.
ابزار غرور همه چیز می تواند باشد؛ مدرک، مقام، علم، سن، نوه، اوالد، 
زن، زیبایی و... . یک وقت آیه ای نازل شد که چه کسی به خدا قرض 
می دهد: »َمْن َذا الَِّذي ُيْقرُِض اللََّه َقرْضاً َحَسناً َفُيضاِعَفُه لَُه أَْضعافاً َكِثريَة«20.  
غرور افرادی از پول دارها را گرفت. گفتند: معلوم می شود که وضع ما 
بهتر از خداست. خدا دیگر این آخری آمده است از ما قرض بگیرد. 
خدا فقیر شده است! آیه نازل شد: خدا فقیر است؟ »أَْنُتُم اْلُفَقراُء إىَِل 

اللَّهِ«21؛ شما فقیر هستید.
فرعون به چه چیزی مغرور شد؟ قرآن می گوید: »أَلَْيَس ِل ُمْلُك ِمْصَ َو 

هِذِه اْلَْنهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتي «22؛ فرعون در میان قوم خود گفت: »ای 
قوم من! آیا حکومت مصر از آن من نیست و این نهرها تحت فرمان 
من جریان ندارد؟«. شخص دیگری، باغی داشت؛ خیلی باغ خوبی 
بود. یک نگاهی به باغ کرد و سری تکان داد و گفت: این باغ دیگر از 
بین نمی رود: »ما أَُظنُّ أَْن تَِبيَد هِذهِ أَبَداً«23. بعضی ها با اوالد و نفرات 
مغرور می شوند: »أَنَا أَْكَثُر ِمْنَك ماالً َو أََعزُّ نََفراً«24. ثروت من بیشتر 

است.
ْيطاُن  یکی از عوامل غرور، وعده های شیطان است: »َو ما يَِعُدُهُم الشَّ
وراً«25؛ جز فریب و نیرنگ، به آنها وعــده نمی دهد. در دعا  إاِلَّ ُغــرُ
نِي ِسْتُرَك«26؛ از بس گناه می کنیم و خدا می پوشاند و  داریم: »َو َغرَّ
آبروی ما را نمی ریزد، همین پوشش خدا باعث غرور ما شده است. 
َُّه َقْد َغَفَر«27؛ خدا  َر َحتَّي َكَأن ِ لََقْد َســتَ حواست جمع باشد: »َفَواهللَّ
چنان می پوشــاند که تو خیال می کنی هیچ گناهی نداری. گول 

نخورید!
گاهی لقب ها آدم را گول می زند: »يُوِحي بَْعُضُهْم إِلى  بَْعٍض ُزْخُرَف 
الَْقْوِل ُغُروراً«28. ظالم ها به هم که می رســند، هی لقب همدیگر را 
الُِموَن بَْعُضُهْم بَْعضاً إاِلَّ ُغُرورا«29.  بزرگ می کنند: »ِمْنُه بَْل إِْن يَِعُد الظَّ
َناَء«30؛  حمد و  حضرت امیر)علیه السالم( می گوید: »يََتَقاَرُضوَن اَلَثّ
ثناء به هم قرض می دهند، یعنی این تعریف او را می کند،  او تعریف 

این را می کند. اینها هم غرور می آورد.
گاهی علم موجب غرور می شود: »َفِرُحوا بِما ِعْنَدُهْم ِمَن الِْعلِْم َو حاَق 
بِِهْم«31. دلش خوش است به همین مقدار مدرک و کتاب هایی که 
مطالعه کرده اســت؛ به خوانده ها نگاه نکنیم کــه فکر کنیم عالمه 

هستیم، به نخوانده ها نگاه کنیم که چقدر بی سوادیم.
گاهی عبادت ما، موجب غرور می شود. امیرالمؤمنین)علیه السالم( 
ـوَن َفُيِطيُلوَن َو يَُصوُموَن  می فرماید: »يَا ُكَمْيُل! ال تَْغَترَّ بَِأْقَواٍم يَُصلُـّ
َُّهْم ُمَوفَُّقوَن«32؛ گولتان نزنند  ُقوَن َفَيْحَســُبوَن أَن َفُيَداِوُموَن َو يََتَصدَّ
اقوامی که نمــاز می خوانند، نمــاز طوالنی می خواننــد، روزه هم 
می گیرند، روزه های مستحبی هم می گیرند و صدقه می دهند،  اینها 
تو را گول نزند. یعنی انسان ممکن است گول نماز خودش را بخورد. 
گول روزۀ خودش را بخورد. اینها یک ســری چیزهایی است که به 

واسطۀ آن، انسان گاهی مغرور می شود.
ْنيا ِمْسكنٌي َو ِف  امام صادق)علیه السالم( فرمود: »أْلَمْغُروُر ِف الدُّ
اآلِخرَِة َمْغُبوٌن، الِنَُّه باَع الْفَضَل ِبالْدىن«؛ آدم مغرور در دنیا فقیر است، 
آخرت هم کاله سرش رفته است، چرا؟ برای اینکه آخرت را به دنیا 
ا اْغرَتَْرَت مِبالَِك«؛ گاهی با مال مغرور  فروخت. بعد می فرماید: »َفُرمبَّ
ا اْغرَترَْت ِبُطوِل  ِة ِجْسِمَك«؛ گاهی به جسدت. »َوُرمبَّ می شوی. »َو ِصحَّ
ُعْمرَِك َواَْوالِدَك َواَْصحاِبــَك«؛ به عمرت، اوالدت، اصحابت. »َو اِصاَبِتَك 
َمأُمولَكَ«؛ به آرزوهایت می رســی، می گویی: من به همۀ آرزوهایم 
رسیدم. می گوید: گول نخوری! ممکن است به همۀ آرزوهایت هم 
َا َتْدُعو الّلَه َو اَْنَت َتْدُعو  برسی؛ اما قیامت دستت خالی باشد. »َو ُرمبَّ
ِسواُه«؛ گاهی فکر می کنی که مخلص هستی و حال اینکه مخلص 
نیستی. راه عالج این بیماری چیست؟ می فرماید: اخالص در عمل 
و آگاهی از حال و عیوب خودت: »َواْعَلْم اَنََّك لَْن َتْخُرَج ِمْن ُظُلمِت 
اْلُغُروِر َو التََّمّنى ااِّل ِبِصْدِق االِْناَبِة اىَِل الّلِه َتعاىل َو االِْْخباِت لَُه َو َمْعرَِفِة 

ُعُيوِب اَْحوالَِك«33.

پی نوشت ها:
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یکی از وظایف 

مسجد، به 
عنوان پایگاه 
فعالیت های 

مذهبی و امام 
جماعت، به 

عنوان فرماندهی 
این پایگاه، این 

است که این 
شبهات را از ذهن 

جوانان بزداید 
و ایمان آنان را 

تقویت نماید

   الزم است که در جلسات ابتدایی، بخشی از وقت جلسه، صرف تبیین 
مباحث کلی - نظیر تأویل و تفسیر، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، 

اسرائیلیات و...- شود تا ذهن مخاطبین، نظم علمی پیدا کند.
   توصیه می شود که مخاطبین، دارای تحصیالت باالی دیپلم و از میان 

جوانان دانشجو باشند، تا قدرت تحلیل و نقد مباحث را داشته باشند.
   می توان از شبهه ای که در ذهن مخاطبین هست نیز به عنوان موضوع 

برخی جلسات استفاده کرد.
  توصیه می شود زمان هر جلسه به ســه بخش تقسیم گردد: بخش 
اول. طرح شبهه و تقویت آن توسط امام جماعت، بخش دوم. به بحث 
گذاشتن شبهه و گرفتن نظرات مخاطبین و بخش سوم. جمع بندی و 

ارائۀ پاسخ کامل.
  حتی المقدور نباید پرسشی بی پاسخ بماند.

  دستاورد ایده
   وجدانی شدن بی پایه بودن شبهات مخالفین علیه قرآن و مذهب 
در ذهن مخاطبین، به جهت درگیری مستقیم آنان با شبهه و مشارکت 

در پاسخگویی به آن.
    تحکیم معارف قرآنی.

  توســعۀ ارتباط جوانان با مســجد، چون آنجا را محلی برای یافتن 
پاسخ های خود می یابند.

  نمونۀ شبهات قابل طرح
در ادامه، دوازده مورد از شبهات قرآنی، به صورت خالصه معرفی می شود:

1. شبهۀ فحاشی و توهین خداوند در قرآن نسبت به دگراندیشان با به 
کار بردن الفاظی چون چهارپا )اعراف)7(:179(، میمون )بقره)2(:65(، 
خر )مدثر)74(:49(، سگ )اعراف)7(:176(، خوک )مائده)5(:60( و... .

این شبهه با رجوع به ســیاق آیات، بحث تمثیل و بحث مسخ، پاسخ 
داده می شود.

2. شــبهۀ مــکار و حیله گر بــودن خداونــد )آل عمــران)3(:54 و 

محسن  توضيح اجمالی
  مکان اجرای ایده: مسجدصابری

  تقویم اجرای ایده: ماهیانه
  مجری: امام جماعت یا کارشناس دینی

                                                           مخاطب: جوانان

 توضیح تفصیلی
از جمله مســائلی که ذهــن و فکر بخــش قابل توجهــی از جوانان 
تحصیل کرده و اهل مطالعه را به خود مشغول کرده و مانع ارتباط صحیح 
و وثیق آنان با دین و مسجد می شود، وجود شبهات و سؤاالتی است که 

نسبت به قرآن و به طور کلی دین، در جامعه وجود دارد.
یکی از وظایف مســجد، به عنوان پایگاه فعالیت هــای مذهبی و امام 
جماعت، به عنوان فرماندهی این پایگاه، این است که این شبهات را از 
ذهن جوانان بزداید و ایمان آنان را تقویت نماید. در این راستا، پیشنهاد 
می شود جلساتی برای این موضوع برگزار شــده و خود امام جماعت، 
شبهه را برای مخاطبین مطرح نماید و حتی آن را تقویت کند. سپس از 
آنان بخواهد که نظر خود را پیرامون آن بگویند و به نوبۀ خود به آن شبهه 
پاسخ دهند. در نهایت، امام جماعت مجموع بیانات را جمع آوری نموده 

و پاسخ کامل را ارائه نماید.

  بایدها
  مخاطبین باید در مباحث این جلسات، مشارکت فعال داشته باشند 

و جلسه به صورت مباحثه ای پیش برود.
  بهتر آن است که شبهه )موضوع هر جلســه(، یک هفته یا بیشتر، 
پیش از جلسه به دست مخاطبین برسد تا فرصت داشته باشند به آن 

فکر کنند.
   امام جماعت باید آگاهی قرآنی و آشــنایی خود با تفاسیر را تقویت 
کند، تا در صورت مواجه شدن با مســئلۀ جدیدی در جلسه، حداقل 

بتواند پاسخ اجمالی مخاطبین را بدهد.

برگزاری جلسات بررسی و پاسخگویی به شبهات قرآنی
ایده مسجد قرآنی
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نگاه

    ماهنامه    فرهنگی،آموزشی وترویجی   

 
  
 شبهۀ عدم 
سازگاری قرآن 
با مسلمات علم 
پزشکی؛ آیات 6 
تا 8 سورۀ طارق، 
منشأ شکل گیری 
جنین را صرفاً 
منی مرد می داند 
و محل تولید آن 
را بین پشت و 
قفسۀ سینۀ او 
معرفی می کند

 

8. شبهۀ نگاه جنسیتی قرآن؛ امور عالی رتبه به لفظ و ضمیر مذکر )نظیر 
خداوند( و امور فرومایه به لفظ و ضمیر مؤنث آمده است.

این شــبهه با توجه به قواعد زبان عربی در تذکیــر و تأنیث حقیقی و 
مجازی، و همچنین احصاء مواردی مانند مذکر آمدن »شیطان« )مظهر 

پلیدی( و مؤنث آمدن »مالئکه« )مظهر پاکی(، پاسخ داده می شود.
9. شــبهۀ تناقض در دین داری اختیاری )بقره)2(:256( و دین داری 

اجباری )آیات قتال(.
این شبهه با توجه به نفی جبر در امور قلبی و اعتقادی، امکان الزام در 
افعال اجتماعی و عــدم تالزم قتال با دعوت به دین داری پاســخ داده 

می شود.
10. شــبهۀ تأیید قرآن بر جبر انســان ها در کفر )بقره)2(:7( و ایمان 

)بقره)2(:26(.
این شبهه با ارجاع آیات متشابه به محکمات )نحل)16(:93(، توجه به 
تأثیر افعال انسان ها )مجازات بودن گمراهی و پاداش بودن هدایت( و 

مسئلۀ علم الهی، پاسخ داده می شود.
11. شبهۀ تناقض گویی در خلقت آسمان و زمین؛ در آیۀ 29 بقره آمده 
که اول زمین و سپس آسمان خلق شد و در آیات 27 تا 30 سورۀ نازعات 

آمده که اول آسمان و پس از آن زمین خلق شد.
این شبهه با توجه به اینکه آیۀ اول در مقام »خلق ابتدایی زمین« و آیۀ 

دوم در مقام »گسترش زمین )دحو(« است، پاسخ داده می شود.
12. شبهۀ عدم سازگاری قرآن با مســلمات علم پزشکی؛ آیات 6 تا 8 
سورۀ طارق، منشأ شکل گیری جنین را صرفاً منی مرد می داند و محل 

تولید آن را بین پشت و قفسۀ سینۀ او معرفی می کند.
این شبهه با آشــنایی با مفردات )ماء دافق( و علوم بالغی )اطالق اسم 

مفعول بر اسم فاعل( پاسخ داده می شود.
  معرفی منابع

برای آشنایی با شبهات و پاسخ های تفصیلی آنها می توان به این منابع 
رجوع کرد:

   کتاب »شبهات و ردود«، مرحوم آیت اهلل معرفت، دو جلد، از دورۀ 
ده جلدی »التمهید«.

   کتاب »بررسی شبهات تناقضات در قرآن«، حسین طوسی.
.shobhe.net :پایگاه تخصصی شبهه، بخش شبهات قرآنی، به آدرس  

طارق)86(:16-15(.
این شبهه با رجوع به مفردات )مکر به معنای چاره اندیشی و اشتراک در 

مثبت و منفی( و بحث مشاکله پاسخ داده می شود.
3. شبهۀ مخالفت خداوند با شادی و خنده؛ آن چنان که می گوید: کم 
بخندند و زیاد گریه کنند )توبه)9(:82( و خداوند شادی کنندگان را 

دوست ندارد )قصص)28(:76(.
این شبهه با رجوع به سیاق آیات- که اولی در مقام سرزنش منافقین و 

دومی از قول قوم قارون است- و سنت نبوی پاسخ داده می شود.
4. شبهۀ ترویج خشونت و کشتار علیه کفار، مشرکین و اهل کتاب در 

قرآن )آیات قتال(.
این شبهه با بررسی سیر تاریخی آیاِت مواجهه با کفار و مشرکین -که از 

مدارا تا شدت پیش می رود- پاسخ داده می شود.
5. شــبهۀ تناقض در خلقت انســان؛ قرآن هر بار یکی از عناصر را به 
عنوان منشأ خلقت انسان نام می برد: عصارۀ ِگل )مؤمنون)23(:12(، 
آب )فرقان)25(:54(، خاک )آل عمران)3(:59(، ِگل خشــک و بد بو 

)رحمان)55(:14( و ِگل چسبنده )صافات)37(:11( و... .
این شبهه با قابل جمع بودن موارد مذکور در آیات و با توجه به روایات 
تفسیری )ر. ک. امام سجاد)علیه السالم( در اصول کافی: باب طینت/

ح1(، پاسخ داده می شود.
6. شبهۀ نفی عصمت پیامبران در قرآن: عصیان آدم )طه)20(:121(، 
اعتقاد یونس به عدم توانایی خداوند در مجــازات او )انبیا)21(:87(، 
رغبت یوسف به زلیخا )یوســف)12(:24(، نیرنگ داوود علیه اوریا و 
تزویج همسر او )ص)38(:24( و پنهان کاری پیامبر اسالم از خداوند 

)احزاب)33(:37(.
این شبهه با رجوع به سیاق آیات و روایات تفسیری )ر. ک. مناظره امام 
رضا)علیه السالم( با ابن جهم، در عیون أخبار الرضا: ج 191/1( پاسخ داده 

می شود.
7. شبهۀ تناقض در مجازات انسان به سبب گناه دیگری: از طرفی گفته 
شده هیچ کس جور گناه دیگری را به دوش نمی کشد )انعام)6(:164( و 

از طرف دیگر همۀ انسان ها تاوان اشتباه آدم و حوا را می پردازند.
این شبهه با فلسفۀ خلقت انسان برای زندگی در زمین، مقدمی بودن زندگی 

در بهشت و نوعی بودن آیات مربوط به حضرت آدم، پاسخ داده می شود.


