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فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

دسـت وپا بزنیـم، بیشـتر در آن گرفتـار خواهیـم 
شـد.2

شـبکه های  به خصـوص  مجـازی،  فضـای 
اجتماعـی جـزء جدایی ناپذیـر زندگی بسـیاری 
از مـردم شـده اسـت. مومنیـن در ایـن بسـتر 
بایـد مراقـب باشـند و با حضـور فعـال، اثرگـذار و 
هوشـمندانه از ایـن فرصـت اسـتفاده کننـد. در 
ایـن شـماره از نشـریه محـراب عالوه بـر تاکید بر 
مباحث معرفتی، سیاسـی و اجتماعی، نگاهی 
اجمالـی به برخـی از نرم افزارهای مهـم و اثرگذار 

شـده اسـت. 
پی نوشت:

ِتي َو ِإَذا  مَّ
ُ
ِتي ِإَذا َصَلَحا َصَلَحْت أ مَّ

ُ
1. »ِصْنَفاِن ِمْن أ

ِه َو َمْن ُهَما َقاَل  ِتي ِقیَل َیا َرُسوَل اللَّ مَّ
ُ
َفَسَدا َفَسَدْت أ

َمَراء« خصال ج 1، ص 37
ُ
اْلُفَقَهاُء َو اْل

2. ر.ک: بیانات رهبری در دیدار با کارگزاران نظام 

1380/12/27

کوشـش بـرای اصـالح جامعـه از مقدس تریـن 
فعالیت هـای یـک فـرد در نـگاه دیـن اسـت. این 
تـالش بـا جایـگاه فـرد در جامعـه هـم ارتبـاط 
مسـتقیم دارد و هـر چـه جایـگاه مهم تـر باشـد 
دوچنـدان  تـالش  و  اسـت  بیشـتر  مسـئولیت 
می طلبـد. وقتـی بـا اصـالح یـک عالـم جامعـه 
هـم اصـالح می شـود و بـا فسـاد وی اجتمـاع به 
سـمت تباهی پیش می رود،1 آگاهی از وضعیت 
زندگی مـردم و مراقبت روزافـزون از خود و جامعه 
بـه مهم ترین دغدغه یـک روحانی و بـه ویژه ائمه 

جماعـات تبدیـل می گـردد.
خانواده به عنـوان اصلی ترین نهاد اجتماعی 
باید تحـت نظارت دقیق تری باشـد و هنرمندانه 
اگـر  کـرد.  تـالش  آن  پـرورش  و  نگهـداری  در 
مسـائلی که در کمین آسیب رسـاندن به هسـته 
مرکـزی اجتماع هسـتند را نشناسـیم، بـه زودی 
در مردابـی گرفتار خواهیم شـد که هرچقدر هم  

خطرݡی ݡکه در ݡکمنی است
یادداشت سردبیر



دݡکتر حممدحسنی رجبــــݡی دوانــݡی

جمتبـــــݡی علیخانݡی

یخ معیارݡی براݡی سنجش حق تار

پاسخݡی بر شݡکست دین در برابر ݡکرونا

صفحۀ10

صفحۀ18

مقدمه
این نامه از امیرالمؤمنین به مالک اشتر نخعی 

در زمانی است که او را به عنوان والی و حاکم مصر 

منصوب کردند.  هدف از نوشتن این نامه در کالم 

»ِجباَیَة  است:  آمده  این گونه   امیرالمؤمنین

َو  اَْهلِها،  اْسِتْصالَح  َو  ها،  َعُدوِّ ِجهاَد  َو  َخراِجها، 

برای  صرفًا  مسئولیت  این  یعنی  باِلِدها«.  ِعماَرَة 

سودآوری مادی یا کسب قدرت فردی نیست، بلکه 

مسئولیت در زمینه های مختلف است؛ جمع آوری 

و  روشنگری  مالی،  امور  به  رسیدگی  و  خراج 

بصیرت افزایی و درنتیجه مبارزه با دشمنان اسالم 

)مسائل سیاسی(، به صالح رساندن زیردستان و 

آبادانی آن منطقه. 

امِر امیر در
امارِت مسجد

 مسئولیت امام مجاعت مسجد 
با نظر به نامه ۵۳ هنج البالغه

حممدصادق حاجیانݡی



5

فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

پیش شمارۀ2 | زمستان1399

امـام جماعـت مسـجد کـه پیشـوای یـک گـروه 
شـناخته می شـود نیز چنیـن مسـئولیت هایی دارد؛ 
رسـیدگی به مسـائل اقتصـادی مسـجد و اهالـی آن، 
تقویـت بسـیج مردمـی  و  تبییـن مسـائل سیاسـی 
در مقابـل دشـمنان و فتنه گـران و نیـز اصـالح امـور 

اجتماعـی مسـجد و اهالـی آن.
در ایـن نوشـته به دنبال آنیم که با توجه به سـخنان 
امیرالمؤمنیـن، مسـئولیت های رهبـری جامعـه 

کوچـک در مسـجد و اخالق زمامـداری در 
ایـن محیط معنـوی را بیابیم. 

تقوا مداری1 
 امیرالمؤمنیـن نامـه  ابتـدای  در 

دستور به خودسازی و تهذیب نفس می دهند: 
باِع مـا َاَمَر ِبِه  »َاَمـَرُه ِبَتْقـَوی الّلِه، َو ایثـاِر طاَعِتِه، َو اتِّ
فـی ِکتاِبـِه«. هر کس که در جامعه مسـئولیتی بر 

عهـده می گیـرد، باید از دسـتور خداونـد اطاعت 
کند و نیتش از انجام مسئولیت، رضایت پروردگار 
باشـد. اگـر بـا ایـن نیـت و بـه ایـن شـیوه کار را 
شـروع کنـد، خداوند متعال پیـروزی را تضمین 
َل ِبَنْصـِر َمْن  ـُه َجلَّ اْسـُمُه َقـْد َتَکفَّ ِانَّ

َ
می کنـد: »ف

ُه«. َنَصـَرُه، َو ِاْعـزاِز َمْن َاَعـزَّ

عبرت گرفتن از پیشینیان2 
نکتـه دیگـر در ابتـدای ایـن نامـه ایـن اسـت که 
در قبـال مسـئوالن قبـل از خـود چه رویکردی داشـته 
باشـد. حضـرت توجه می دهنـد که فرد مسـئول باید 
از گذشـته ها عبـرت بگیـرد و بدانـد اعمـال صالـح او 
به عنـوان توشـه مسـئولیت در خاطره ها می مانـد: »َو 
َانَّ الّنـاَس َیْنُظـُروَن ِمـْن ُاُمـوِرَك فـی ِمْثِل ما ُکْنـَت َتْنُظُر 
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اگر در فضای 
مسجد اشخاصی 
از مذاهب دیگر 
باشند، باید با آنها 
نیز مهربان بود؛ 
چراکه همین 
مهربانی، بهترین 
تبلیغ برای دعوت 
به مذهب حق 
است

“

در ادامه حضرت فرمودنـد: »َو الَتْنَدَمنَّ َعلی َعْفو، 
َو الَتْبَجَحـنَّ ِبُعُقوَبـة؛ از بخشـیدن دیگـران پشـیمان 

نشـوید و از اینکـه بـر آنهـا خشـم بگیریـد، شـادی 
مکنید«. بـه مردم نگویید حرف همین اسـت والغیر، 
پـس باید اطاعت شـود؛ چراکه این کار موجب فسـاد 
دل، و کاهـش و ضعـف دیـن، و نزدیـک شـدن زوال 
ِانَّ 

َ
ُاطـاُع، ف

َ
ـٌر آُمـُر ف قـدرت اسـت: »َو ال َتُقوَلـنَّ ِاّنـی ُمَؤمَّ

ٌب ِمَن  ذِلـَك ِاْدغـاٌل ِفی اْلَقْلـِب، َو َمْنَهَکـٌة ِللّدیِن، َو َتَقـرُّ

اْلِغَیِر«.

پرهیز از تکبر ۶ 
َه ِبِه فی  َشـبُّ »ِاّیاَك َو ُمسـاماَة الّلِه فی َعَظَمِتِه َو التَّ
ـِانَّ الّلَه ُیـِذلُّ ُکلَّ َجّبار، َو ُیهیـُن ُکلَّ ُمْختال؛ 

َ
َجَبُروِتـِه، ف

از برابـر داشـتن خـود با عظمت حـق، و از تشـبه خود 
با جبـروت خداوند برحذر 

بـاش، کـه حضرت 
او هر گردنکشی 
و هـر  را خـوار، 

متکبری 

فیـِه ِمْن ُاُموِر اْلُوالِة َقْبَلـَك، َو َیُقوُلوَن فیَك ما ُکْنَت َتُقوُل 

الِحیـَن ِبما ُیْجـِری الّلُه  مـا ُیْسـَتَدلُّ َعَلـی الصَّ فیِهـْم َو ِانَّ

خاِئـِر ِاَلْیَك  ْلَیُکـْن َاَحـبُّ الذَّ
َ
َلُهـْم َعلـی َاْلُسـِن ِعبـاِدِه. ف

خیـَرَة اْلَعَمـِل الّصاِلِح«.
َ

ذ

رعایت خط قرمزها3 
نکته دیگر اینکه خط قرمز در مسـئولیت پذیری 
ایـن اسـت که فـرد وارد حیطـه محّرمات الهی نشـود: 

اْمِلْك َهواَك، َو ُشـحَّ ِبَنْفِسـَك َعّما الَیِحـلُّ َلَك«.
َ
»ف

مهربانی با همة مردم۴ 
حضـرت در ادامـه می فرماینـد مهربانی بـا مردم 
را سـرلوحه امـور قـرار دهیـد و با هـم دوسـت و مهربان 
یِن،  ا َاٌخ َلـَك ِفی الدِّ باشـید؛ زیرا مردم دو دسـته اند: »ِامَّ
َو ِاّمـا َنظیـٌر َلـَك ِفی اْلَخْلِق؛ یا برادران دینی ما هسـتند 

یـا انسـانی ماننـد مـا«. یعنـی اگـر در فضـای مسـجد 
اشـخاصی از مذاهـب دیگـر باشـند، بایـد بـا آنهـا نیز 
مهربـان بـود؛ چراکـه همین مهربانـی، بهترین تبلیغ 

بـرای دعـوت بـه مذهب حق اسـت. 

چشم پوشی از لغزش دیگران۵ 
بـا  رابطـه  در  حضـرت  کـه  دیگـری  دسـتور 
مـردم داری می فرماینـد، ایـن اسـت کـه از لغزش های 
مردم چشم پوشـی کنید و بر آنها آسـان بگیرید تا خدا 
هم شـما را ببخشـد و بر شما آسان بگیرد و اینکه اینها 
َاْعِطِهْم ِمْن َعْفـِوَك َو َصْفِحَك 

َ
همه امتحان ماسـت: »ف

ـذی ُتِحـبُّ َاْن ُیْعِطَیـَك الّلُه ِمـْن َعْفـِوِه َو َصْفِحِه،  ِمْثـَل الَّ

ْوَق َمْن 
َ
ْوَقَك، َو الّلُه ف

َ
ْوَقُهْم، َو واِلی االَْْمِر َعَلْیـَك ف

َ
ـَك ف ِانَّ

َ
ف

َوالَّك، َو َقـِد اْسـَتْکفاَك َاْمَرُهـْم، َو اْبَتـالَك ِبِهـْم«. 
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افرادی هستند 
که همواره بار 

سنگینی را بر شما 
تحمیل می کنند 

و در سختی ها 
کم سپاس تر 

هستند و 
یاری شان نسبت 

به شما کمتر 
است. لذا در 

موارد مختلف، 
حق را به عموم 

مردم بدهید، 
نه به خواص 
منفعت طلب

“

پیش شمارۀ2 | زمستان1399

عموم افراد که اجتماع آنها موجب استواری و انسجام 
جمعیت دینی و نیز پشـتوانه ای برای بسـیج مردمی و 
ذخیـره دفاعـی اسـت، راضـی و خشـنود باشـند و بـا 

اشـتیاق در اجتماعـات حاضر شـوند. 

ضرورت رازداری 8 
افـراد عیب جـو را از خـود دور کنیـد؛ زیـرا مـردم 
عیوبی دارند و امام آن جماعت به عیب پوشـی از امت 
سـزاوارتر اسـت. تـا می توانید زشـتی ها را بپوشـانید تا 
خداونـد نیـز آنچه را که دوسـت دارید پوشـیده باشـد، 
اْسـُتِر اْلَعْوَرَة َما اْسـَتَطْعَت، َیْسُتِر 

َ
بر شـما بپوشـاند: »ف

ِتـَك«. اگـر دنبـال  الّلـُه ِمْنـَك مـا ُتِحـبُّ َسـْتَرُه ِمـْن َرِعیَّ

انتشـار رازهای مردم باشـید، رازهای شـما هم آشـکار 
خواهد شـد. افرادی که راز دیگران را پیش شـما فاش 
می کننـد، معمـواًل سـخن چین هایی هسـتند کـه در 
لبـاس اندرزدهنـده و موعظه گـر ظاهـر می شـوند. در 
تصدیـق آنهـا شـتاب نکنیـد؛ چراکـه معمـواًل دنبـال 

دشـمنی و کینه توزی هسـتند. 

مشورت با افراد کاردان۹ 
بـا چنـد نفـر مشـورت نکنیـد: »َو الُتْدِخَلـنَّ فـی 
َمُشـوَرِتَك َبخیاًل َیْعِدُل ِبَك َعِن اْلَفْضـِل، َو َیِعُدَك اْلَفْقَر َو 

ـَرَه  ُن َلَك الشَّ ال َجبانًا ُیْضِعُفَك َعِن االُُموِر َو ال َحریصًا ُیَزیِّ

ـِانَّ اْلُبْخـَل َو اْلُجْبـَن َو اْلِحـْرَص َغراِئـُز َشـّتی 
َ
ِباْلَجـْوِر، ف

نِّ ِبالّلِه؛ مشـورت با بخیل انسـان را  َیْجَمُعهـا ُسـوُء الظَّ

از نیکوکاری بازمی دارد. مشـورت با انسـان ترسو شما 
را در انجـام کارهـا سسـت می کنـد و مشـورت بـا فـرد 
حریـص، انسـان را در ظلـم و سـتم می انـدازد. بخـل و 
ترس و حرص، غرایز گوناگونی هسـتند که ریشـه آنها 

را بـی ارزش و پسـت می کند«. بـرای رهایی از تکبر، به 
بزرگی حکومت پروردگار بیندیشـید تا عقل و اندیشـه 
بـه جایگاه اصلـی بازگردد. با مـردم با انصـاف برخورد 
کنید. کسـی که بـه بندگان خدا سـتم کنـد، خداوند 
متعـال بـه جـای بندگانـش دشـمن او خواهـد بـود و 
کسـی کـه خـدا دشـمن او شـود، هیـچ حجتـی از او 
پذیرفته نشـود، مگر اینکه توبه کند: »َو َمْن َظَلَم ِعباَد 
الّلـِه کاَن الّلـُه َخْصَمـُه ُدوَن ِعبـاِدِه، َو َمـْن خاَصَمـُه الّلـُه 

َتـُه، َو کاَن ِلّلـِه َحْربًا َحّتـی َیْنـِزَع َو َیُتوَب«.  َاْدَحـَض ُحجَّ

مراقـب باشـید کـه خداونـد دعـای سـتمدیدگان را 
ـِانَّ الّلـَه 

َ
می شـنود و در کمیـن سـتمکاران اسـت: »ف

َیْسَمُع َدْعَوَة اْلُمْضَطَهدیَن، َو ُهَو ِللّظاِلمیَن ِباْلِمْرصاِد«. 

حق گرایی در برخورد با مردم7 
و  میانـه روی  تـو  نـزد  کارهـا  بهتریـن 
هـدف  باشـد.  عدالـت  روی  از  برخـورد 
شـما خشـنود کردن عموم مردم باشـد، 
نـه خـواص و نزدیـکان: »َو َلْیـَس َاَحـٌد 
َقَل َعَلـی اْلوالـی َمُؤوَنًة ِفی 

ْ
ـِة َاث ِعیَّ ِمـَن الرَّ

خـاِء، َو َاَقـلَّ َمُعوَنـًة َلُه ِفـی اْلَبـالِء، َو َاْکَرَه  الرَّ

ِلاِلْنصاِف، َو َاْسـَاَل ِبااِلْلحاِف، َو َاَقلَّ ُشْکرًا ِعْنَد 

ااِلْعطـاِء، َو َاْبَطـَا ُعْذرًا ِعْنَد اْلَمْنِع، َو َاْضَعَف َصْبرًا 

ـِة«.  ْهـِر ِمـْن َاْهـِل الخاصَّ ِعْنـَد ُمِلّمـاِت الدَّ

خواص، افرادی هسـتند که همـواره بار 
سـنگینی را بـر شـما تحمیـل می کنند 
و در سـختی ها کم سـپاس تر هسـتند و 
یاری شـان نسبت به شـما کمتر است. لذا 
در مـوارد مختلف، حـق را به عموم مردم بدهید، 
نـه به خواص منفعت طلـب. این امر موجب می شـود 
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فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

مسئوالن 
پیرامون شما باید 
کسانی باشند 
که روحیه قوی 
دارند و کاردان 
هستند. افرادی 
که مسئوالن 
قبل از شما را در 
مدیریت غلط یاری 
می دادند، از خود 
دور کنید

“

بهترین کار برای جلب اعتمـاد مردم، نیکوکاری به 
آنهاسـت و اینکـه بر آنها سـخت نگیرید. تـا می توانید 
تـالش کنیـد مـردم را به عنـوان افـراد وفـادار ببینیـد. 
خوش بینـی بـه مـردم از رنـج مسـئولیت می کاهـد. 
بـه هـر کـس کـه بیشـتر احسـان کرده ایـد، بیشـتر 
خوش بیـن باشـید و بـه آنـان کـه بدرفتـاری کرده ایـد، 

بدگمان. 
سنت ها و آداب پسندیده ای را که مسئوالن قبل از 
شـما به آنها عمـل می کردند، برهم نزنید. سـنت های 
خوبـی را کـه به برنامه های گذشـته ضـرر وارد می کند 
نیـز تـرک کنید. با افراد دانشـمند فـراوان گفتگو کنید 
و با حکیمان بسـیار بنشـینید که این دو مسـئله مایه 
آبـادی و اصـالح امور اسـت و کار را در نظم به سـرانجام 
َثَة اْلُحَکماِء، 

َ
می رسـاند: »َو َاْکِثْر َمداَرَسَة اْلُعَلماِء، َو مناف

فـی َتْثبیِت ما َصَلَح َعَلْیـِه َاْمُر ِبالِدَك، َو ِاقاَمِة َما اْسـَتقاَم 

ِبِه الّنـاُس َقْبَلَك«. 

شناخت اقشار گوناگون اجتماع 11 
ـَه َطَبقاٌت الَیْصُلُح َبْعُضها ِااّل  ِعیَّ »َو اْعَلـْم َانَّ الرَّ
ِبَبْعـض، َو ال ِغنـی ِبَبْعِضها َعْن َبْعـض«. مردم گروه های 

مختلفـی هسـتند کـه در اداره جامعـه، هرکـدام بـه 
دیگـری نیازمند هسـتند. سـپس حضـرت گروه های 
مختلفـی را نـام می برند و مسـئولیت آنها را مشـخص 

می سـازند. 
امـام جماعـت باید اقشـار مختلف مـردم حاضر در 
مسـجد را بشناسـد و بـه میـزان اهمیـت و کارکـرد آنها 

باشد آگاه 

بدگمانـی به خـدای بزرگ اسـت«. 
مسـئوالن پیرامـون شـما بایـد کسـانی باشـند کـه 
روحیـه قـوی دارنـد و کاردان هسـتند. افـرادی کـه 
مسـئوالن قبـل از شـما را در مدیریـت غلـط یـاری 
می دادنـد، از خـود دور کنیـد. مالک شـما در انتخاب 
مشـاور، افـراد باایمان و صریح باشـد؛ افرادی که شـما 
را در تصمیمـات نادرسـت یـاری ندهنـد. مالک شـما 
در انتخـاب مشـاور، تأییـد نظـر شـما نباشـد، بلکـه از 
بین افراد حقگو، مشـاور امین انتخاب کنیـد: »ُاولِئَك 
َاَخفُّ َعَلْیَك َمُؤوَنًة، َو َاْحَسـُن َلَك َمُعوَنًة، َو َاْحنی َعَلْیَك 

َعْطفـًا، َو َاَقلُّ ِلَغْیِرَك ِاْلفًا؛ هزینه اینان بر تو سـبک تر، و 

همکاری شـان بهتر، و نسـبت به تو در طریق عطوفت 
مایل تـر، و الفتشـان بـا بیگانه کمتر اسـت«. 

اصول روابط اجتماعی 10 
تـا می توانیـد بـا پرهیـزکاران و افـراد راسـتگو 
ارتباط داشـته باشـید و با آنان به گونه ای برخورد کنید 
کـه شـما را بی انـدازه سـتایش نکننـد یـا در کارهـای 
ناپسـند شما را تشـویق نکنند؛ چراکه این امور انسان 
را بـه سرکشـی وامـی دارد. افراد نیکـوکار و  بـدکاران در 
نظر شـما یکسـان نباشـند؛ زیرا ایـن کار نیکـوکاران را 
بی رغبـت و بـدکاران را بـه بـدی تشـویق می کند. پس 
بـا هـر یـک از آنها بر اسـاس رفتارشـان برخـورد کنید: 
»َو الَیُکوَننَّ اْلُمْحِسـُن َو اْلُمسـیُء ِعْنَدَك ِبَمْنِزَلة َسـواء، 
ـِانَّ فی ذِلـَك َتْزهیـدًا اِلَْهِل ااِلْحسـاِن ِفی ااِلْحسـاِن، َو 

َ
ف

َتْدریبـًا اِلَْهـِل ااِلسـاَءِة َعَلی ااِلسـاَءِة، َو َاْلـِزْم ُکالًّ ِمْنُهْم ما 

َاْلَزَم َنْفَسـُه«. 
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فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

]در ایـن آیـه شـریفه[، دعاسـت و دعـا بهتریـن 
عبـادت اسـت«.۵

امـام صـادق بـه معاویه بـن عمـار فرمود: 
»ای معاویـه بـه کسـی کـه سـه چیـز داده شـده 
باشـد از سـه چیز محـروم نمی شـود: کسـی که 
توفیـق و حـال دعایـش داده باشـند، از اجابـت 
محرومـش نمی کننـد. و کسـی که توفیق شـکر 
نعمتش داده باشند، از زیاد کردن نعمتش دریغ 
نمی کننـد. و کسـی که توکلـش داده باشـند، از 
کفایت امـور او مضایقه نمی کنند. چـون خدای 
عّزوجـّل در کتـاب عزیـزش می فرمایـد: »َوَمـْن 
ُهَو َحْسـُبُه« و نیز می فرماید: 

َ
ـِه ف ْل َعَلـی الَلّ َیَتـَوکَّ

ُکم« و نیز فرمـوده: »أْدُعوِنی  زیَدنَّ
َ َ
»َلِئن َشـَکرُتم ل

َلُکْم«.۶ ْسـَتِجْب 
َ
أ

چند پیام از آیه شریفه:

1. گفت وگـو بـا خداونـد، کلیـد رشـد و تربیـت 
انسـان اسـت.

2. در دعـا فقط خدا را بخوانیم، نه خدا و دیگران 
را در کنار هم.

3. استجابت دعا وعده الهی است.
۴. اگر دعایی مسـتجاب نشـد، حتمًا به سـود ما 
ْسَتِجْب َلُکْم«، آنچه 

َ
نبوده است؛ چون فرمود: »أ

را که به نفع شـما باشـد، مستجاب می کنم 

یکـی از اعمـال عبـادی ویـژه در تمـام ایـام سـال 
و به خصـوص در ماه هـای ویـژه عبـادت، ماننـد 
ماه های رجب و شـعبان که روزه در آن مسـتحب 
شـمرده شـده و بـزرگان دینـی مـا، ایـن  دو مـاه را 
مقدمـه اسـتفاده خـوب و کافـی از مـاه مبـارک 
رمضـان برشـمرده اند، دعاسـت. خـدای متعال 

می فرمایـد:
ذیَن  ْسـَتِجْب َلُکـْم ِإنَّ الَّ

َ
ُکـُم اْدُعونی  أ »َو قـاَل َربُّ

ـَم  َجَهنَّ َسـَیْدُخُلوَن  ِعباَدتـی   َعـْن  َیْسـَتْکِبُروَن 

»مـرا  اسـت:  گفتـه  شـما  پـروردگار  داِخریـَن؛1 

بخوانید تا )دعای( شـما را بپذیرم! کسـانی که از 
عبـادت من تکبر می ورزنـد، به زودی با ذلـت وارد 

می شـوند«.2 دوزخ 
امـام سـجاد در مناجات بـا خدای متعال 
»]خدایـا[  می فرماینـد:3  آیـه  ایـن  توضیـح  در 
گفتـه ای: “بخوانیـد مـرا، تا شـما را پاسـخ گویم. 
آنهایی که از پرستش من سرکشی می کنند، زود 
]اسـت[ که در عین خواری به جهنم درآیند”. بار 
خدایـا، دعای بنـدگان را بـه درگاه خـود، عبادت 
خوانده ای و ترک آن را خودپسـندی و سرکشـی، 
و کسـانی را کـه از آن سـر برتابند، وعـده جهنم و 

خـواری داده ای«.۴
همچنیـن امـام باقـر می فرماینـد: »ُهـَو 
َعاُء؛ مقصود از عبادت  َضُل اْلِعَباَدِة الدُّ

ْ
ف

َ
َعـاُء َو أ الدُّ

یک آیه یک نݡکته
جمتبــــݡی پورموسݡی
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قرآن، هدف خود 
را از ارائه  نمونه های 
تاریخی »درس 
گرفتن« و »عبرت 
آموختن« می داند

“

فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

لـذا قـرآن، هـدف خـود را از ارائـه  نمونه هـای تاریخـی 
»درس گرفتـن« و »عبـرت آموختـن« می داند. 

مـا می دانیـم از عملکردهـای درسـت بایـد درس 
گرفت و از جنبه های منفی و عملکردهای ناپسـندی 
کـه تبعات وخیمـی دارد، عبرت گرفت. بر این اسـاس 
حضـرت  ثمـود،  عـاد،  قـوم  از  تاریخـی  نمونه هـای 
ابراهیـم، حضـرت موسـی و برخـی دیگـر از 
انبیاء بیان شده است. عملکرد و رفتار اقوام مختلف و 
سرنوشـت آنها پس از ناسپاسـی نسبت به نعمت های 
خدا، برای آن گفته شـده اسـت که مسـلمانان بدانند 
درصورتی کـه از تاریـْخ درس و عبـرت نگیرنـد، آنها نیز 
ماننـد همان اقـوام خواهند بود. بنابراین هیچ شـکی 
در ایـن نکتـه  معـروف نیسـت کـه »گذشـته چـراغ راه 
آینـده اسـت«. ایـن موضـوع در قرآن کریم مـورد توجه 

سرآغاز بحث را بگذاریم به اینکه چرا به  

تفاوت شرایط  تاریخ مراجعه می کنیم؟ 

اجتماعی و زمان،  موجب خطای تحلیل نمی شود؟

مـا پیـش از ارائـه  هـر سـند و تحلیلـی در این بـاره، 
باید به قرآن کریم و سـیره  اهل بیت مراجعه کنیم. 
قـرآن کریـم که خـود می فرمایـد کتاب هدایت اسـت، 
در مـوارد بسـیاری به بیان نکات مهـم تاریخی اهتمام 
ورزیـده اسـت. شـاید حـدود یک سـوم قـرآن، بیـان 
مطالب و مسائل تاریخی باشـد. حال آنکه قرآن کتاب 
تاریخ نیسـت؛ بلکه کتاب هدایت اسـت و کاماًل واضح 
اسـت کـه خداوند بـا ارائـه  نمونه هایـی تاریخی جهت 
هدایت بشریت و مسلمانان، از این منظر بهره می َبرد 
و می خواهـد این نکته را عنوان بفرماید کـه در صورت 
تکـرار شـرایط و موقعیت ها، وظیفه  مؤمنان چیسـت. 

تیِغ دولبه
یخ، معیارݡی براݡی سنجش حق تار

به ݡکوشش: مرتضݡی عالـمݡی

 دکتر محمدحسین رجبی دوانی، مورخ و پژوهشگر تاریخ اسالم و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

است. ایشان دارای دکترای تاریخ و تمدن ملل اسالمی از دانشگاه تهران هستند. دکتر رجبی دوانی فرزند مورخ 

مشهور مرحوم علی دوانی است که از ایشان آثار فراوانی در زمینه تاریخ به چاپ رسیده است. تمایل و تسلط 

ایشان در بیان روان تاریخ تحلیلی، بهانه ای شد تا در خصوص درستی یا نادرستی تحلیل تاریخ به گفتگو با 

ایشان بپردازیم. 
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عملکرد و رفتار 
اقوام مختلف و 

سرنوشت آنها پس 
از ناسپاسی نسبت 
به نعمت های خدا، 

برای آن گفته 
شده است که 

مسلمانان بدانند 
درصورتی که از 

تاریْخ درس و 
عبرت نگیرند، آنها 

نیز مانند همان 
اقوام خواهند بود

“

پیش شمارۀ2 | زمستان1399

و  امویان  و  خالفت  دوران  با  را  اسالمی  نظام  که 

عباسیان تطبیق می دهند در چیست؟

در پاسـخ بـه ایـن سـؤال این مقدمـه الزم اسـت که 
در اسـالم دو فرقه  شـیعه و سـنی داریم. شـیعه معتقد 
اسـت کـه تشـکیل حکومـت و اداره  جامعـه از وظایف 
امـام معصـوم اسـت و هـر فـرد دیگری بـا حضـور امام 
در جامعـه حکومـت کنـد، سـلطان جائـر حسـاب 
می شـود. اگرچـه میـان فقهـا اختـالف اسـت کـه آیـا 
در عصـر غیبت، تشـکیل حکومت وظیفه نائبـان عام 
آن حضـرت اسـت یـا خیـر، امـا همۀ فقهـا بر ایـن باور 
هسـتند کـه اگـر فقیهـی موفـق به تشـکیل حکومت 
شـد، حکومت او مشـروع و تقویـت و دفـاع از آن واجب 
اسـت. ایـن یـک اصـل اسـت در ارتبـاط با شـیعه؛ لذا 
شـیعه چون به حکومت پیغمبر، امیرالمؤمنین و امام 

 ،خـاص قـرار گرفتـه اسـت. برخـی از معصومیـن
به خصـوص امیرمؤمنـان، بـر مطالعـه  تاریـخ نـه 
به جهـت افـزودن بر معلومـات و دانسـتنی های خود، 
بلکـه بـرای گرفتـن درس  و عبـرت  تأکیـد کرده انـد. 
ایـن مسـئله نیـز نمی توانـد صحیح باشـد کـه جامعه 
تحوالتـی پیـدا کـرده و تطبیق شـرایط امـروز بـا دوران 
گذشته صحیح نیسـت. البته شـرایط زندگی متحول 
شـده؛ ولـی نـوع عملکردهـا در جهت صالح یا فسـاد 
جوامـع و انسـان ها، یـک اصـل تغییرناپذیر اسـت که 
شـرایط زمانـی و مکانی آن را عـوض و باطل نمی کند. 

تطبیق های   در  معاندین  و  منافقین 

تاریخی خود، نظام اسالمی را با خالفت 

امویان و عباسیان مقایسه می کنند. اشتباه کسانی 
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ما در قرآن کریم، 
سّنت های الهی را 
سراغ داریم که در 
طول تاریخ، ثابت 
هستند و اتفاق 
افتاده و می افتند. 
مثاًل از سّنت های 
خداوند، نابودی 
قدرت های ظالم 
است؛ هرچند که 
نیرومند باشند

“

بودنـد. بـا توجـه بـه ایـن مطالـب، تطبیـق حـوادث با 
دوران هـای گذشـته بر اسـاس هر دو دیدگاه مشـکلی 
نیسـت؛ منتها باید به تفاوت نگاه شـیعه و سنی توجه 

کرد.

با توجه به صحبت های شما، تطبیق وقایع  

معاصر با وقایع تاریخ صدر اسالم تابع چه 

قواعد و اصولی است؟

مـا در قرآن کریم، سـّنت های الهی را سـراغ داریم 
کـه در طـول تاریـخ، ثابـت هسـتند و اتفـاق افتـاده 
و می افتنـد. مثـاًل از سـّنت های خداونـد، نابـودی 
قدرت هـای ظالم اسـت؛ هرچند که نیرومند باشـند 
و مـا ایـن را در تاریـخ سـراغ داریـم. دولـت مقتـدر 
اسـکندر، امپراطوری عظیم روم و موارد مشابه دیگر. 
ان شـاءالله تعالـی شـاهد نابـودی آمریـکای تبهـکار 
خداونـد،  سـّنت های  دیگـر  از  بـود.  خواهیـم  هـم 
بهره منـدی اقـوام و جوامع از نعمت هـای خداوند در 
صـورت یـاری رهبران الهی اسـت؛ چنان کـه در قرآن 
کریـم در ارتبـاط بـا قوم یونـس می بینیـم زمانی 
که پس از اشتباهشـان توبه کرده و بازگشـتند و سراغ 
یونـس رفتنـد، نه تنهـا عـذاب نشـدند، بلکـه تـا 
مدتـی کـه بر عهد خـود با خـدا پایـدار بودنـد، مرتب 
از بـرکات خداونـد و نعمت هایـش برخـوردار بودنـد. 
در نقطـه  مقابل، ناسپاسـی در برابـر نعمت های خدا 
و کفـر ورزیـدن باعـث از بیـن رفتـن نعمت هـا و بـروز 
بدبختی ها می شـود. مانند قوم سـبأ در یمن که خدا 
بـه آن ها نعمت هـای فراوانی داده بـود. به جای اینکه 
سپاسـگزار خدا باشـند، در کفـر خود پای فشـردند؛ 
لـذا »سـد مـآرب« در یمـن فـرو ریخت و »سـیل عرم« 
تمـدن آنهـا را نابـود کـرد. یـا مثـاًل بنی اسـرائیل کـه 

مجتبـی ایمـان دارد، بایـد از ایـن دورانی کـه بر آن 
ذوات مقدس در تشکیل حکومت گذشته، آموزه های 
الزم را بگیـرد و سـعی کند اگر حکومتی تشـکیل داد، 
مبتنی بر رهنمودهـا و عملکردهـای آن ذوات مقدس 

باشد.
امـا از منظـر اهـل تسـّنن، آن هـا معتقدنـد کـه هر 
کس که مسـلمان باشد و بر آنها سـیطره پیدا کند، در 
جامعه  مسـلمان اولوالمر محسوب می شود. حاال اگر 
قریشی نسـب باشـد و خود هـم ادعـای خالفت کند، 
او را خلیفـه  پیغمبـر و واجـب اإلطاعـه می داننـد و 
ِذیـَن آَمُنوا...«  ُکُم اللُه َو َرُسـوُلُه َو الَّ ما َوِلیُّ مصـداق آیه  »ِإنَّ
می پندارنـد و او را امیرالمؤمنیـن هـم می خواننـد. در 
اواخـر رژیم گذشـته وقتـی انور سـادات رئیس جمهور 
معدوم مصر با رژیم تبهکار صهیونیستی سازش کرد و 
سفری به اسرائیل کرد، مخالفت های زیادی در جهان 
اسـالم علیه او شـد. ولی مفتی مصر، رئیس دانشـگاه 
الزهر، با او به عنوان امیرالمؤمنین بیعت کرد. مقصود 
اینکه اهل تسـّنن هر کسـی که دولتی تشکیل دهد و 
مسـلمان باشـد، او را اولوالمر می دانند. لذا از دیدگاه 
اهل تسـّنن چـه خالفت خلفای ثالثـه و چه حکومت 
امیرالمؤمنیـن و امـام حسـن و حتـی بعـد از آنهـا 
حکومـت تبهـکاران امـوی و عباسـی هم مشـروعیت 
دارد؛ چراکـه مسـلمان بودنـد و در جامعـه  اسـالمی 
حکومـت کردنـد و مردم هم بـا آنان بیعـت کردند. آنها 

بیعت را شـرط مشـروعیت می دانند.
حال اگر از منظر اهل تسـّنن نگاه کنیم، حکومت 
جمهـوری اسـالمی، حکومتی مشـروع اسـت و قابل 
قیـاس بـا حکومت هـای گذشـته کـه در تاریخ اسـالم 
بوده انـد. امـا از نـگاه مـا تفـاوت در این اسـت که فقط 
حکومـت امیرالمؤمنیـن و امـام حسـن مشـروع 
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همـان نتیجـه را بدهـد یـا ندهـد. به عنـوان نمونـه 
آمـد.  پدیـد  احـزاب  بـرای رسـول خـدا جنـگ 
ائتالف گسـترده ای از مسـتکبران، برای نابـود کردن 
حکومـت عـدل نبـوی پدید آمـد. مـردم، رسـول خدا 
را یـاری کردنـد و سـختی ها را تحمـل کردنـد و آن 
ائتـالف گسـترده درهـم شکسـت و دشـمن نـاکام 
مانـد. حضـرت آقـا )حفظـه اللـه تعالـی( هـم چنـد 
سـال پیش به درسـتی اشـاره فرمودنـد که مـا اآلن در 
موقعیـت جنگ احزاب هسـتیم. هنگامی که آمریکا 
به عنـوان دشـمن اصلـی ما مثـل مشـرکان قریش در 
عصـر رسـول خـدا، بـا متحـدان اروپایـی و عربی 
محـور یـک ائتالف شـدند که نظـام مـا را کاماًل تحت 

خداونـد با ارسـال حضرت موسـی بـه آنها لطف 
کـرده و آنهـا را از ظلم و فشـار فرعون نجـات داده بود، 
وقتـی در برابر نعمت های الهی کفـر ورزیدند، عذاب 
و سـرگردان شـدند. همۀ اینها به این اعتبار اسـت که 
سـّنت ها حتـی اگـر زمـان هـم بگـذرد، ثابـت اسـت. 
در علم فلسـفه  تاریخ هـم می گویند قواعـد و اصولی 
بـر جوامـع حاکـم اسـت کـه در صـورت تکـرار مـوارد 
مشـابه، همان اصول و قواعد دوباره حاکم می شـود؛ 

لـذا این اصـل کامـاًل واضح اسـت.
وقایـع معاصـر بـا وقایـع صـدر اسـالم در خیلـی 
مـوارد شـباهت دارد. یعنی همـان حادثـه دارد اتفاق 
می افتـد، ولـی وابسـته بـه عملکـرد مـردم اسـت کـه 
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وقایع معاصر 
با وقایع صدر 
اسالم در خیلی 
موارد شباهت 
دارد. یعنی همان 
حادثه دارد اتفاق 
می افتد، ولی 
وابسته به عملکرد 
مردم است که 
همان نتیجه را 
بدهد یا ندهد

“

شـود. بنابراین خود واقعه کاماًل شـبیه بود، اما نتیجه 
بـه خاطـر اینکـه مـردم مـا روشـن تر و آگاه تـر از مردم 

زمـان امیرالمؤمنیـن بودنـد، آن گونه نشـد.

نمونه های غیرقابل تطبیق هم داریم؟ 

نیسـت.  قابـل تطبیـق  برخـی مـوارد 
مثـاًل رئیس جمهـور چنـدی پیـش بـرای دفـاع از ایـن 
سیاسـت غلـط خود کـه مذاکره با دشـمن و سـازش و 
دادن امتیاز به دشـمن هسـت، می گویند که ما درس 
مذاکره و صلح و سـازش را از امام حسن آموختیم 
 که جفای عظیمی به سـاحت قدسی امام حسن
بـود؛ زیـرا وضعیـت مـردم و نظـام مـا قابـل قیـاس بـا 
موقعیت امام حسن نیست. آنجا نخبگان جامعه، 
اشراف قبایل و خواص عمومًا دشمن امام شدند و دل 
بـه معاویـه دادند. توده های جاهـل و بی بصیرت هم با 
پیروی از آن خواص، رهبر الهی را تنها گذاشـته بودند 
و امـام به ناچـار از حکومـت کناره گیـری  کردند. حتی 
بعضی از فرماندهان لشکر امام به معاویه نامه نوشته و 
اطاعـت خـود را از معاویه اعالم کرده و به او گفته بودند 
تو تعیین کن حسـن را زنده تحویل تو بدهیم یا مرده! 
آیـا آن شـرایط بـا شـرایط امروز مـا قابل قیاس اسـت؟ 
مردمانـی کـه در دفـاع از والیـت و نظام حـق، این همه 
سـختی  را در چهل و دو سال تحمل کردند و اآلن برای 
دفـاع از حاکمیـت نظـام والیـی حاضرنـد فرسـنگ ها 
دورتـر از ایـران، از ایـن نظام دفاع کننـد و جان بدهند، 
بـا آن جامعـۀ فاسـد و دنیـازده و بی بصیرت زمـان امام 
حسـن یکی هسـتند که شـما می خواهید درس 
مذاکـره و صلـح و سـازش را بیاموزیـد؟ ایـن مغالطه ها 

به هیچ وجـه قابل پذیرش نیسـت

محاصـره در بیاورنـد، حـاال چه محاصـره  اقتصادی و 
چـه محاصـره نظامـی، بحمدلله و بـا یـاری خداوند و 
رهبری هـای داهیانه  حضـرت آقا و اسـتقامت مردم، 
این ائتالف گسـترده درهم شکسـته شـد. من نمونه  
دیگـری را عـرض کنم. جنگ جمـل یا به تعبیر دیگر 
فتنـه  ناکثین که بـه امیرالمؤمنین تحمیل شـد، 
عینـًا ایـن فتنه در سـال 88 تکرار شـد. رؤسـای فتنه  
جمـل برخی شـان اصحـاب باسـابقه  پیغمبـر بودنـد 
و سـوابق درخشـانی داشـتند، امـا بـه سـبب آلـوده 
شـدن به دنیا و تغییر ارزش هایشـان وقتی دیدند که 
امیرالمؤمنیـن به قدرت رسـیده و حاضر نیسـت 
مانند خلفای پیشـین، منافع نامشـروع آنها را تأمین 
کند، قتل عثمان را بهانه کردند و فتنه ای به پا کردند 
و حاضـر شـدند بـا همـۀ ضـد انقالب هـای آن موقـع 
مانند اموی ها، سـرمایه داران مفت خـور و رانت خوار، 
ائتالف گسـترده ای را تشـکیل دهند. ابتـدا در قالب 
اعتـراض و کشـاندن مـردم بـه کـف خیابـان و بعـد بـا 
جوسـازی های گسـترده و فریبـکاری و ایجـاد تردیـد 
در مـردم، توانسـتند برخـی را بـا خـود همـراه کنند، 
کار را بـه جنـگ مسـلحانه و برانـدازی نظـام حـق 
امیرالمؤمنین کشـاندند؛ مانند آنچه سران فتنه 
در سـال 88 انجام دادند. کسـانی که سـابقه انقالبی 
داشـتند، در کنـار ضدانقالب هـای پلیـدی همچون 
جنایتـکار  گروهـک  و  سـلطنت طلب ها  منافقیـن، 
ریگـی، حرکتـی را بـر ضـد اصـل والیـت آغـاز کردند. 
اگرچـه توانسـتند یک عـده از مـردم را فریـب دهند، 
ولـی بـه لطـف الهـی بیشـتر مـردم فریـب نخوردنـد 
زمـان  مثـل  نگذاشـتند  و  ایسـتادند  والیـت  پـای  و 
امیرالمؤمنیـن کار بـه جنگ مسـلحانه کشـیده 
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اسـت. ابن قولویـه و احمدبـن محمـد زراری از جملـه 
شـاگردان معروف ایشـان هستند. 

نویسـنده، این کتاب را به سـه بخش کلی تقسـیم 
کـرده اسـت: اصول کافی،  فروع کافـی و روضه کافی. 
عنـوان اصـول کافی برگرفتـه از عنوان بخـش اول این 
مجموعـه روایـی اسـت کـه حـاوی احادیـث اعتقادی 

کتـاب کافـی از معروف تریـن و معتبرتریـن کتاب های 
حدیثـی شـیعه اسـت کـه محمدبـن یعقـوب کلینـی 
)متوفـی 32۹ ق( آن را جمـع آوری کرده اسـت. شـیخ 
کلینـی در دوران غیبـت صغری به دنیا آمـد و تعدادی 
از روات و محدثانـی را کـه بدون واسـطه از امـام هادی و 
امـام عسـکری روایت نقل کرده اند، مالقـات کرده 

پایه امیان و ستون اسالم*
یف الݡکایف معرفـــݡی ݡکتاب شر

معراج صفݡی خانݡی
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به دلیل وجود 
روایات متعدد، 
امکان تشخیص 
روایات از یکدیگر 
برای شیعیان 
سخت شده 
بود؛ بنابراین به 
درخواست آنها، 
شیخ کلینی 
این مجموعه 
ارزشمند را طوری 
طبقه بندی کرد 
که تمام مسائل 
اعتقادی، فقهی و 
اخالقی را در خود 
جای دهد

“

شـهید ثانی )م110۴ ق( نوشته شـده است.
3. مرآة العقول فی شـرح أخبار الرسـول نوشتۀ عالمه 

محمدباقر مجلسی.
۴. الوافـی کـه توسـط فیـض کاشـانی نگاشـته شـده 

اسـت.
۵. شـرح مالصـدرا )صـدر الدیـن محمدبـن ابراهیـم 
شـیرازی( که بر بخشـی از اصول کافی نوشـته اسـت.
۶. شـرح مولـی صالـح مازندرانی که بر اصـول و روضۀ 

کافی نوشـته است.
همچنیـن قابل ذکر اسـت کـه اهمیت ایـن کتاب 
به قـدری اسـت که بـه زبان های فارسـی، انگلیسـی و 
اسـپانیایی ترجمه شـده اسـت. برخی از ترجمه های 

فارسـی مهم عبارتند از: 
1. ترجمه محمدباقر کمره ای که المکتبة  االسـالمیة 

آن را در چهـار جلد و در تهران منتشـر کرده اسـت.
2. ترجمـه محمدباقر کمره ای که انتشـارات اسـوه در 

شـش جلد منتشـر کرده است.
3. ترجمه سـید جواد مصطفوی که انتشـارات علمیه 

اسـالمیه در چهار جلد منتشـر کرده است.
۴. تحفة الولیاء اثر میرزا محمدعلی بن محمدحسـن 
نحوی اردکانی یزدی از علمای قرن سـیزدهم هجری 
کـه از ترجمه هـای نسـبتًا کهـن اصـول کافی اسـت و 
مؤسسـه علمی فرهنگـی دار الحدیـث، آن را در چهار 

جلد به چاپ رسـانده اسـت.

پی نوشت:

* شهید ثانی در اجازه خود به شیخ ابراهیم میسی، کافی را 

به همراه سه کتاب: من الیحضره الفقیه، تهذیب االحکام و 

استبصار، از پایه های ایمان و ستون های اسالم می شمارد 

)بحار االنوار، ج108، ص138(.

شـیعه و زندگی ائمه اطهار اسـت. بخـش دوم این 
کتـاب شـامل روایـات فقهـی اسـت کـه تحت عنـوان 
فـروع کافـی گـرد آوری شـده و بخش سـوم نیـز روایات 
متفرقه و نصایح اخالقی است که در ذیل روضه کافی 
آمـده اسـت. در میـان کتـب  اربعه اهمیت بخـش اول 
این کتـاب خود را نمایان کـرده؛ به طوری که به صورت 
مجـزا نیز بخش اعتقـادی آن به چاپ رسـیده اسـت. 
این کتاب شـریف به درخواست شیعیان از مرحوم 
کلینی گـردآوری شـد. به دلیل وجـود روایـات متعدد، 
امـکان تشـخیص روایـات از یکدیگـر بـرای شـیعیان 
سـخت شـده بـود؛ بنابراین به درخواسـت آنها، شـیخ 
کلینی ایـن مجموعه ارزشـمند را طـوری طبقه بندی 
کـرد که تمام مسـائل اعتقادی، فقهی و اخالقـی را در 
خـود جـای دهد و شـیعیان را از دیگـر کتاب ها بی نیاز 
کنـد. به همین دلیـل هم نـام آن را کافی گذاشـت که 

بی نیازکننـده از کتاب هـای دیگـر بود. 
ایـن عالـم بـزرگ هـر مبحـث را تحـت نـام »کتاب« 
آورده و هـر یـک از ایـن کتاب ها شـامل عناوین مرتبط 
بـا موضـوع اسـت کـه تحت عنـوان »بـاب« ذکر شـده 
اسـت. در مجمـوع کافـی دارای سـی وچهار کتـاب و 
سیصد وبیست وشـش باب است. ایشـان در ذیل همۀ 
ابـواب کافی حدود شـانزده هزار روایـت از ائمه ذکر 

کـرده که تمام آنها مسـتند اسـت. 
شرح های متعددی بر این کتاب ارزشمند نگاشته 
شـده اسـت کـه از میـان آنهـا می تـوان بـه مـوارد زیـر 

اشـاره کرد:
1. جامـع الحادیث و القوال نوشـتۀ شـیخ قاسـم بن  

محمـد الونـدی )م1100 ق(.
2. الـدر المنظوم من کالم المعصوم که توسـط شـیخ 
علی بـن محمدبـن حسـن بن زین الدیـن از نواده های 
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پی نوشت:

1.نهج البالغه، نامه31، 

ترجمه انصاریان، 

ص2۶۴.

2. بقره: 18۶.

3. ترجمه تفسیر المیزان، 

ج2، ص۴2.

۴. ر.ک: ترجمه 

تفسیر المیزان، ج2، 

ـ۴2. ص۴1

 ،۵. صحیفه امام رضا

ج1، ص۹3.

۶. کافی، ترجمه 

مرتضوی، ج۴، ص32۶.

7. همان، ص31.

پیش شمارۀ2 | زمستان1399

دعـا، نشـان دهنده لطافـت فوق العـاده ایـن آیه 
است.۴ شـریفه 

امـا ایـن توجـه و فضل خـدای متعال بـه ما و 
جلـب محبت او، شـرط هایی دارد و باید انسـان 

کارهایـی را انجـام دهد، مانند:
1. توجـه بـه خـدای متعـال در امـور زندگی 
پیامبـر  چنان کـه  دیگـران؛  از  امیـد  قطـع  و 
جـّل:  و  عـّز  الّلـُه  »َیقـوُل  فرمـود:   خـدا
ـَل ُدونـی باإلیـاِس؛۵   ْقَطَعـنَّ أمـَل ُکلِّ ُمؤمـٍن أمَّ

َ
ل

خداونـد عـّز و جـّل می فرماید: بی گمـان امید 
هـر مؤمنـی را کـه به غیـر من امید بنـدد، قطع 

می کنـم«.
2. خوش بینی به خدا و فضل او.

3. دعـا کـردن، در حالـت راحتی و سـختی: 
امـام صـادق فرمود: »هرکـس از فضل خدا 

درخواسـت نکند، فقیر می شـود«.۶
۴. توبـه از گناهـان: امـام صـادق: »مـا 
َسـَلَبها اّیـاُه 

َ
أْنَعـَم اللـُه علـی عبـٍد ِبِنْعَمـٍة ف

ـلَب؛7  ْنبًا َیْسـَتِحقُّ ِلذلَک السَّ
َ

َحّتی ُیْذِنَب ذ
خـدا نعمتـی را کـه بـه بنـده ای می دهـد، از او 
سـلب نمی کنـد، مگر اینکـه او مرتکـب گناهی 
شـود که بابت آن مسـتحق سلب نعمت گردد«.
۵. تالش برای رهایی از سـختی و مشکالت 

و درعین حال تسـلیم قضا و قـدر الهی بودن

فرزنـدش،  بـه  خـود  نامـه  در   علـی امـام 
انسـان و زندگـی او را چنیـن تشـبیه می کنـد: 
»الّسـاِلِك َسـبیَل َمْن َقـْد َهَلـَك، َغَرِض الْسـقاِم، 
ِة اْلَمصاِئِب؛1... سـالك راه  َو َرهیَنـِة الّیـاِم، َو َرِمیَّ

تباه شـدگان )مردگان(، هدف امـراض، گروگان 
ایـام، نشـانه )و هـدف( تیرهـای مصائـب  ...«.

نکته مهم در هنگامه سختی ها و مشکالت، 
ایمـان و امیـد به فضـل و رحمت خداونـد و گذر 
از مشـکالت به وسـیله توجه بـه اوسـت. خدای 
 اکـرم پیامبـر  بـه  زمینـه  ایـن  در  متعـال 
ـی  ِإِنّ

َ
ـی ف َلَك ِعَبـاِدی َعِنّ

َ
ا َسـأ

َ
می فرماینـد: »َو ِإذ

ْلَیْسـَتِجیُبوا 
َ
ا َدَعاِن ف

َ
اِع ِإذ ِجیُب َدْعَوَة الدَّ

ُ
َقِریـٌب أ

ُهـْم َیْرُشـُدوَن؛2 و هنگامی  ِلـی َوْلُیْؤِمُنـوا ِبی َلَعلَّ

کـه بنـدگان مـن، از تـو دربـاره من سـؤال کنند، 
)بگـو:( مـن نزدیکـم! دعـای دعاکننـده را، بـه 
هنگامـی کـه مـرا می خوانـد، پاسـخ می گویـم. 
پـس بایـد دعـوت مـرا بپذیرنـد، و بـه مـن ایمان 

بیاورنـد، تـا راه یابنـد )و بـه مقصد برسـند(«.
نکتـه مهـم در خصـوص ایـن آیـه آن اسـت 
کـه هفـت مرتبـه ضمیـر متکلـم )مـن( در آن 
تکـرار شـده و آیـه ای با چنیـن اسـلوب در قرآن، 
منحصـر بـه همیـن آیـه اسـت.3 این مسـئله در 
کنـار تأکیدهـای مختلـف و حذف واسـطه بین 
خـود و بنـدگان و بی قید و شـرط پاسـخ دادن به 

یک آیه یک نݡکته
جمتبــــݡی پورموسݡی
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نمـاز  و  اهل بیـت  بـا عشـق در مجالـس  شـبانه روز، 
مسـاجد شـرکت می کردنـد کـه منبعـی بـرای تقویت 
روحیـه آن ها بود. جایی بود برای دیدارهای تازه شـان؛ 
جایی بود برای شـناخت روحیه های شکسـته؛ جایی 
بود برای شـناخت دردهای نشـنیده؛ جایی بـود برای 
آرامـش دل های پرتالطـم؛ جایی بود برای رسـیدن به 

روشـنایی و دور شـدن از تاریکـی.
لذتـی باالتـر از ایـن نبـود که جایـی بـرای این همه 
تقویـت وجـود داشـته باشـد. بارها در همین مسـاجد 
و هیئت هـا شـنیده بـودم اگـر گناهی مرتکب شـوی، 
گرفتـار می شـوی. بایـد تقـوا را رعایـت کنی تـا گرفتار 
نشـوی. ایـن آیـه را هـم  بارهـا از اسـتاد و معلم شـنیده 
بـودم اگـر تقـوا را رعایت کنـی، بـرکات از آسـمان نازل 

می شـود.
این قـدر ایـن آیـه را شـنیده بـودم که از حفظ شـده 
بـودم و جلوتـر از سـخنران، خـودم می خوانـدم. منبـر 
را می دانسـتم کـه آخـرش بـه ایـن آیه ختم می شـود: 
َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم َبَرکاٍت  ْهـَل اْلُقـری  آَمُنوا َو اتَّ

َ
نَّ أ

َ
»َو َلـْو أ

َخْذناُهـْم ِبمـا کاُنوا 
َ
أ

َ
ُبـوا ف ْرِض َو لِکـْن َکذَّ

َ ْ
ـماِء َو ال ِمـَن السَّ

َیْکِسـُبون «.1

رعایـت تقوا یـک بـاور برایم شـده بود. نه تنهـا برای 
مـن، بلکه بـرای همه، با تمام کنتـرل پیش می رفتیم. 

در هیاهـوی شـهر بـا تمـام شـلوغی هایی که داشـت، 
مـردم بـه زندگـی عادی و معمولی خودشـان مشـغول 
بودنـد. عده ای صبح زود قبل از طلوع آفتاب، از منزل 
بیرون می زدند، برخی کمی دیرتر. در نزدیکی خیابان 
منزل ما بازارچه بود که به راحتی می توانسـتی باکمی 
دقـت، صدای باال زدن کرکره های مغازه ها را بشـنوی.
همـه در تـالش و تکاپو بـرای رزق و روزی خودشـان 

بودند؛ هرکسـی مشـغول کار خود بود.
هـم  گاهـی  می رفـت.  پیـش  خـوب  همه چیـز 
سـروصدایی اگـر بـود، به خاطـر شـلوغی رفت وآمدها 
بـوق زدن ماشـین هایی کـه در حـال  بـود؛ صـدای 
رفت وآمـد بودنـد، در حـال جابجایی مسـافران بودند، 
جابجایی معلمان و دانش آموزان، جابجایی کارمندان 

و کارگـران.
بـا تمـام شـلوغی، آرامشـی را کـه بیـن مـردم رواج 
داشـت، به سـادگی می توانسـتی حـس کنـی، لمس 
کنی. مسـجد و مجالس مذهبـی و هیئت ها همه کار 
خودشـان را خـوب پیـش می بردنـد. بچـه هیئتی ها، 
برنامه ریـزی  هفتـه  طـول  در  مسـجدی ها،  بچـه 
می کردنـد تا یک شـب از هفته برنامـه ای راه بیندازند و 

سـخنران و مـداح را هماهنـگ کننـد. 
مـردم هـم بـا تمـام خسـتگی طـول هفتـه و طـول 

دین زانو مـݡی زند؟
ونا پاسخݡی بر شݡکست دین در برابر ݡکر

جمتبــــݡی علیخانݡی
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مختلف در حال پخش بود؛ از فضای مجازی گرفته تا 
حقیقی، بین همه فراگیر شـده بود.

انگار خبرهایی درراه است، نمی دانم چه اتفاقی.

30 بهمن
از  قـم  شـهر  در  جدیـد  کرونـای  از  مـوارد  اولیـن 
طریـق روابـط عمومـی وزارت بهداشـت گزارش شـد. 
رئیـس مرکـز اطالع رسـانی و روابـط عمومـی وزارت 
اولیـه دو  نتایـج آزمایـش  بهداشـت اعـالم کـرد کـه 
مـورد از مـوارد مشـکوک ازنظـر ابتال بـه کرونـا ویروس، 
مثبـت گزارش شـده اسـت. بیمارسـتان کامـکار قـم 
نیـز به عنوان محل قرنطینـه و مراجعه بیمـاران و موارد 

مشـکوک بـه کرونـا مشـخص شـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی قـم اعالم کـرد که 
در چهـار روز گذشـته شـاهد گسـترش بیماری هـای 
تنفسـی در قم بودیم و طی این مدت دو نفر دریکی از 
بیمارسـتان های قم براثر بیماری تنفسـی فوت کردند 
که امروز تسـت اولیه این دو فـرد در مورد بیماری کرونا 

مثبت اعالم شـد.
خبرگـزاری ایلنا به نقل از منابـع آگاه در 30 بهمن 
ادعـا کـرد که شـش نفری هـم در حال حاضـر به دلیل 
ابتـال بـه ویروس کرونا بسـتری هسـتند که خانـواده و 

نزدیـکان ایـن افـراد در قرنطینه به سـر می برند.

2 اسفند 98
 با اعالم رسـمی فوت شـدن چهار نفر، ایران پس از 
چین بیشـترین تلفات ناشـی از کرونا ویروس را داشته 

 است.
اسمی ناآشنا؛ کرونا ویروس یا کووید1۹.

دیگـر ناآشـنا نبـود، بـا گسـترش خبرگزاری هـا در 

بـه رعایـت اخـالق و آداب اجتماعی حواسـمان بود تا 
مبـادا گنـاه کوچکـی مرتکـب شـویم کـه عـذاب خدا 
سـنگین اسـت. چون هر کوچـک و بزرگـی را می بیند 
و یادداشـت می کنـد و کمتـر از ذره ای از دیـد او پنهان 

نمی ماند.
این اعتقادمان بود ...

نگاهمان به دین این بود ...

امروز 29 بهمن 98 
بـه گـزارش فـارس، در اطالعیـه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی قـم آمـده اسـت: بـه دنبـال فـوت دو بیمـار با 
عـوارض تنفسـی دریکـی از مراکـز درمانـی قـم، بـه 
اسـتحضار می رسـاند تاکنـون هیچ گونـه شـواهدی 
تشـخیصی مبنی بر ابتال به بیماری کرونا دیده نشده 
اسـت. در ادامـه ایـن اطالعیـه آمده اسـت: ضمنـًا دو 
بیمار فوت شـده هیچ گونه مسـافرت خارج از کشور یا 
تماس مشـکوکی نداشـته اند. در بخش دیگری از این 
اطالعیه آمده اسـت: شـایان ذکر اسـت تمامـی مراکز 
درمانی اسـتان در آماده باش کامل به سـر برده و جای 

نگرانی از سـوی همشـهریان نیست.
در ایـن اطالعیـه خاطرنشـان شـده اسـت: ضمن 
تکذیب کلیپ منتشـره در فضای مجازی، همان گونه 
رئیـس  و  درمـان  و  بهداشـت  وزارت  مسـئوالن  کـه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی قـم اشـاره کرده اسـت، بـه 
اطـالع مردم عزیز اسـتان قم می رسـانیم تاکنون هیچ 

مـورد مثبـت کرونا مشـاهده نشـده اسـت.
در پایـان ایـن اطالعیـه افزوده شـده اسـت: رعایت 
اصول بهداشـتی و شستشـوی دست ازجمله مسائل 

مورد تأکید اسـت.
این هـا بخش هایـی از خبری بود که در رسـانه های 
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آن قدر پیشـرفت کرد که سراسر جهان را با خود همراه 
کـرد؛ حتـی آن روسـتای دورافتـاده ای کـه کیلومترها 
از مرکـز شـهر دور بـود، او را همـراه خـودش کـرد و 

مهمان خانه هـا شـد.
از عروسـی تـا عـزا، همه چیـز بـه عـزا تبدیـل شـد. 
دیگر عروسـی هم باقی نمانـد. او هم جای خـودش را 
به عزا داد و عزایمان به عزایی سـنگین تر تبدیل شـد.
دیگـر نه مسـجدی، نـه هیئتـی، نـه روضـه ای و نه 
امامـزاده ای، همه چیـز بسـته شـد. زیارتگاه ها بسـته 
شـد. همه از هم فرار می کردند. کافی بود شـما سـرفه 
یا عطسـه ای بکنی، دیگر تمـام بود. باید به گوشـه ای 
از خانـه و دور از اهـل خانـه می رفتـی، انـگار قیامتـی 
همه چیـز  شـده،  حکومت نظامـی  انـگار  به پاشـده، 
مـرده شـده، سـکوت همه جـا را فراگرفتـه، تمام شـهر 

تعطیل شـده.
ایـن چـه بالیـی اسـت؟! بـه کدامیـن گناهمـان 
گرفتاریم؟! هرکسـی شـایعه ای، سـخنی و حدیثی به 
زبـان دارد. از مسـجد هـم فـراری شـدند، از خیـر نماز 
جماعـت و هیئـت و دعـای کمیـل و ندبه و توسـل هم 

گذشـتند و همـه را تـرک نمودند.
از  دم  و  داریـد  تقـوا  شـما  اگـر  می گویـد:  یکـی 
تقـوا می زنیـد، پـس چـرا مسـاجد را بسـتید؟ دیگری 
می گویـد: این ها بازی اسـت! آن یکـی می گوید: دین 
کارش تمام شـد، علمش نم کشـید و عمرش به پایان 
رسـید. یکـی می گویـد: اگـر شـما باخداییـد، چـرا از 
ایران شـروع شـد؟ یکی می گوید: اگر شما مسلمانید 
و گنـاه نکردیـد، چـرا گرفتـار شـدید؟ یکـی می گوید: 
اگر می خواهید سـالم بمانید و جانتان در امان باشـد، 
مسـجد و منبـر و زیـارت را رهـا کنید. ببینید پزشـکان 
چه می گویند. تقـوا دیگر کارایی نـدارد، به جای برکت 

فضـای مجـازی و گزارش هـای لحظه به لحظـه، ایـن 
نـام دیگـر برای همه آشـنا شـد. تـرس و واهمه همـه را 
فراگرفـت؛ مخصوصًا با انتشـار این خبر کـه ایران بعد 

از چیـن بیشـترین تلفات را داشـته اسـت.
انـگار ایـن مهمـان ناخوانده جـا خوش کـرده، قرار 
نیسـت کمی فکر کند در حال چه خراب کاری اسـت. 
نمی دانـد بـا ورود بی هنگامـش همه چیز را زیر سـؤال 
بـرده اسـت. چـه تشـتت و چـه التهابـی ایجـاد کـرده 
اسـت. همه جـا سـخن از کوویـد1۹ یـا کرونا اسـت. با 
شـنیدن این نام همه ترس به اندامشـان افتاده است. 
عجیـب اسـت این چیـزی که مهمـان اسـت. مهمان 
نباید ترسـناک باشـد؛ اما انگار مهمان نیست، کم کم 
دارد جـای مهمـان با صاحب خانه عوض می شـود و او 
صاحب خانه شـده اسـت و قصد رفتن ندارد که هیچ، 

در حال گسـترش و پیشـرفت و توسـعه است.
خبر توسعه اش به سرعت پیچید؛ حتی سریع تر از 

توسعه یافتن خودش.

9 اسفند
شـانزده کشـور کانـادا، لبنـان، امـارات، بحریـن، 
پاکسـتان،  عمـان،  عـراق،  افغانسـتان،  کویـت، 
گرجستان، چین، استونی، نیوزلند، بالروس، بریتانیا 
و آذربایجـان اعـالم کرده انـد که افرادی مبتـال به کرونا 
ویروس را شناسـایی کرده اند که از مبدأ ایران آمده اند.

کووید ایرانی
اگـر تـا دیـروز به راحتی تجارتـی بود و کسـب وکاری 
و اشـتغالی و درآمـدی، مدرسـه ای بـود و مسـجدی و 
مذهبـی، انگار بانـام کووید ایرانی، همه چیـز دگرگون 
شـد. همـه را بـا خـودش در حال همـراه کردن اسـت. 



21

فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

پیش شمارۀ2 | زمستان1399

فضائـل اخالقـی، مثـل مهربانـی و صداقت یـا رذایل 
اخالقـی، مثـل کـذب و حسـادت، آثار خـود را بـر روان 

انسـان در رفتـار او نمایـان می کنـد.
طبـق علـوم تجربـی، درمانـی، جامعه شـناختی و 
روان شـناختی، آرامـش فکـری بـرای درمـان جسـم، 
اهمیـت زیـادی دارد و منشـأ بسـیاری از بیماری های 

جسـمی مـا، بیماری هـای روحـی اسـت.
 دیـن و معنویـت، یاریگـر و کامل کننـده دانـش 
پزشـکی در شـناخت، پیشـگیری و درمان بیماری ها 
و افزایش کیفیت سـالمت جامع نگر انسـانی اسـت و 
هرگـز در قامت رقیب و مخالف با دانش های ریشـه دار 
انسـانی ظاهـر نشـده اسـت. دیـن اصیـل و حقیقـی 
باعقـل و دانش صحیح در تضاد نیسـت؛ بلکه مکمل 
و مؤیـد آن اسـت؛ بنابرایـن توصیـه بـه رعایت مسـائل 
بهداشـتی و پزشـکی، اساسـًا هیچ منافاتی بـا رعایت 
مسـائل معنـوی، توبـه و توسـل نـدارد و ایـن هـر دو در 
کنـار هم می تواند مشـکالت را حل کند. همان دینی 
کـه گناهـان را علـت برخـی از بیماری ها و مشـکالت 
انسـان ها معرفـی می کنـد، بی توجهی به بهداشـت و 
مسائل پزشکی را هم نامطلوب و حتی حرام دانسته و 

بـر نقـش آن در بـروز بیمـاری و فقر تأکید مـی ورزد.
وقتـی  ایـن دالیـل را می خوانـدم، بـه این پـی بردم 
کـه علـم و دیـن بـا یکدیگـر در تقابـل نیسـتند و آنچه 
بـه آن آسـیبی  از تضعیـف دیـن منتشـر می شـود، 
نمی رسـاند؛ چراکه دین همیشـه دین است؛ همیشه 
ایسـتاده اسـت و جایگاهش اسـتوار اسـت و همچون 

مانـدگار کوه 

پی نوشت:

1. اعراف: ۹۶.

سـنگ از آسـمان می بـارد.
بـا فضای مجـازی این نوع حرف ها به سـرعت بین 
همـه نفـوذ کـرد. درِد کوویـد کـم بـود، درد حرف های 
پرتنـش و التهاب از سـوی مـردم نیز به آن اضافه شـد.
این هـا را یکـی بایـد جـواب بدهـد، یکـی پاسـخ 
بدهـد مگر می شـود دیـن به زانو بیفتـد؟ من که بـاورم 
نمی شـود. ولـی نه! واقعیـت و تـه دل را بخواهی، چیز 
دیگـری اسـت؛ مـن  هـم دارم کم کـم بـا ایـن حرف ها 
هـم کالم و همـراه می شـوم. نـه مـن، همـه هـم کالم 
شـده اند کـه دیـن و خـدا هـم دیگـر کارایـی نـدارد ...

چـرا کسـی کاری نمی کنـد؟ چـرا کسـی بـا ایـن 
حرف هـا مقابلـه نمی کنـد؟ چـرا کسـی مانـع ایـن 

نمی شـود؟ حرف هـا 
مثل اینکـه بایـد خـودم دسـت به کار شـوم. بـا کلی 
تـالش و گفتگـو بـا مسـئوالن و مأمـوران ایـن کار و بـا 
مبّلغـان و کارشناسـان ایـن فـن، بـه یکسـری جـواب  

رسـیدم کـه برایتـان بازگـو می کنـم.
نیسـت؛  درسـت  علـم،  برابـر  در  دیـن  زدن  زانـو 
مغالطـه ای اسـت بین دیـن و علم. دیـن و علم مکمل 
هـم هسـتند، نـه مقابـل هـم. علـم تجربـی صحیـح 
و اطمینان بخـش، هیچ کـدام از معـارف مـا را نفـی 

نمی کنـد.
مـا علـت و معلـول داریـم، علت هـای مـا مـادی و 
معنـوی اسـت. به حکـم عقـل و دیـن، رعایـت آداب 
بهداشتی و مسـائل درمانی الزمه سـالمتی است. آن 
را، هـم دین تأیید می کنـد و هم عقل صحه می گذارد. 
مسـائل اخالقـی و معنـوی هـم علـت دارد؛ هرچنـد 
علـت مـادی نداشـته باشـد و از دیـد مـا پنهان باشـد؛ 
ولـی پنهـان بودنـش بـه معنـای نبـودن نیسـت. تأثیر 
خودش را بر سـالمت جسـم و روان انسـان می گذارد. 



اشاره: تعداد مساجد فعال در سطح استان تهران 

بیش از دو هزار مسجد است و این ظرفیت یک 

بستر بی بدیل است که باید به بهترین شکل از آن 

استفاده کرد. در روزگاری که کرونا به ظاهر نقش 

این عنصر اثرگذار فرهنگی را کمرنگ نموده، باید 

به دنبال راهکاری برای برون رفت از این چالش بود. 

شبکه سازی  فرصت  ایجاد  موجب  کرونا  تهدید 

در مساجد شد و زمینه ای برای تأثیر اجتماعی 

بیشتر آنها. با حجت االسالم والمسلمین پرویزی، 

معاون محترم جذب و آموزش مرکز رسیدگی به 

امور مساجد همراه می شویم تا با طرح محله  محور 

مسجد پایه بیشتر آشنا شویم.

دست  در دست 
هم دهمی به مهر

نݡگاهݡی به طرح حمله حموِر مسجدپایه

به ݡکوشش: حممدعلݡی متنی وفا

هادݡی عجمݡی

حمسن سعیدݡی

توضیحݡی پیرامون مهانندݡی دین و سیاست

جایݡگاه اجتماعݡی مرحوم شیخ مرتضݡی حائرݡی

صفحۀ28

صفحۀ34



23

فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

نکته ای که از آن 
رنج می بریم، نبود 

تشکیالت منسجم 
در بین مساجد 

است که این 
مسئله به استان 
تهران اختصاص 

ندارد. مساجد 
کشور به صورت 

جزیره های پراکنده 
وارد عرصه 

خدمت رسانی 
می شوند و 

خدمات به درستی 
دریافت و توزیع 

نمی گردد

“
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بـا توجـه بـه ایـن مسـئله، نکتـه ای کـه از آن رنـج 
می بریـم، نبـود تشـکیالت منسـجم در بین مسـاجد 
اسـت کـه ایـن مسـئله بـه اسـتان تهـران اختصـاص 
ندارد. مسـاجد کشـور به صـورت جزیره هـای پراکنده 
خدمـات  و  می شـوند  خدمت رسـانی  عرصـه  وارد 
به درسـتی دریافـت و توزیـع نمی گـردد. بـرای مثـال 
گاهـی می بینیـم کـه یک مسـجد پـر از پتو می شـود، 
درحالی که همان مسـجد می توانسـت اقـالم دیگری 

را فراهـم کنـد.
مجمـوع ایـن نـکات کـه در ابتدای سـخن خدمت 
شـما توضیـح دادم، مـا را بـه ایـن نتیجـه رسـاند که به 
تشـکیالتی نیازمندیـم تـا بتوانیم نیروهایمـان، یعنی 
مـردم و ائمـه محتـرم جماعـات سـطح اسـتان را بـه 

هم افزایـی ویـژه ای برسـانیم. 

به طورکلی و اجمالی طرح را معرفی نموده  

و بفرمایید هدف از شکل گیری و اجرای 

طرح چه بوده است؟

در مواقـع مختلـف مثـل سـیل، زلزلـه، نیکـوکاری 
و مشـکالتی کـه در کشـور پیـش می آیـد، مسـاجد 
به عنوان یک پایگاه بسـیار مهم نقش خدمات رسـانی 
را بـر عهـده دارنـد. البتـه اگر یادمـان نرفته باشـد، این 
کار سـابقه دارد و در دوران هشـت سـال دفـاع مقـدس 
و حتـی جریاناتی که برای مدافعین حـرم اتفاق افتاد، 
ایـن نقش پررنگ بود. ضمن آنکه مسـاجد تهـران این 
ظرفیـت را دارنـد که هم اسـتان را پوشـش دهند و هم 
قسمت مهمی از کشور را تأمین نمایند. نمونه آن را در 
ایام زلزله کرمانشاه یا در ایامی که سیل نقاط مختلف 

کشـور را فـرا گرفت، مشـاهده کردیم.
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دعـوت از گروه هـای 1۵ تـا 20 نفـره در دو نوبت صبح 
و بعدازظهـر برگـزار شـد. فرمایـش حضـرت آقـا واقعـًا 
انگیزه ای  قوی شـد که این کار تشـکیالتی و منسـجم 
در مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد صـورت گیـرد. 
پانصـد مسـجدی کـه عـرض شـد، به صـورت شـبکه 
در سـطح محالت اسـتان تهـران توزیع شـدند. یعنی 
هر مسـجدی که به عنوان مسـجد محـوری و جـزء آن 
پانصـد مسـجد هسـت، قریـب ده تـا سـیزده مسـجد 
تحـت پوشـش خـود دارد و به نوعـی با این بسـتری که 
ایجاد شـده، تقریبًا اکثر مسـاجد تهران تحت پوشش 
کار تشـکیالتی قرار گرفتند. اگر چه نگاه ما این اسـت 
کـه بتوانیم این پانصد مسـجدی را که مسـاجد خوب 
و محـوری مـا به حسـاب می آیند، بـه فراخور موقعیت 
و ظرفیتشـان، ارتقـا دهیـم تـا خدمات رسـانی بهتری 

بعـد از فرمایـش حضرت آقا در آبان مـاه ۹۹ و تأکید 
ایشـان بر ظرفیت محالت و مساجد به صورت خاص، 
مسـئوالن امـور مسـاجد هـم به سـرعت طرحـی را که 
مدتی بود در ذهن داشـتند، عملیاتـی کرده و نمایش 

بیرونی تشـکیالت را به منصه  ظهور گذاشتند. 
در مرحلـه اول پانصـد مسـجد در سـطح اسـتان 
تهـران انتخـاب شـدند کـه طـی سلسله جلسـاتی، با 
مسائل مدیریتی، تشکیالتی، امکانات و ظرفیت های 
آنها آشـنا شـدیم و توسـط ائمه جماعت این مساجد، 
انتقال تجارب صورت گرفت. الحمدلله ائمه جماعت 
مسـاجد منتخـب، افـرادی هسـتند کـه هـم صاحب 
فکـر هسـتند، هم اغلب نیـروی جـوان و نیـز جهادی 
هسـتند و به صـورت ویژه می تواننـد کار را پیش ببرند. 
اولیـن دوره  در آذر مـاه سـال 13۹۹ طی دو هفته با 
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الحمدلله ائمه 
جماعت مساجد 
منتخب، افرادی 

هستند که هم 
صاحب فکر 

هستند، هم اغلب 
نیروی جوان و نیز 

جهادی هستند 
و به صورت ویژه 
می توانند کار را 

پیش ببرند

“
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برگـزار شـد. در ایـن شـرایط ویـژه اجـازه فراموشـی یـا 
کمرنـگ شـدن جشـن پیـروزی انقـالب را ندادیـم و 

خاطـرات زیبایـی ثبت شـد.
برنامه های دیگری هم تا پایان سـال و در آغاز سـال 
آینـده به تناسـب ماه رجب و شـعبان و ایـام ماه مبارک 
رمضـان در پیـش داریم که به مرور برگزار خواهد شـد.

نمودید، چه   اشاره  پانصد مسجدی که 

شدند؟  انتخاب  که  دارند  ویژگی هایی 

تجهیزات یا وسعت مسجد یا دسترسی به بخش های 

امام  یا  داشت  اهمیت  شما  برای  محله  مختلف 

خاصی  ویژگی  باید  مسجد  هیئت امنا  و  جماعت 

داشته باشند که مسجدشان انتخاب شود؟

بـرای مـا چنـد شـاخص مهـم بـود. اولیـن نکتـه 
مهـم بـرای ما ایـن بود کـه بتوانیم در سـطح محالت و 
شهرستان های تهران نمایندگانی فعال داشته باشیم 
تـا برای اجـرای برنامه ها بتوانیم برنامه ریزی مناسـبی 

داشـته باشیم.
فکـر، نیـروی جوانـی و جهـادی امـام جماعـت در 
انتخـاب وی بـرای مـا بسـیار اهمیـت دارد. بنابرایـن 
امکان دارد عزیزی منتخب ما باشـد، ولی مسـجدش 
مسـجد بزرگی نباشـد. یا امکان دارد مسجدش حتی 
در یک نقطه  محوری خاص قرار نگرفته باشد. اولویت 

بعـدی مـا بحث مکان، وسـعت و ... مسـجد اسـت.

میزان   ائمه جماعات،  نقش  به  توجه  با 

مشارکت ایشان در این طرح چقدر بوده؟ 

درصد پیشرفت این طرح را تاکنون چه میزان برآورد 

می کنید؟

داشـته باشند.
احسـاس نیـاز بـه تشـکیالت از آنجا شـدت گرفت 
کـه متوجـه شـدیم بعضـی از خدمـات و هزینه هـای 
انجام شده در مسجد، استفاده حداقلی دارد. مثاًل در 
موقعی بیشتر مساجد شـروع کردند به آبمیوه گرفتن 
کـه بیمارسـتان ها پـس زدنـد و گفتنـد: »دیگـر نیـاز 
نیسـت؛ آب میوه ها دارد خراب می شود«. بعد از اینکه 
ایـن اتفاق افتاد، کار تشـکیالتی صـورت گرفت. مثاًل 
مسـجدی که در شـمال تهـران بود با مسـجدی که در 
شـهرری بود، توانستند با همدیگر ارتباط برقرار کنند 
و از ظرفیـت یکدیگـر بهره ببرند. یک مسـجد ظرفیت 
نیرویـی داشـت، یک مسـجد ظرفیـت مالی داشـت، 
یک مسـجد مثاًل تولید ماسـک داشت. اینها یکدیگر 
را شناختند و با هم افزایی به کمک یکدیگر شتافتند. 
در نظر داریم همین شـیوه را در سـال 1۴00 با قدرت 

بیشـتر و انسـجام بهتر پیش ببریم.
در ایـام میالد حضرت زینب که روز پرسـتار بود، 
همیـن پانصـد مسـجد به صـورت منسـجم در سـطح 
اسـتان تهران به بیمارسـتان ها و شبکه های بهداشت 
رفتند و تحت عنوان پویش #قدرشناس_شـماییم، از 
کادر پزشـکی و پرسـتاران تشـکر کردند. فضای بسیار 
خوب و دل انگیز و دوسـتانه ای در سطح بیمارستان ها 
با پیشـاهنگی امام جماعت ها اتفاق افتاد و واقعًا کادر 
درمان فهمیدند که مردم قدرشـناس آنها هسـتند. در 
این رفت و آمد ائمه محترم جماعات به بیمارسـتان ها 
و درمانگاه هـای مهمـی کـه در رابطـه بـا کرونا فعالیت 

داشـتند، تصاویر بسـیار زیبایی خلق شد.
در ایـام بهمـن ماه هـم حدود صد مسـجد انتخاب 
شـدند و در روز 22 بهمـن نیز برنامه  منسـجم و خوبی 
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پانصد مسجد 
به صورت 
منسجم در سطح 
استان تهران به 
بیمارستان ها 
و شبکه های 
بهداشت رفتند و 
تحت عنوان پویش 
#قدرشناس_

شماییم، از کادر 
پزشکی و پرستاران 
تشکر کردند

“

تبلیغاتی   تمهیدات  و  رسانه ای  برنامه  

نمازگزاران،  به  طرح  معرفی  برای  شما 

هیئت امنا و عموم مردم چیست؟

مسـاجد ما همچنـان با بحـث کرونـا درگیر بـوده و 
هنوز به طور کامل به بازگشـایی مسـاجد نرسـیده ایم. 
با اینکه مسـاجد فعالیت خـود را شـروع کرده اند، ولی 
از نظر کمی و کیفی هنوز به حد مطلوب نرسـیده اند. 
سیاسـت بـر این بـوده که کار بـه بلوغ خـاص خودش 
برسـد و بعـدًا اگـر بناسـت اعـالم شـود، کار رسـانه ای 
و فعالیـت تبلیغاتـی انجـام گیـرد. البتـه بعضـی از 
کار  در جریـان  داشـتند،  ارتبـاط  کـه  سـازمان هایی 
هسـتند و همکاری شـان با ما شـکل گرفته اسـت. در 
آینـده اطالع رسـانی خوبی در ایـن زمینه هم خواهیم 

داشت.

بیشتر   همکاری  یا  هماهنگی  برای 

محله  در  که  سازمان هایی  و  نهادها 

دخیل هستند، آیا خود امور مساجد هم تمهیداتی 

اندیشیده یا قرار است که انجام شود؟ ضمنًا همکاری 

این نهادها با مسجد چگونه است؟

و  ایـن طـرح شـده  به تازگـی وارد  امـور مسـاجد 
در مرکـز مـا ایـن مـدل کار، کار جدیـدی بـه حسـاب 
می آیـد. بـه همیـن خاطـر اواًل توقـع مـا خیلـی زیـاد 
نیسـت. چون همان طور که عرض کـردم، در ابتدای 
راه قـرار داریـم. ضمـن اینکـه چشـم انداز مـا بـرای 
رسـیدن بـه یک نقطـه مطلـوب در زمینه ایـن طرح، 
بـازه زمانـی دو تـا سـه سـال اسـت. البتـه بـه لطـف 
خـدا و تـالش همـکاران و ائمـه محترم جماعـات، در 
همیـن مدت کوتـاه بازدهی بین ۶0  تـا 70 درصدی 

داشـته ایم.
 چه بسـا در بعضـی از نواحـی به واسـطه حضـور 
مـورد  شـاخصه های  بـه  خودشـان  کـه  کسـانی 
نظـر مـا نزدیک تـر بودنـد و حتـی پیـش از طـرح مـا 
ایـن  از  بهتـر  انجـام می دادنـد،  کارهـای مشـابهی 
عمـل نموده انـد. ولـی بعضـی نواحـی، خـوب عمل 
نکرده انـد کـه به سـرعت بایـد خـود را تقویـت کننـد. 
جمع بنـدی بنده این اسـت که بین ۶0 تـا 70 درصد 
این کار پیشـرفت داشـته و حتمًا در سـال های آینده 

هـم می توانـد موفقیـت شـایانی داشـته باشـد. 
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الزم و ضروری 
است که نهادها 

و سازمان های 
مختلف شبکه ما و 
رئوس آنها را حتمًا 

بشناسند

“
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پایـه ایـن کار به صـورت ویـژه، هـم توسـط نواحـی ما 
انجام می شـود و هم توسـط قسمت نظارت و ارزیابی 
مرکز. مرکز رسـیدگی به امور مسـاجد در یک قسمت 
ورود پیـدا کرده و کارهایی سـپرده شـده کـه نظارت و 
ارزیابـی خـاص خـود را دارند. حتـی فرم هایی تهیه و 
آیتم هایـی برای این کار مشـخص شـده جهت بحث 
نظـارت و ارزیابـی کـه الحمدلله در حال انجام شـدن 

است.

ضمن تشکر از جنابعالی، به عنوان نکته   

پایانی اگر مطلبی دارید، بفرمایید.

از شـما متشـکرم به خاطر اینکه این فرصـت را در 
اختیـارم گذاشـتید. امیـدوارم بـا نظـر لطـف خداوند 
متعـال و حضـرات معصومیـن، ایـن کار بسـیار 
خوبـی کـه در سـطح مسـاجد اسـتان تهـران صورت 
گرفتـه، هرچـه زودتـر بـه بلوغ خـاص خودش برسـد 
و مـا حتـی توانمنـدی ایـن را داشـته باشـیم کـه این 
نمونـه و الگـو را در سـایر اسـتان ها معرفی کنیـم تا از 
ظرفیـت بی بدیـل و بی نظیـر مسـجد بـه نفع مـردم و 

اسـالم اسـتفاده کنیم

حتمًا این اتفاق باید بیفتد. در مرحله اول  از جهت 
معرفی، قسمتی از کارها به نواحی ما در امور مساجد 
برمی گـردد و بایـد افراد را بـه دیگر مراکز معرفی کنیم. 
الزم و ضروری اسـت که نهادها و سازمان های مختلف 
شـبکه مـا و رئـوس آنهـا را حتمًا بشناسـند. همچنین 
ارتباطـات سـازمانی مـا بـا سـایر نهادهـا مثـل سـپاه 
پاسـداران، یـا نهادهـای حـوزوی مثل مرکـز خدمات، 
مرکـز مدیریـت حـوزه، اداره اوقـاف که جـزء نهادهای 
حـوزوی هسـتند، در حالت حداکثـری خـودش دارد 
انجـام می شـود. بـرای نهادهـا و سـازمان های دیگـر 
مثـل شـهرداری و ادارات مختلـف، آن هـم در حـال 
انجام است. در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 
معرفـی صـورت گرفتـه و آنهـا به طـور کامـل از کار مـا 

هستند. مطلع 

ساز و کار اجرایی مرکز رسیدگی به امور  

مساجد برای رصد این برنامه ها چیست؟

درصـد  می توانـد  حتمـًا  کـه  کارهایـی  از  یکـی 
موفقیـت مـا را باالتـر ببـرد، بحـث نظـارت، ارزیابی و 
رصـد برنامه هاسـت. در طـرح محله محـور، مسـجد 
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حقیقت این است 
که سیاست نیز 
پدر و مادر دارد! 
هر نوع نگاهی در 
سیاست، خود 
تولدیافته مبانی 
فکری است. این 
مبانی، نوع نگاه 
سیاسی و ورود 
افراد به عرصه 
سیاست را ترسیم 
می کند

“
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دارد! هـر نـوع نگاهـی در سیاسـت، خـود تولدیافتـه 
مبانـی فکـری اسـت. این مبانـی، نوع نگاه سیاسـی 
و ورود افـراد بـه عرصه سیاسـت را ترسـیم می کنـد. در 
نگاه انسـان محور و سـودمحور، باید نـان را به نـرخ روز 
خـورد و برای رسـیدن به سـود، بر شـانه دیگران سـوار 

. شد
امـا در نگاهی که هـدف آفرینش انسـان را عبادت 
ْنـَس ِإالَّ ِلَیْعُبـُدوِن(،1  ِ

ْ
می دانـد )َو مـا َخَلْقـُت اْلِجـنَّ َو اإل

داسـتان چیـز دیگـری اسـت. بـر پایـه ایـن فلسـفه 
وجـودی، انسـان در هـر عرصـه ای بایـد قطب نمـای 
حرکتـش را به سـوی خداوند تنظیم کنـد که: »قـْل ِإنَّ 
ِه َرِبّ اْلَعاَلِمیَن«.2 ِتی َوُنُسـِکی َوَمْحَیاَی َوَمَماِتی ِللَّ

َ
َصال

روزهایـی ماننـد ۹ دی و 22 بهمـن کـه می شـود، کـم 
نیسـتند مسـئوالنی که نطق هـای انقالبی آنهـا، اندر 
گـرم  مـردم  بـودن  والیت مـدار  و  والیت مـداری  لـزوم 
می شـود. اما طنز ماجرا اینکه برخـی از اینان، آنهایی 
هسـتند که در مواقف مختلف و هرجا که به نفعشـان 
باشـد، مملکت و والیـت را به راحتی می فروشـند برای 
چندرغـاز ریاسـت و سیاسـت؛ امـا بااین حـال هروقت 
الزم باشـد، والیت مـدار می شـوند بـرای دو روز بیشـتر 

بقـای در فضای سیاسـی کشـور!
اینجاسـت که بسـیاری می گویند: سیاسـت پدر و 

مادر نـدارد! 
امـا حقیقت این اسـت که سیاسـت نیز پـدر و مادر 

ومادردار! سیاسِت پدر
توضیحݡی پیرامون مهانندݡی دین و سیاست

هادݡی عجمݡی
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می بینیـم؛ از طرفـی حضـرت بارهـا بـر دنیاطلبـی و 
مطامـع دنیوی سـرکوفت زده  و آن را تحقیر نموده اند؛ 
تـا جایـی کـه می فرماینـد: »ایـن دنیـا نـزد مـن از 
اسـتخوان خوکی که در دست یک آدم جذامی باشد، 

پسـت تر اسـت«.۴
از سـوی دیگـر بارها بـرای گرفتن زعامت مـردم که 
ظاهرا دنیاگرایانه است حرکت هایی انجام داده اند؛ از 
جمله شرکت در اقدام هایی بعد از رحلت پیامبر و 

شـرکت در شورای انتخاب خلیفه سوم.
کلید حـل این تعارض ظاهری در نکته بیان شـده 
ابتـدای یادداشـت اسـت. آنجـا کـه ورود سیاسـی و 
قـدرت  می شـود،  طـرح  به خودی خـود  حکومـت 
سیاسـی در دیـدگاه ایشـان از پست ترین هاسـت. اما 
اگـر ابـزاری بـرای بندگـی خداوند و حرکـت توحیدی 
باشـد، برای آن، تـالش نیز می کنند. این جمع بندی 
در بیـان حضـرت هویداسـت: »بـه خدایی کـه دانه را 
شـکافت، و انسـان را بـه وجـود آورد، اگـر حضور 
حاضـر، و تمـام بـودن حجـت بـر مـن بـه 
خاطـر وجـود یاور نبـود و اگر نبـود عهدی 
که خداوند از دانشمندان گرفته 

در ایـن نـگاه، هیـچ سـاحتی از سـاحات زندگـی 
انسـان، خـارج از ایـن حکـم کلـی نیسـت؛ به ویـژه 
حضـور اجتماعی و سیاسـی افـراد. به همیـن دلیل، 
خداونـد نصـرِت بـه یاری کننـدگان خـود را مشـروط 
کـرده اسـت به اینکـه در حضور اجتماعی و سیاسـی 
نیـز محـور را تقویـت عبـادت الهـی قـرار دهنـد: »...
ذیـَن ِإْن  َه َلَقِویٌّ َعزیز الَّ ـُه َمْن َیْنُصـُرُه ِإنَّ اللَّ َلَیْنُصـَرنَّ اللَّ

َمـُروا 
َ
کاَة َو أ ـالَة َو آَتـُوا الـزَّ قاُمـوا الصَّ

َ
ْرِض أ

َ ْ
اُهـْم ِفـی ال نَّ َمکَّ

ُمـوِر«.3
ُ ْ
ـِه عاِقَبـُة ال ِباْلَمْعـُروِف َو َنَهـْوا َعـِن اْلُمْنَکـِر َو ِللَّ

پاسخی به یک تعارض
ما در بیان امیرمؤمنان دو حرکت به ظاهر متعارض 
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اگر هدف از ورود 
سیاسی و حرکت 
در جریان های 
سیاسی، تحقق 
احکام و وظایف 
الهی باشد، 
بسیاری از 
مشکالت حل 
است. اما برخی 
ورود سیاسی را از 
ابتدا اشتباه ترسیم 
می کنند و دوگانه 
دین و سیاست و 
اخالق و سیاست 
را رقم می زنند

“

ریشـه درمـان خواهـد شـد. آنگاه اسـت که یـک نظام 
توحیـدی شـکل می گیـرد.

در تبییـن و درک نـگاه امـام خمینی نسـبت به 
نظـام توحیـدی می تـوان بـه بیانـات ایشـان مراجعـه 
کـرد: »مسـئله نظام توحیـدی معنایش این اسـت که 
همه شـان دنبال  حکم خدا باشـند. همه توجه به خدا 
داشـته باشـند. هر کس هر کاری می  کند، بـرای خدا 
بکنـد. ایـن نظـام توحیـدی اسـت. یعنـی همـه یکی 
اسـت. جـوش خوردند به هم. آن نظامی کـه این برای 
خـودش می کشـد و آن برای خودش می کشـد، و این 
بـه آن فحـش می دهـد، و آن بـه او بـد می گویـد، ایـن 

نظام توحیدی نیسـت«8

پی نوشت:

1. ذاریات: ۵۶.

2. انعام: 1۶2.

ـ۴1. 3. حج: ۴0

ْهَوُن ِفی َعْیِنی ِمْن ُعَراِق ِخْنِزیٍر ِفی 
َ
ِه َلُدْنَیاُکْم َهِذِه أ ۴. »َو اللَّ

َیِد َمْجُذوٍم« )نهج البالغه، صبحی صالح، ص۵10(.

َسَمَة َلْو اَل ُحُضوُر اْلَحاِضِر َو   النَّ
َ
َة َو َبَرأ ِذی َفَلَق اْلَحبَّ ۵. »َو الَّ

وا  الَّ ُیَقارُّ
َ
ُه َعَلی اْلُعَلَماِء أ َخَذ اللَّ

َ
اِصِر َو َما أ ِة ِبُوُجوِد النَّ ِقَیاُم اْلُحجَّ

ْلَقْیُت َحْبَلَها َعَلی َغاِرِبَها َو 
َ
ِة َظاِلٍم َو اَل َسَغِب َمْظُلوٍم َل َعَلی ِکظَّ

ْزَهَد ِعْنِدی 
َ
ْلَفْیُتْم ُدْنَیاُکْم َهِذِه أ

َ
ِلَها َو َل وَّ

َ
ِس أ

ْ
َلَسَقْیُت آِخَرَها ِبَکأ

ِمْن َعْفَطِة َعْنز« )همان، ص۵0(.

۶. صحیفه امام، ج1۴، ص37.

7. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 

.13۹7/12/23

ـ۴۶؛ سخنرانی در جمع  8. صحیفه امام، ج12، ص۴۵

انجمن اسالمی کارکنان وزارت صنایع و معادن.

که در برابر شـکم بارگی هیچ سـتمگر و گرسنگی هیچ 
مظلومـی سـکوت ننماینـد، افسـار شـتر حکومـت را 
بـر کوهانـش می انداختـم و پایـان خالفـت را با پیمانه 
خالـی اولش سـیراب می کردم. آن وقـت می دیدید که 
ارزش دنیـای شـما نـزد مـن از اخـالط دمـاغ ُبـز کمتر 

اسـت« .۵
معمار کبیر انقالب، تربیت شـده این مکتب است. 
ایشـان می فرمایند: »همواره انسـان باید از راه بندگی 
خدا در جامعه وارد شـود، کارهایش برای او باشـد. هر 
فعلـی کـه از او صادر می شـود، بایـد برای رضـای خدا 

باشد«.۶
اگـر هدف از ورود سیاسـی و حرکت در جریان های 
سیاسی، تحقق احکام و وظایف الهی باشد، بسیاری 
از مشـکالت حل اسـت. اما برخـی ورود سیاسـی را از 
ابتدا اشتباه ترسیم می کنند و دوگانه دین و سیاست و 
اخـالق و سیاسـت را رقم می زنند. مقام معّظم رهبری 
در ترسـیم این نگاه اشـتباه می فرماینـد: »یک دوگانه 
]در مواجهـه بـا حـوادث[، رعایـت ضوابـط و حـدود 
شـرعی و عـدم رعایـت اینهاسـت. گاهـی مـا در دوره  
مبـارزات هـم، قبـل از انقـالب می دیدیـم، بعضی هـا 
کـه در کار مبارزه خیلی فعال بودند، خیلی از مسـائل 
شـرعی و ماننـد اینها را اهمیـت نمیدادند. می گفتند 
آقـا داریـم کار می کنیـم بـرای مبـارزه، بـرای هـدف؛ 
حـاال مثاًل فرض کنید نماز اول وقت هم نشـد، نشـد؛ 
یـا فـالن مسـئله هـم نشـد؛ تهمـت و غیبـت و از ایـن 
چیزها هم اگر چنانچه پیش می آمد، برایشـان خیلی 

اهمیت نداشـت«.7
این اشـتباه، ریشـه در سـاخت اشـتباه این دوگانه 
ـ کـه  دارد؛ درحالی کـه بـا نـگاه ابـزاری بـه سیاسـت 
ـ بسـیاری از مشـکالت از  بـرای بندگی خداوند اسـت 
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مسجد پایگاه و 
کانونی فرهنگی 
معنوی است که 

مهم ترین اهداف 
تربیتی را در 

برنامه های خود 
گنجانده است

“
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مسـجد می زنـد، بایـد در ایـن مدیریـت حضـور فعـال 
داشـته باشـد. حال امام جماعت به عنـوان مبّلغ برای 
موفقیـت در مدیریت فرهنگی مسـجد بایـد به برخی 
مهارت هـا تسـلط داشـته باشـد. یکـی از مهم تریـن 
مهارت هـا در اداره مسـجد، مهارت برنامه ریزی اسـت 
کـه می تـوان آن را  اصلی تریـن مهـارت در مدیریـت 
مسـجد دانسـت. بـدون برنامه ریـزی نمی تـوان هیـچ 
کاری را پیـش بـرد. در مدیریـت مسـجد، ایـن مسـئله 

خـود را بیـش از هـر جـای دیگـری نشـان می دهد. 
از دیـدگاه دین مبین اسـالم برنامه ریزی فایده های 
زیـادی دارد. امیرالمؤمنین علی در خصوص لزوم 
َوِل ِإْنَشـاُء  َماَراُت الدُّ

َ
برنامه ریزی در کارها می فرمایـد: »أ

اْلِحَیل؛1 بقای دولت به برنامه ریزی و چاره اندیشـی در 

امور مبتنی اسـت«. همچنین آن حضرت در احادیث 
و روایـات دیگری، برنامه ریـزی را بهترین ابزار برای نیل 

زمانـی کـه پیامبـر اکرم پـس از هجرت بـه مدینه، 
اولین پایگاه فکری و اعتقادی خود را به عنوان مسجد 
تأسـیس کرد، این مکان به مرکز اصلی حکومت داری 
و تجمـع جهـت عبـادات و برنامه ریـزی و مهم تریـن 
مرکـز در دنیـای اسـالم تبدیل شـد. این مـکان پس از 
برقـراری حکومت هـای اسـالمی در تمـام بـالد تحت 
لـوای اسـالم، همـواره محوریت خود را در یک شـهر یا 

روسـتا حفظ کرده اسـت. 
شـاید یکـی از مهم تریـن رسـالت های مسـجد در 
تـراز انقـالب اسـالمی، رسـالت تربیتـی آن باشـد کـه 
متأسـفانه مغفول مانده است. مسجد پایگاه و کانونی 
فرهنگی معنوی اسـت کـه مهم ترین اهـداف تربیتی 
را در برنامه هـای خـود گنجانـده اسـت. برای رسـیدن 
بـه ایـن اهداف، نیـاز به یـک مدیریت فرهنگی اسـت 
کـه امام جماعـت به عنوان فـردی کـه حـرف اول را در 

مدیر مسجدمان باشمی
یزݡی براݡی اداره مسجد تقویت مهارت برنامه ر

رامنی قربانݡی نژاد



32

فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

بقای دولت به 
برنامه ریزی و 
چاره اندیشی در 
امور مبتنی است

“

کـه اجرای این کار در محیط مسـجد تأثیرگذارتر از هر 
محیـط دیگری اسـت.

از دیگـر فعالیت هـای عمومـی مسـجد کـه امـام 
آن  بـه  می توانـد  مناسـب  برنامه ریـزی  بـا  جماعـت 
جذابیـت ببخشـد، بیـان تفسـیر، تجزیـه  و تحلیـل 
مسائل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و در 
یک کالم، مسـائل روز اسـت. نکته مهم در برنامه ریزی 
بـرای اجـرای فعالیت های عمومـی این اسـت که این 
فعالیت هـا باید به گونـه ای برنامه ریزی شـود که مخل 
آسـایش و آرامش و اوقات فراغت همسـایگان مسـجد 

نشود. 
امـا در خصـوص برنامه ریـزی در 
موضوعـات خـاص بایـد احتـرام بـه 

شخصیت 

بـه هدف و در جایـی دیگر برنامه ریزی را باعث کاهش 
اشـتباه ها می دانـد. روایـات و احادیـث بسـیاری در 
اهمیـت برنامه ریزی به مـا می آموزد که بـرای مدیریت 
مـکان مقدسـی بـه نـام مسـجد، بایـد برنامه ریـزی 
صحیحـی داشـته باشـیم. برنامه ریـزی بـر دو گونـه 

اسـت: برنامه ریـزی کلـی و برنامه ریـزی اجرایی.
امام جماعت باید برای بهداشـت و نظافت، تأمین 
هزینه ها، اقامه نمـاز، برگزاری مراسـم ها، کالس های 
فرهنگـی و اعتقادی و معارف، سـخنرانی و امور دیگر 
مسـجد دارای طرح برنامه سـاالنه مشـخص باشـد تا 

بتوانـد به خوبی ایـن برنامه هـا را اجرا کند. 
در برنامه ریـزی امـور مسـجد بایـد موضوعـات بـه 
دو دسـته عـام و خـاص تقسـیم شـود. از عوامـل مؤثر 
در فعالیت هـای عمومـی مسـاجد، برنامه ریـزی برای 
بیـان نقش مسـجد در ترویـج معارف اصیل اسـالمی 
اسـت. ایـن موضـوع بسـیار مهـم اسـت کـه مسـجد 
چگونه می تواند انسـان را از پلیدی ها و جهالت نجات 
بخشـد و به ملکوت اعال پیوند دهد؟ نقش مسـجد در 

صیقل دادن روح انسان چیست؟ همچنین بیان 
نقـش مسـجد در تبییـن موضوعـات اجتماعی 
و فرهنگـی بسـیار مهـم اسـت. امـروزه بـا توطئه 

و فضاسـازی های مختلفـی در فضـای حقیقی و 
به خصـوص مجـازی روبرو هسـتیم کـه بایـد مدیریت 
مسـجد بـرای تبییـن ایـن موضوعـات برنامـه داشـته 
باشـد. کارسـازترین راه مقابله با این توطئه ها، مسـلح 
کـردن جوانـان بـه مسـائل اعتقـادی و آگاه سـاختن 
آنان به مسـائل سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی اسـت 
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در خصوص 
برنامه ریزی در 

موضوعات خاص 
باید احترام به 

شخصیت جوانان 
در جذب جمعیت 

جوان و نوجوان 
به مسجد مورد 

اهمیت قرار گیرد

“
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ایـن قشـر  به طوری کـه  نوجوانـان،  و  بـرای جوانـان 
مسـجد را محیطی امـن و همانند خانه خـود قلمداد 
کند. البته فعالیت ها باید به گونه ای برنامه ریزی شـود 
کـه مراعات اوقات نمازگـزاران را مورد توجه قـرار دهد؛ 
زیـرا بی توجهی به این مسـئله موجب بی میل شـدن 
برخی نمازگزاران به نماز جماعت می شود و از کیفیت 
سـایر برنامه های مسـجد نیز می کاهد. در ضمن باید 
از اجـرای برنامه هـای اضافـی در مسـجد خـودداری 
کـرد؛ یعنی به جز نمـاز جماعت و اجـرای برنامه هایی 
ماننـد سـخنرانی و قرائـت دعا کـه از قبـل برنامه ریزی 
 شـده اسـت، از برنامه هـای اضافـی دیگـر کـه گاهـی 
در بعضـی مسـاجد اجـرا می شـود، خـودداری شـود. 
نمـاز جماعـت در هـر سـه وقـت در اول وقـت شـرعی 
در مسـجد برگزار شـود تا نمازگـزاران به طـور منظم در 
مسـجد حضـور یابنـد. در برنامه هـا و سـخنرانی ها از 
سخنرانان متخصص به منظور جذابیت بیشتر برنامه 
دعـوت شـود. اگـر افـراد متخصـص و بـا برنامه هـای 
هدف دار در سـخنرانی ها شرکت کنند، موجب رشد 
و پویایـی برنامه های مسـجد می شـود. بـرای جذب 
تمـام اقشـار به خصـوص جوانـان بـه مسـجد باید 
برنامه ریزی دقیق و متنوعی وجود داشـته باشد. با 
برنامه ریزی جذاب و منظم می شـود کارکرد مسجد 
را به همان مسـجدالنبی صدر اسالم برگرداند و 

مسـجدی بـا تـراز انقالب اسـالمی داشـت

پی نوشت:

1. غرر الحکم، حدیث1230.

جوانان در جذب جمعیت جوان و نوجوان به مسـجد 
مـورد اهمیـت قـرار گیـرد. وقتـی جـوان احسـاس 
کنـد برنامـه ای در مسـجد بـرای او تدارک دیده شـده و 
حضـورش در مسـجد موجـب ارتقای شـخصیت وی 
می شـود و توسـط امـام جماعـت و اهل مسـجد مورد 
احتـرام قرار می گیرد، حضـور در مسـجد و روی آوردن 
به این مکان مقدس را ارزش می داند و سـعی می کند 
روزبـه روز بـر فعالیت و حضور خود در مسـجد بیفزاید. 
تشـویق جوانان و نوجوانان به شرکت در نماز جماعت 
مدیریتـی  برنامه هـای  کامیابـی  در  مؤثـر  عوامـل  از 
مسـجد اسـت؛ برنامه هایی ماننـد برگزاری جشـن ها 
و اعیـاد در مسـجد، دیـد و بازدیـد 
اهالی مسجد و سرکشی به منازل 
متنـوع  برنامه هـای  و  نمازگـزاران 
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نمازهای جماعت 
ایشان از شکوه و 
معنویت خاصی 
برخوردار بود 
و عالقه مندان 
جهت بهره برداری 
معنوی، در آن 
شرکت می کردند. 
درعین حال از 
ریاست و مورد 
توجه قرار گرفتن 
اجتناب می ورزید

“
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حسـین بروجردی و پدر گرامی شـان شیخ عبدالکریم 
حائـری اشـاره کرد.

از محفـل درسـی و علمـی آیت اللـه شـیخ مرتضی 
حائـری، طـی بیـش از چهـل سـال، فقهـا و علمـای 
متعـددی بهـره بردنـد. همچنیـن چندیـن اثر علمی 
از ایشـان به جـای مانـده کـه کتـاب ارزشـمند خلـل 
 الصـالة و احکامـه مـورد توجـه و اسـتفاده محققـان و 

صاحب نظـران قـرار گرفتـه اسـت.
ایشـان بـا آنکه فقیهـی ماهـر و مجتهد و اسـتادی 
ژرف اندیـش بـود، رسـاله عملیـه ننوشـت و هیـچ گاه 
دنبـال مرجعیت نبود. حتی برای درس گفتن بر منبر 
نمی نشست. با آنکه جمعیت شـاگردان وی کم نبود، 
باز پای منبر روی زمین می نشسـت و درس می گفت.
پایانـی عمـر  آیت اللـه حائـری کـه در سـال های 
در  سـرانجام  می بـرد،  رنـج  قلبـی  بیمـاری  از  خـود 

آیت اللـه حـاج شـیخ مرتضـی حائـری یـزدی را به حق 
می توان یکی از فقهای برجسته معاصر دانست که در 
کنار آثـار و مجاهدت های علمـی، خدمات اجتماعی 

قابل توجهی هم داشـته  اسـت.
ایـن عالـم ربانـی در مباحـث علمـی و فقهـی بـه 
مرتبـه ای رسـیده بـود کـه بسـیاری از علمـا و مراجـع 
تقلید کنونی، از شـاگردان ایشـان می باشند. حاج آقا 
ـ آیت اللـه حاج  مرتضـی، فرزنـد ارشـد شـیخ مؤسـس 
ـ چهاردهم ذی الحجة  شـیخ عبدالکریم حائری یزدی 
سـال 133۴ ه.ق در اراک بـه دنیـا آمـد. آیت الله شـیخ 
مرتضـی حائـری یـزدی دروس حـوزوی را در محضـر 
عالمـان و اسـتادانی فـرا گرفـت که هـر یک قلـه ای در 
علـم و تقوا به شـمار می آیند. از جمله آنـان می توان به 
آیات عظام سـید محمدتقی خوانساری، سید محمد 
محقـق داماد، سـید محمـد حجت کوه کمری، سـید 

فقیه اجتماعݡی
برش هایـــــݡی از جایݡگاه اجتماعݡی مرحوم شیخ مرتضݡی حائرݡی

حمسن سعیدݡی
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مردم قم آیت الله 
حائری را به 

خدمات اجتماعی 
و خدمت به 

محرومان 
می شناسند. 

ایشان خود از 
اوایل زندگی طعم 

فقر و نداری را 
چشیده بود

“
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جماعت ایشـان از شـکوه و معنویت خاصی برخوردار 
بـود و عالقه مندان جهت بهره بـرداری معنـوی، در آن 
شـرکت می کردند. درعین حال از ریاسـت و مورد توجه 
قـرار گرفتـن اجتنـاب می ورزیـد. نقـل شـده یـک بـار 
کـه در روز عیـد قربـان در صحـن مسـجد امام حسـن 
عسـکری نمـاز عیـد می خوانـده، بعـد از نمـاز 
دعایـی خوانـده شـد و مردم به سـجده رفتند. ایشـان 
از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرده و درحالی کـه مـردم در 
سـجده بودند، از مسـجد خارج شـد تا در معرض روی 

آوردن مـردم و دست بوسـی قـرار نگیـرد.

خدمت به محرومان و نیازمندان
مـردم قـم آیت الله حائـری را به خدمـات اجتماعی 
و خدمـت بـه محرومـان می شناسـند. ایشـان خـود 
از اوایـل زندگـی طعـم فقـر و نداری را چشـیده بـود. با 

اسـفند 13۶۴، دار فانی را وداع گفت و پس از تشـییع 
باشکوه، در مسجد باالسر حرم حضرت معصومه و 

پاییـن پـای پـدر بزرگـوارش بـه خاک سـپرده شـد.
آنچه گذشـت، گوشـه ای از حیات علمی این عالم 
پارسـا بـود. امـا در کنـار مجاهدت هـای علمـی، در 
عرصه های اجتماعی و حتی سیاسـی هم فعـال بود. 
اقامـه نماز جماعـت و خدمت فـراوان به محرومـان، از 
جمله فعالیت هـای اجتماعی آیت الله حائری اسـت. 
ایشـان همچنیـن از سـوی مـردم اراک در مجلـس 

خبـرگان قانون اساسـی عضـو بود.

اقامه نماز جماعت
آیت اللـه حائـری در کنار فعالیت هـای علمی خود 
بـه اقامـه نمـاز جماعـت در مسـجد اعظـم و مسـجد 
امـام حسـن عسـکری می پرداخـت. نمازهـای 
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معروف است که 
بیش از شصت 
بار به زیارت 
ثامن الحجج 
)ع( مشّرف شد 
که بیشتر آنها 
بدون هیچ گونه 
تشریفاتی و گاهی 
با وسیله های نقلیه 
عمومی و حتی 
باری بوده است

“

قـم بـود کـه همچنـان ادامـه دارد. در ایـن جلسـات 
جمعـی از بازاریـان متدین و کسـبه عالقه مند بـه امور 
خیـر بـه شـکل آبرومندانـه بـه وضعیـت خانواده های 
بی سرپرست رسیدگی کرده و احتیاجات آنها از قبیل 

غـذا، لباس و جهیزیـه را فراهـم می کنند.

تأسیس صندوق ذخیره علوی
قـرض  الحسـنه و قـرض دادن بـه فقـرا، یکـی از 
سنت های حسـنه اسـت که در جامعه اسالمی وجود 
دارد و به وسـیله آن نیازهـای مسـتمندان و محتاجـان 
به صـورت آبرومندانـه بـرآورده می شـود. یکی دیگـر از 
خدمـات اجتماعـی و مانـدگار آیت الله شـیخ مرتضی 
حائـری در همیـن زمینـه، تأسـیس صنـدوق ذخیـره 
علـوی قـم اسـت. این صنـدوق که دو شـعبه در بـازار و 
خیابـان صفاییه قـم دارد، سال هاسـت با پرداخـت وام 
قـرض الحسـنه از محـل سـپرده بازاریـان، بـه برطرف 

کردن نیـاز مسـتمندان می پـردازد.
شـوق فراوان به زیـات امام رضـا، جلوه دیگری 
از حیـات ایـن عالـم ربانـی اسـت. معـروف اسـت کـه 
بیش از شـصت بار به زیارت ثامن الحجج مشّرف 
شد که بیشـتر آنها بدون هیچ گونه تشریفاتی و گاهی 
با وسـیله های نقلیه عمومی و حتی باری بوده اسـت. 
نقـل شـده اگـر در درس حدیثـی از علی بـن موسـی 
الرضا خوانده می شـد، اشـك از دیدگانش سرازیر 

می گشت

پی نوشت:

1. صحیفه نور، ج1۶، ص۹2.

وجـود اینکه پدرشـان زعامت و مرجعیت گسـترده ای 
داشـت، امـا معـروف اسـت کـه شـب فـوت آیت اللـه 
حـاج شـیخ عبدالکریـم حائـری، فرزندانشـان چیزی 
بـرای خوردن نداشـتند. حضرت امام خمینـی در 
یکی از سـخنان خـود درباره ساده زیسـتی روحانیت و 
در پاسـخ بـه سـخن برخی کـه روحانیـون را مفت خور 
می دانسـتند، فرمودنـد: »آیـا مـا مفـت خوریـم کـه 
مرحوم حاج شـیخ عبدالکریم ما وقتی از دنیا می رود، 

همـان شـب آقازاده هایـش شـام نداشـتند؟!«.1
آیت اللـه حائری تا پایان عمـر در خانه پدری اش که 
بسـیار قدیمی و فرسـوده بود و در خیابان چهارمردان 
قـم قرار دارد، زندگی کرد. اهتمام ویژه به حل مشـکل 
نیازمندان و حاجتمندان داشـت، دِر خانه اش به روی 
مـردم باز بـود و مردم می توانسـتند به راحتـی نیازهای 

خـود را بـا او در میان بگذارند.
اگـر در جایـی برایـش کمک کردن ممکن نبـود، با 
احتـرام عذرخواهی می کرد. از خدمتکار ایشـان نقل 
شـده یـک روز آقایـی در منزل آمـد و از ایشـان کمکی 
خواسـت که در توانشـان نبود. شخصی به من گفت: 
برو بگو آقا در منزل نیسـت. ایشـان برآشـفت و گفت: 
یعنی دروغ بگوییم؟ هرگز! سـپس خودشان با احترام 

از آن شـخص عذرخواهی کردند.

تأسیس جلسات سرپرستی ایتام در قم
او حلقه وصل میـان تواِن توانگران و نیاِز نیازمندان 
بود. به واسطه اعتبار و جایگاهی که داشت، جمعی از 
بازاریان و تجار با محوریت او به امور فقرا و مسـتمندان 
تأسـیس  ایـن مـوارد  از  رسـیدگی می کردنـد. یکـی 
جلسـاتی بـرای پیگیـری نیازها و سرپرسـتی ایتـام در 
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ریا امری قلبی 
است و زمانی رخ 

می دهد که کاری را 
برای دیگران انجام 
بدهیم، نه هر کاری 

که نمایان انجام 
شود

“
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فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

می  گویند این مسـلمان است. مسلمان ها وقتی خدا 
بـه ایشـان نعمتـی می دهـد سـجده شـکر می کنند. 
گفـت: ریـا نمی شـود؟ گفتـم: بعضـی عبادت هـا بـا 
تظاهـر همـراه اسـت؛ مثـل اذان و نمـاز جماعـت. از 
طرفـی آن ریایـی حـرام اسـت کـه خـودت را مطـرح 
کنـی؛ اّمـا اگـر ضعـف و بندگـی خـود و بزرگی خـدا را 

استاد قرائتی در خاطره ای می گفتند:
چنـد سـال پیـش، بـا بـرادر عزیـز، رسـول خـادم 
قهرمان کشـتی ایران تماس گرفتم و به ایشان گفتم: 
بعدازاینکـه در آمریـکا بـر حریـف خـود پیـروز شـدی 
یک سـجده شـکر بجا بیـاور. ماهواره های کشـورهای 
دنیـا نشـان می دهنـد. می گویند چـرا ایـن کار را کرد. 

یا را ترک نݡکنید! ر
آچنه انسان را به اوج مــݡی برد

حممدصادق نظرݡی



38

فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

برای دعوت عملی 
دیگران به انجام 
کار خیر، گاهی 
الزم است در 
مقابل مردم برای 
رضای خداوند، در 
آن کار سهیم شد 
تا دیگران نیز به 
شرکت در آن کار 
ترغیب شوند

“

نوعـی دلجویـی از کارگران و خسـته نباشـید بـه آن ها 
بود و آموزشـی برای دیگر مسـئولین کـه در دل میدان 
حاضر شـوند، از مصادیقف ریای مسـتحب بود. البته 
قـرار اسـت گاهـی این گونـه انجام شـود، نه همیشـه.

بـرای دعـوت عملـی دیگـران بـه انجـام کار خیـر، 
گاهی الزم اسـت در مقابل مردم بـرای رضای خداوند، 
در آن کار سـهیم شـد تا دیگران نیز به شرکت در آن کار 
ترغیـب شـوند. در خصـوص کمـک به مسـتمندان با 
آنکه تاکید بسـیاری بر مخفی بودن آن شـده است اما 
در یـک حرکـت اجتماعی که قرار اسـت تعـداد زیادی 
از نیازمندان حمایت شـوند، خوب اسـت افراد معتمد 
ماننـد ائمـه جماعات پیشـگام شـده و در اولیـن قدم، 
بـه صـورت عمومی کمک های خـود را اهـدا نمایند تا 

دیگـران هم بـه این کار ترغیب شـوند.
اگـر می خواهیـم فضـای فرهنگی جامعـه ایمانی 
شـود، همـه وظیفه داریـم آنچـه را که دسـتور بـه انجام 
اجتماعـی آن شـده اسـت را در جامعـه بـروز دهیـم؛ 
ماننـد برگزاری جلسـات قرآن، دعـا و اعتکاف، نمایان 
کـردن صـدای اذان، پوشـش حجـاب برتـر، افشـای 
سـالم و گفتـن بلنـد بسـم الله در ابتـدای هـر کاری و 
انجام نمازهای مسـتحبی در خانـه، با توجه به نتیجه 
الگویـی بـرای فرزنـدان و نمازهـای واجـب به جماعت 
بـا توجه به نتیجه اجتماعـی آن. در انجـام این اعمال، 
خجالـت و حیای از دیگران راهی نباید داشـته باشـد. 

امـام سـجاد هشـدار می دهنـد:
»مؤمـن هیـچ عمـل خیـری را از روی ریـا انجـام 
نمی دهـد و از روی حیای از دیگران، ترک نمی کند«.۴
بـه همیـن نسـبت امـام جماعتی کـه در دیـد اهل 
محل به عنوان الگو شـناخته می شـود، الزم اسـت در 

نشـان دادی، آن هم بعد از پیـروزی بر حریف خود و در 
کشـور کفـر، ایـن دیگر ریا نیسـت.

ایشـان بـه مسـابقات رفـت. قهرمان شـد. سـجده 
کـرد. ماهواره هـا هـم نشـان دادنـد. وقتـی برگشـت 

]یکـی از بـزرگان[ یـک حـج هـم بـه او هدیـه داد.1
اگـر از ایـن اقـدام شـک کردیم و تصور کنیـم که ریا 
انجام شـده اسـت، علتـش این اسـت که معنـای ریا و 

شـرایطش را نمی دانیم.

تعریف ریا
ریشـه واژه ریـا، کلمـه »رؤیـت« بـه معنـای دیـدن 
اسـت.2 امـا هـر دیده شـدنی ریا نیسـت. ریـا در کالم 

امـام صـادق سـه عالمـت دارد:
1. اگر مردم او را ببینند بانشاط می شود؛
2. تنها که شود کسالت او را فرامی گیرد؛

او را سـتایش  3. دوسـت دارد در تمام کارهایـش 
کننـد.3

نتیجـه اینکـه ریـا امـری قلبـی اسـت و زمانـی رخ 
می دهـد کـه کاری را بـرای دیگـران انجـام بدهیـم، نه 
هـر کاری که نمایان انجام شـود. نکته مهـم اینکه اگر 
به قصـد صحیح الهی کاری را نمایـان انجام دهیم، ریا 

نشـده است.

ریای مستحب
از ایـن باالتـر اینکـه نه تنهـا هـر کاری کـه در مقابل 
دیگـران انجـام دهیـم، ریـا نیسـت، بلکـه گاهـی الزم 
اسـت کـه ریا کنیـم! مثاًل امـام جمعه خرمشـهر برای 
انتقال خـط لوله آب این شـهر، در مقابل دوربین های 
متعـدد مشـغول جوشـکاری شـد. ایـن کار چـون بـه 
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مؤمن هیچ عمل 
خیری را از روی 

ریا انجام نمی دهد 
و از روی حیای 

از دیگران، ترک 
نمی کند

“
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می شـود«؛ بنابرایـن اگـر در عبـادات نیـز نسـبت بـه 
قوی تریـن و باالتریـن موجود یعنـی خداوند متعال ریا 

کنیـم اشـکالی نـدارد و عـالج ریـا می شـود.۶
ازآنجاکـه انسـان عالقـه به ابـراز کارهـای خوبی که 
انجام داده اسـت را دارد، بهترین کار این اسـت که این 
احسـاس را در ارتبـاط بـا خداونـد بـروز دهد. ایـن ریا و 
خودنمایـی و واگـوِی کـردن و ابراز کارهـای خوب برای 
او، انسـان را بـه اوج می بـرد. شـاید علـت حـرام بـودن 
ریـای بـرای دیگران، واجـب بودن7 ریا برای خداسـت! 

درنتیجه تـا می توانیـد، برای خـدا ریا کنید!

پی نوشت:

1. حجت االسالم والمسلمین قرائتی، اولین دوره آموزشی 

.www.balagh.ir ،انتقال تجارب تبلیغی

2. ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی؛ مجمع البیان، ج 

2. ص ۶۵0.

3. »ِلْلُمَراِئی َثاَلُث َعاَلَماٍت َیْکَسُل  ِإَذا َکاَن  َوْحَدهُ  َو َیْنَشُط ِإَذا 

ْمٍر ِلْلَمْحَمَدِة« ابن بابویه، 
َ
ُض  ِفی  ُکلِّ أ اُس  ِعْنَدهُ  َو َیَتَعرَّ َکاَن  النَّ

محمد بن علی، الخصال، ج 1، ص 121

۴. »َعِلیِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ع َقاَل: اْلُمْؤِمُن  ... اَل َیْعَمُل َشْیئًا ِمَن 

اْلَخْیِر ِرَیاًء َو اَل َیْتُرُکُه َحَیاء« کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 

ج 2، ص 231.

ْلِسَنِتُکْم ِلَیَرْوا ِمْنُکُم َاْلَوَرَع َو 
َ
اِس ِبَغْیِر أ ۵. »ُکوُنوا ُدَعاًة ِللنَّ

اَلَة َو َاْلَخْیَر َفِإنَّ َذِلَك َداِعَیٌة«. همان، ص 78. َااِلْجِتَهاَد َو َالصَّ

۶. آیت الله بهجت، چگونه »ریا« را با »ریا« درمان کنیم، 

.www.farsnews.com

7. منظور واجب شرعی نیست؛ یعنی فقط باید برای او ریا 

کرد.

بیرون از مسـجد نسبت به گسـترش فضائل اخالقی 
کوشـش نمایـد و بـه بهانـه دوری از ریـا وظیفـه دعوت 
عملـی به دیـن را که مطلـوب امام صادق اسـت،۵ 

ننماید. ترک 

ریاِی واجب
در انتهـا، پـرده برمی داریـم از یـک ریایی که نه تنها 
آیت اللـه  بلکـه درمـان اسـت. مرحـوم  درد نیسـت؛ 

بهجـت می فرمودنـد:
خـوِد ریـا می توانـد چـاره و عـالج ریـا باشـد بـه این 
صـورت کـه بـا تأمالت صحیـح، ریـا را بـاال ببـرد. مثاًل 
انسـان می خواهد پیش رئیس شـهربانی احترام کند 
و توجـه او را بـه خویش جلب کند؛ ازاین رو نزد پاسـبان 
می رود و سـعی می کند نظر او را جلب کند. سـپس او 
را بین خود و رئیس پاسـبانی واسـطه قرار می دهد. در 
اینجا خوب اسـت انسـان با خود بگوید: این پاسـبان 
کـه تنهـا واسـطه اسـت و اگـر هـم کاغـذی بنویسـد و 
وسـاطتی کند باز دست آخر رئیس شهربانی باید پای 
ورقـه او را امضـا کند؛ پس خوب اسـت مسـتقیمًا نظر 
خـود رئیـس شـهربانی را جلب کنـم که مقـام باالتری 
دارد و اصـاًل کار خـوب و عمـل نیـک را بـه خـود رئیس 
شهربانی نشـان دهم؛ یعنی برای مقام باالتر ریا کنم!

همچنیـن اگـر انسـان عاقـل باشـد و توجـه پیـدا 
کنـد که مقامـی باالتر از رئیس شـهربانی ماننـد وزیر، 
رئیس جمهـور وجـود دارد، می گویـد خـوب اسـت کار 
خیـر و عمـل نیـک خـود را بـه وزیـر یـا رئیس جمهـور 
و باالخـره بـه مقـام باالتـر نشـان دهم! یعنی همیشـه 
انسـان بایـد ریـا را بـرای مرتبـه باالتر انجـام دهـد. اگر 
چنیـن باشـد درواقـع می تـوان گفـت: »ریـا عـالج ریا 



حتمًا برای شـما هـم هنوز ارتبـاط تصویری یا مکالمه 
صوتـی یـا نوشـتاری با دوسـت یـا خویشـاوندی در آن 
سـوی دنیـا، مهیـج و اعجـاب آور اسـت. آنچه مـا امروز 
شـاهدش هسـتیم، دگرگونـی و پیشـرفتی عظیـم در 
ارتبـاط میـان آدم هاسـت کـه در طـول تاریـخ سـابقه 
نداشـته اسـت. مـا از قرونـی می آییم کـه مادربـزرگ یا 
جدمان سال ها در یک روستا می زیستند و در بهترین 
حالت سـفری به قم یا مشهد داشـتند و تمام. امروز ما 
از طریـق تکنولوژی های ارتباطی، به صـورت هم زمان 
می توانیـم از خانـه، بـرف کانـادا و گرمـای اسـترالیا و 
پیچ درپیچ هـای جـاده چالـوس را در یک صفحه چند 
اینچـی تلفـن هوشـمند مشـاهده کنیـم. ایـن یعنی 
تسـهیل ارتباطـات، یعنی زندگـی در قـرن ارتباطات.

بـه قـرن حاضـر بیـش از هـر مشـخصه  دیگـری 
می تـوان ترکیب قرن ارتباطـات را اطالق کـرد؛ چراکه 

از اسب
تا ݡکلیک

ودار ارتباطات انسان در ݡگیر

سعید نصیرݡی

دانیال نعیمݡی

هادݡی پیرحممدݡی

راهݡکارهایـــــݡی براݡی ارتباط مؤثر بنی مهسران

راهݡکارهایـــــݡی براݡی افزایش آستانه حتمل

صفحۀ47

صفحۀ55
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یافته اسـت و افـراد در پی به روز بـودن، دریافت آخرین 
اخبـار، مطلـع شـدن از اتفاقـات روز و گـذران اوقـات 

فراغت و حتی کسـب و کار اقتصادی هسـتند.
دلیـل دوم اهمیـت فضـای مجـازی و بـه تبـع آن 
شـبکه های اجتماعی در این اسـت که این شـبکه ها، 
دسترسـی انسـان امـروز را بـه هر آنچـه الاقل دوسـت 
دارد ببینـد و بشـنود و بخوانـد، تسـهیل کرده اسـت؛ 
دسترسی به آنچه نمی دانسـت و شاید به سختی آن را 
حتی حاضر بود از امین ترین افراد بشـنود؛ دسترسی 
بـه آنچـه دوسـت داشـت و آن را در عالـم واقع به راحتی 

نمی یافت.
اهمیـت  دلیـل  سـومین 

در آن، در مدت زمانی بسـیار کوتاه، درشـکه و اسـب و 
یابو جای خود را به ماشین و ِتَرن و هواپیما داد و دیدار 
اقـوام و ملت هـا و مردمـان کشـورهای مختلـف دنیا با 

یکدیگر آسـان تر شـد.
بـا جهشـی  دیگـر  قـدم  یـک  در  قـرن 21  بشـِر 
باورنکردنـی بـا ایجـاد فضـای مجـازی بـرای گشـودن 
افق هـای جدیـد، ارتباطـات میـان انسـان بـا انسـان 
را تسـهیل کـرد و دِر ارائـه اندیشـه های نـو و اصیـل را 

گشـود.
در گاِم سـوم بـر روی بسـتر شـبکه های اجتماعـی 
فرصت تبادل اندیشـه را به صورت مستقیم ایجاد کرد. 
اینجـا همـان نقطـه ای بود کـه ناصر خسـرو با هـزاران 
کیلومتـر سـفر و پذیـرش سـختِی آن، به دیـدار عالم و 
عارفـی نائـل می آمـد؛ ولـی امروز هـر انسـانی با چند 
کلیک و لمِس صفحه گوشـی هوشمند خود، فرصت 
دسترسـی به ناب ترین و حتی مخرب ترین اندیشـه ها 

را دارد.
شـبکه های اجتماعـی واقعیتـی ملمـوس در 
جهـان امـروز هسـتند. آمارهـا نشـان می دهـد تـا 

پایـان خردادمـاه ۹۹ بالـغ بر 78 میلیـون و 8۶ 
هـزار و ۶۶3 نفـر در ایـران از اینترنت اسـتفاده 

می کردنـد و بـه بیـان دیگـر مشـترک اینترنـت 
بودند. بیشـتر ایـن افراد خواسـته یا ناخواسـته 

و از سـر ضـرورت در شـبکه های اجتماعـی عضـو 
 . هستند

مهم ترین دلیـل اهمیت شـبکه های اجتماعی در 
کارکـرد اصلـی آنهـا اسـت؛ یعنـی برقـراری ارتباطات 

میـان انسـان هایی که اقتصاد و مهاجرت و مشـغله، 
آنها را از وجود فیزیکی یکدیگر محروم کرده است. 

هرچنـد این فضا حاال کاربـری متفاوت تری هم 
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مهم ترین دلیل 
اهمیت فضای 
مجازی، به خصوص 
در داخل جبهه 
انقالب اسالمی، 
استفاده جریان 
سلطه از این 
شبکه ها در جنگ 
نرمی است که با 
هدف های خاص 
طراحی شده تا 
مبانی انقالبی و 
دینی جامعه ایرانی 
را تحت تأثیر قرار 
دهد

“

 مجازی، از نظر فنی و محتوایی؛
  آمـوزش عمومـی، فرهنگ سـازی و هشیارسـازی 
مـردم در مـورد مخاطـرات فضـای  مجـازی از طریـق 
تولیـد تارنماهـای آموزشـِی قـوی و جـذاب و اقدامات 

دیگر؛ متناسـب 
  در نظـر گرفتـن وضعیـت جنگ فرهنگـی از طریق 
تولیـد بازی هـای رایانـه ای قـوی و جـذاب، و حاکـم 
کـردن روحیه جهادی و گسـترش تعامـل و هم افزایی 

در میـان نهادهـا و فعـاالن فضای  مجـازی؛
  ایجـاد ائتـالف قوی از ملت هـا و دولت های جهان با 
هدف تشکیل سازمان جهانی اینترنت و از میان بردن 

انحصار نظام سلطه در فضای  مجازی.

پایانی که باز است
از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نمی توان 
حـذر کـرد و ایـن واقعیتی ملمـوس در قـرن ارتباطات 
اسـت که بشـر بر اسـاس نیـاز خـود، آن را ایجـاد کرده 
اسـت. ازایـن رو اهمیـت ایـن فضا، هم بـه فرصت های 
آن و هـم بـه تهدیـدات نهفتـۀ در آن اسـت. بنابرایـن 
حضـور در ایـن شـبکه ها کـه امـروز مجهـز بـه هـوش 
مصنوعـی هسـتند، نوعـی هوشـمندی  را می طلبـد 
کـه در آن فـرد در عیـن فرصـت اسـتفاده از فضـای 
ارتباطـی، با بهره مندی از سـواد رسـانه ای، ناخودآگاه 
متقاضـی اسـتفاده از محتوایـی نشـود کـه بـا سـبک 
زندگی و اندیشـه و سـاختار اخالقی او ناسازگار است؛ 
زیـرا این ناسـازگاری بـه تنش های روحـی و تناقضاتی 
می انجامـد که آرامش را از انسـان سـلب و ارتباطات او 
در دنیـای حقیقـی را دچـار آسـیب می  کنـد، و ایـن با 
فلسـفه وجود شـبکه های اجتماعی در قرن حاضر در 

تضاد اسـت

شـبکه های اجتماعـی خـوِی بـازاری آن اسـت. ایـن 
شـبکه ها به محروم ترین انسـان ها فرصـت یادگیری و 
بـه فرهیخته تریِن آنها فرصت ارائه می دهـد. ارتباط در 
آن مبتنی بر عرضه و تقاضا در تمام حوزه های زیسـت 

بشـری شـکل گرفته است.
و  عرضه سـاالری  در  شـبکه ها  ایـن  پـود  و  تـار 
تقاضامندی آنهاسـت. اینجا کسـی کـه هنـری دارد، 
هنـرش را عرضـه کـرده و بـا آن جلـب توجـه کـرده یـا 
کسـب منفعـت مالـی می کند و کسـی کـه متقاضی 
اسـت، تبعـًا از آن اسـتفاده می کنـد. بنابرایـن بـا هـر 
سـطح حضـور در ایـن شـبکه ها و شـاید به طـور کلی 
در فضـای مجـازی، فـرد یـا چیـزی بـرای عرضـه دارد 
یـا مصرف کننـده تولیـدات دیگران اسـت؛ حتـی اگر 
در خـود احسـاس تقاضامنـدی نکنـد. بسـته بندی 
محتـوای موجـود در این شـبکه ها به نحوی اسـت که 
اگر در بازاْر خریدار فرصت انتخاب و لمس کاال را دارد، 
اینجـا گاهی بـدون اراده، فرْد خریدار اندیشـه و رفتار و 

صـورِت یـک پدیـده می شـود.
چهارمیـن و شـاید مهم ترین دلیـل اهمیت فضای 
مجازی، به خصوص در داخل جبهه انقالب اسالمی، 
استفاده جریان سلطه از این شبکه ها در جنگ نرمی 
اسـت کـه با هدف هـای خاص طراحی شـده تا مبانی 
انقالبـی و دینی جامعه ایرانی را تحت تأثیـر قرار دهد. 
ازایـن رو خالی گذاشـتن و عدم فعالیـت فعاالن عرصه 
فرهنگ انقالبی، مانند ائمه جماعـات، در این عرصه، 

می تواند لطمات بسـیاری به جامعـه وارد کند. 
بـر ایـن اسـاس حضـور کنش ورزانه ائمـه جماعات 
و فعـاالن فرهنگـی در فضـای مجـازی و شـبکه های 

اجتماعـی می توانـد اهـداف زیـر را محقـق سـازد:
  برخورد فعال و مبتکرانه و حضور خالقانه در فضای 
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دهـد.
چندمنظـوره بودن ایـن نرم افزار موجب نمی شـود 
که استفاده از این اپلیکیشن با دشواری همراه باشد. 
یکی از نقاط قوت این اپلیکیشن سادگی و روان بودن 
آن اسـت. شـما بـا نصـب ایـن اپلیکیشـن و ثبت نـام 
در آن، بالفاصلـه بـه بخـش امکانـات برنامـه هدایـت 
خواهیـد شـد و در همـان صفحـه اول برنامـه، قابلیت 
دسترسـی به اکثر امکانـات روبیکا را خواهید داشـت.

طریقه ثبت نام در نرم افزار روبیکا
1. هنگامی کـه روبیـکا را نصـب کردیـد وارد برنامـه 
شـوید و ماننـد عکس زیر گزینـه ورود به برنامه را لمس 

کنید.
2. اکنـون بـرای ثبت نام در این برنامه نیاز اسـت که 
شـماره تلفن همـراه خـود را وارد کنید و سـپس گزینه 

ورد را لمس نمایید.

در سـال های اخیـر و بـا ورود نخبـگان جـوان ایرانـی 
بـه عرصـه نرم افزارهـای کاربـردی در کشـور، شـاهد 
رویدادهـای خوبـی در ایـن عرصـه بوده ایـم کـه باعث 
بهبـود کیفیـت اسـتفاده از فضای مجـازی در کشـور 
شـده اسـت. یکی از این اپلیکیشـن ها روبیکا اسـت. 
روبیـکا یـک اپلیکیشـن جامـع )سـوپر اپ( اسـت که 
بـرای کاربران فارسـی زبان دنیا سـرویس های متعدد، 
متفـاوت و جذابـی را یکجـا گـرد هـم آورده اسـت تـا 
بتواننـد فقـط از طریـق ایـن اپلیکیشـن کاربرپسـند، 
باکیفیـت و هوشـمند به تمامی آنچـه در تلفـن همراه 

خـود متصور هسـتند، دسترسـی داشـته باشـند.
ازجملـه  روبیـکا  چیسـت؟  روبیـکا  امـا  و 
می توانـد  کـه  اسـت  چندمنظـوره  اپلیکیشـن های 
نصـب  بـه  را  هوشـمند  گوشـی های  کاربـران  نیـاز 
اپلیکیشن های مختلف برطرف ساخته و بسـیاری از 
کاربردهای اپلیکیشـن های مختلـف را در خـود جای 

ید مهه آچنه به آن نیاز دار
وبیݡکا دور و نزدیک با نرم افزار ایرانــݡی ر

شاهنی افتخارݡی
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امکانات و ویژگی های روبیکا
همان طـور کـه اشـاره شـد، روبیـکا اپلیکیشـنی 
کاربـردی اسـت کـه دارای امکانـات فراوانـی اسـت.
در ایـن بخـش قصـد داریـم تعـدادی از مهم تریـن 
تـا  نماییـم  معرفـی  را  اپلیکیشـن  ایـن  ویژگی هـای 
عالقه منـدان بـا کارایی هـای این برنامه بیشـتر آشـنا 

شـوند:
  امـکان دسترسـی بـه مجموعـه فیلم و سـریال های 

دنیا روز 
  امکان دسترسی به شبکه های تلویزیون دیجیتال

نکتـه: شـماره خـود را به صـورت کامـل و همـراه بـا 

صفـر وارد کنید.
3. در ایـن مرحلـه کد فعال سـازی به شـماره شـما 
ارسال شـده اسـت، آن را در کادر دوم ارسـال کنیـد و 

گزینـه ورود را لمـس کنید.
۴. در ایـن مرحلـه نام و نام خانوادگی و تصویر خود 
را می توانیـد بـرای تکمیل ثبت نـام وارد کنیـد و گزینه 

تیـک را در سـمت چپ بـاالی صفحه لمس کنید.
۵. حاال شما عضو روبیکا شده اید.

کاربـران بـا نصـب ایـن اپلیکیشـن می تواننـد از 
امکاناتـی نظیـر تماشـای فیلـم و سـریال بـا 

اینترنـت رایگآن هماننـد برنامـه فیلیمو، 
و  تلویزیونـی  شـبکه های  تماشـای 
رادیویـی بـا اینترنـت رایگان کـه نمونه 
آن را در برنامـه لنـز ایرانسـل دیده ایـم، 
قبـوض  پرداخـت  خدمـات  انجـام 

بـه  دادن  گـوش  اینترنتـی،  خریـد  و 
موزیک های دلخواه، اسـتفاده از شبکه 
اجتماعـی روبیکا، خدمات پیام رسـانی 
و سـایر خدماتی کـه در ادامه بیشـتر در 
رابطـه بـا آن ها صحبـت خواهیـم کرد، 

دسـت پیـدا کنیـد.
همـه ایـن امکانـات تنهـا در یـک 
اپلیکیشـن جـای گرفته اسـت و این 
قابلیت ایـن امـکان را ایجاد می کند 
تـا از نصـب اپلیکیشـن های متعـدد 

گـردد. جلوگیری 
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پخش زنده و روبینو
قابلیـت خوبـی کـه ایـن برنامـه بـرای بچه هـای 
مسـجد و هیئـت دارد، ایـن اسـت کـه بـا ثبـت هیئت 
خـود در کانـال عقیـق در روبیکا، به راحتـی می توانند 
مراسـم های خود را به صورت زنـده و با اینترنت رایگان 
در روبیـکا قـرار دهند تا همه کسـانی کـه کاربر روبیکا 
هسـتند، مراسـم را ببیننـد. قابلیـت خـوب دیگـری 
کـه تـازه بـه روبیـکا اضافه شـده، صفحـه »روبینـو« 
اسـت. روبینو یک شبیه سـاز فارسـی شـده از نرم افزار 
اینستاگرام اسـت که توسط گروه روبیکا طراحی شده 

  امکان دسترسـی به آرشـیو موزیک و ایجاد لیسـت 
پخـش دلخواه

  برخورداری از شبکه اجتماعی داخلی
  دارای برنامه پیام رسانی داخلی

  امـکان دسترسـی بـه آرشـیوهای مختلـف آموزش 
الکترونیکـی بـا شـرکت در کالس هـای آنالین

  ایجـاد ارتبـاط بـا برنامه هـای مختلـف تلویزیونـی و 
توانایـی ارسـال پیـام بـه ایـن برنامه هـا

  امکان ایجاد کیف پول
  امکان خرید شارژ تلفن همراه

  پرداخت قبوض مختلف
درگاه  از  اسـتفاده  بـا  خریـد  امـکان    

برنامـه ای درون  پرداخـت 
حسـاب های  و  مالـی  مدیریـت    

شـخصی
برنامه هـای  آرشـیو  بـه  دسترسـی    

تلویزیونـی و امـکان توقف، برگشـت به 
عقـب و یـا پخـش مجـدد برنامه هـا

برنامه هـای  آرشـیو  بـه  دسترسـی    
زنـده و  مختلـف  ورزشـی 

برنامه هـای  آرشـیو  بـه  دسترسـی    
به سـالمت مربـوط 

  بـدون نیـاز بـه اسـتفاده از حجـم 
اینترنـت برای مشـترکین همـراه اول 

و ایرانسـل
  محیط کاربری ساده و روان

  پشتیبانی کامل از زبان فارسی



46

فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

البتـه در پـاره ای از مـوارد، گزارش هایـی را نیـز در 
خصـوص مصـرف اینترنـت روبیـکا داشـته ایم کـه در 
بخـش نظـرات می توانیـد ایـن گزارش هـا را مطالعـه 

نمایید.
به این ترتیـب قبـل از این که بخواهیـد از این برنامه 
اسـتفاده کنیـد، بهتـر اسـت یک بـار بـه مـدت چنـد 
دقیقه، نحوه محاسبه اینترنت آن را بررسی کنید تا در 

آینـده دچار ضـرر و زیان نشـوید

و با عضو شـدن در روبیکا شـما به راحتـی می توانید از 
روبینو استفاده کنید. این صفحه دقیقًا تمام امکانات 
آن هـم  قالـب  حتـی  و  دارد  را  اینسـتاگرام  نرم افـزار 
ماننـد اینسـتاگرام اسـت و به نوعـی ایرانیزه شـده این 
اپلیکیشـن اسـت که می تواند جایگزین خوبـی برای 

آن باشـد.

اینترنت رایگان
نکته قابل توجه در اسـتفاده از اپلیکیشـن روبیکا، 
ایـن اسـت کـه در حـال حاضـر تمامـی امکانـات و 
خدمـات ایـن برنامه، برای مشـترکین اینترنـت همراه 

ایرانسـل و همـراه اول، به طـور کامـاًل رایـگان 
عرضـه می گـردد.

تـا  می شـود  سـبب  قابلیـت  ایـن 
استفاده از این اپلیکیشن هیچ هزینه 
اضافی را برای کاربران نداشـته باشد و 
به این ترتیـب بـدون اینکه نگـران اتمام 

حجم اینترنت سـیم کارت خود باشیم، 
برنامـه،  ایـن  خدمـات  از  اسـتفاده  بـه 

بپردازیم.
امـکان  کـه  باشـید  داشـته  توجـه 
اسـتفاده از اینترنـت رایـگان، در حـال 
حاضر تنها برای کسانی که از اینترنت 
سـیم کارت ایرانسـل و یـا همـراه اول 
قابل دسـترس  می کننـد  اسـتفاده 
در  صـورت،  ایـن  غیـر  در  و  اسـت 
وای  اینترنـت  از  اسـتفاده  هنـگام 
فـای، حجـم مصرف شـده اینترنـت، 

محاسـبه خواهـد گردیـد.
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پیوند یک مرد و 
زن، آغاز اکتشافی 

است که آن دو 
نسبت به یکدیگر 

خواهند داشت 
و ثمره آن، گنج 

زندگی شاد و 
سرشار از تفاهم 

است و نقشه این 
کشف، یک ارتباط 
برنامه ریزی شده و 
مداوم خواهد بود.

“
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می کننـد و معتقدند کـه تمام زوایـای روحی و مادی 
یکدیگـر را می شناسـند، ولـی پـس از گذشـت یـک 
دوره زمانـی و کاهـش تـب و تـاب عاشـقی، از طرف 
مقابـل دل سـرد شـده و گمان می کننـد کـه از آغاز، 
انتخابـی اشـتباه داشـته اند. ریشـه ایـن ندامـت در 
بیشـتر مـوارد، عـدم ارتباط گیـری زوجیـن و تـالش 
نکـردن آنـان بـرای تـداوم آتـش عشـق آغازین شـان 

است.
بنابرایـن می تـوان گفت کـه دانسـتن و یادگیری 
ارتبـاط صحیـح با همسـر، چه بـرای مرد و چـه برای 
زناشـویی  مهارت هـای  کلیدی تریـن  از  یکـی  زن، 
اسـت که متأسـفانه بسـیاری از خانواده های ایرانی 
از آن غافـل هسـتند. در ایـن نوشـتار سـعی شـده 

اسـت کـه برخـی از ایـن مهارت هـا یـاد آوری شـود.

رعایـت  صـورت  در  و  حالـت  بهتریـن  در  ازدواج، 
حداکثـر اسـتانداردهای یـک انتخاب خـوب، پیوند 
دو انسـان اسـت کـه پنجـاه درصـد قرابـت روحـی، 
معنـوی و حتـی مـادی دارنـد. بـرای آنکـه زندگـی 
همـراه  بـه  را  همسـران  کامـل  رضایـت  زناشـویی، 
داشـته باشـد و زن و مـرد از تمامـِی ابعـاد زندگـی 
خـود احسـاس رضایـت   کننـد، درصـد ایـن قرابـت 
بایـد بیشـتر شـده و بهبـود یابـد. راهـکار افزایـش 
ایـن هم گرایـی، ارتبـاط مؤثـر بیـن زوجیـن اسـت. 
پیونـد یـک مـرد و زن، آغـاز اکتشـافی اسـت کـه آن 
دو نسـبت بـه یکدیگـر خواهنـد داشـت و ثمـره آن، 
گنـج زندگـی شـاد و سرشـار از تفاهم اسـت و نقشـه 
ایـن کشـف، یـک ارتبـاط برنامه ریزی شـده و مـداوم 

خواهـد بـود.
بسـیاری از دختـران و پسـران بـا عشـق، ازدواج 

حاملان خوب است؛
می  هبتر مـݡی شو

راهݡکارهایـــــݡی براݡی ارتباط مؤثر بنی مهسران

دانیال نعیمـݡی
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قبل از هر چیز و 
به عنوان قاعده 
طالیی زندگی 
زناشویی، زن و 
شوهر باید دوست 
یکدیگر باشند

“

بـه  ماهیتشـان  تمـام  کـه  باشـند  جداناشـدنی  و 
ایـن روحیـه  بیـان همیشـگی  اتصال شـان اسـت. 
نسـبت بـه یکدیگر نیـز از اهمیـت باالیی برخـوردار 
اسـت و در ایـن زمینـه پیامبـر اکـرم فرموده اند: 
ِك ال یذَهـُب ِمن َقلِبها  ُجـِل ِللَمـرأِة  إّنـی ُاِحبُّ »َقـوُل الرَّ
أَبـدا؛2 این سـخن مـرد به زن کـه: »دوسـتت دارم«، 

نمـی رود«. بیـرون  زن  دل  از  هرگـز 

با یکدیگر صحبت کنید
از آغـاز تکلـم بشـر، ارتبـاط کالمـی، شـاه کلید 

دوست یکدیگر باشید
قبـل از هر چیز و به عنوان قاعـده طالیی زندگی 
زناشـویی، زن و شـوهر باید دوسـت یکدیگر باشند و 
بـه معنـای واقعـی کلمـه تمام قواعـدی که میـان دو 
دوسـت همجنس برقرار اسـت، از قبیل غم خواری، 
فـداکاری، هم صحبتـی، ابـراز محبـت، محـرم سـّر 
بـودن، بیـن همسـران نیـز برقـرار باشـد. در روایتـی 
از رسـول خـدا چنین نقل شـده کـه: »إذا أَحبَّ 
ـُه أصَلـَح ِلـذاِت الَبیـِن؛1  إنَّ

َ
لیعِلمـُه، ف

َ
أَحُدُکـم أخـاُه ف

هرگاه یکی از شـما برادر ]مسـلمان[ خود را دوسـت 
دوسـتی[  ایـن  ]از  را  او  مـی دارد، 
باخبـر سـازد؛ چراکه ایـن کار، افراد 
را بیشـتر بـه هـم پیونـد می دهد«. 

زنـان  و  مـردان  از  بسـیاری 
روابـط  نیـز  ازدواج  از  پـس  حتـی 
بـه  نسـبت  نزدیک تـری  معنـوی 
بـا  دارنـد،  خـود  همسـر  بـا  آنچـه 
می کننـد  برقـرار  خـود  دوسـتان 
کـه ایـن موضـوع می توانـد یکـی از 
بزرگ تریـن اشـتباهات یـک فـرد در 
زندگی باشـد. بسـیار شـنیده ایم که 
در  قدیمـی  ضرب المثل هـای  در 
وصـف دو همسـر از عبـارت »در« و 
»تختـه« اسـتفاده شـده کـه فـارغ 
از نـوع تعبیـر، گویـای چفـت بـودن 
یکدیگـر  بـه  موجـود  دو  اتصـال  و 
دو  آن  بیـن  کـه  به گونـه ای  اسـت؛ 
هیـچ واسـطه دیگـری قـرار نـدارد. 
از  قبـل  و  ابتـدا  شـوهر  و  زن  پـس 
هر چیـز، بایـد دو دوسـت صمیمی 
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همسران باید در 
این موارد، به جای 
تحقیر یا سرزنش 
فردی که مرتکب 
خطا شده است، 

با تعامل منطقی و 
مذاکره ای همراه 
با محبت، سعی 

در جبران اشتباه 
یکدیگر نمایند

“

پیش شمارۀ2 | زمستان1399

به عنـوان مثـال برای یک مسـافرت، یـک مهمانی یا 
حتـی برای صـرف غـذا، برنامه ای فراهـم می کنند. 
البتـه موضـوع گفتگوهـا اهمیـت نـدارد و می توانـد 
یـک مسـئله مهم یا یـک گـپ معمولی باشـد. نکته 

حائـز اهمیـت، صرفـًا مکالمه اسـت.
خوشـی،  و  فراغـت  مواقـع  در  کـردن  صحبـت 
موجب عشـق و دلربایی بیشتر؛ در مواقع استرس و 
تـرس، باعـث آرامش؛ و هنگام اختـالف و دعواهای 
ریشـه  کشـف  و  تفاهـم  موجـب  شـوهری،  و  زن 
مشـکالت و سـعی در برطـرف کـردن آنهـا خواهـد 
بـود. البتـه صحبت کـردن قواعدی 
موجـب  آنهـا  رعایـت  کـه  دارد 
اثربخشـی آن خواهـد بود؛ قوانینی 
ماننـد انتخـاب زمـان مناسـب برای 
گفتگـو )زمان هایـی کـه دو طـرف 
در حالـت عصبـی نرمـال و بـه دور از 
تنش های روانی هسـتند(، قضاوت 
نکـردن یکدیگر، خوب گـوش دادن 
بـه متکلـم، دوری از خودبرتربینی، 
و اجتنـاب از حـق به جانب پنـداری 
که می تـوان آنهـا را در منابع مربوط 

بـه اصـول مکالمـه یافت.

بهترین زمان هایتان را به 
یکدیگر اختصاص دهید

در زندگـی لحظاتـی وجـود دارد 
بهتریـن  مـوارد،  آن  در  انسـان  کـه 
احسـاس رضایت از زندگـی را دارد؛ 
موفـق شـدن در یـک پـروژه کاری، 
سـربلندی در یک آزمون تحصیلی، 

شـناخت و بهبود روابط میان انسـان ها بوده اسـت. 
بـا توسـعه تمـدن بشـری و دغدغه هـای  و  امـروزه 
مرتبـط بـا آن، افـراد وقـت کمتـری بـرای هم کالمی 
بـا یکدیگـر دارنـد کـه شـاید بـرای انسـان در میـان 
جامعـه آثار سـویی به همراه نداشـته باشـد، ولی در 
زندگـی مشـترک همسـران، آفت و منشـأ مشـکالت 
متعـدد اسـت. زن و شـوهر بـرای در امـان بـودن از 
ایـن ضایعـه و تعمیـق نفـوذ بـه قلـب یکدیگـر، باید 
بـرای هم صحبتـی و گفتگـو، وقت و زمان بیشـتری 
قـرار داده و بـرای آن برنامه ریـزی کنند؛ همچنان که 
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به سلیقه و عالقه مندی های یکدیگر احترام 
بگذارید

قطعـًا دو فـرد متفـاوت از نظـر رشـد و آمـوزش، 
سـلیقه ها و عالقه مندی هـای متفاوتـی دارنـد. در 
موارد بسـیار کمـی، می توان سـلیقه و عالقـه کاماًل 
مشـابه را در دو انسـان یافـت یـا آنهـا را در یـک فـرد 
تغییـر داد و بـه سـالیق و عالیـق خـود نزدیـک کرد. 
بنابراین زن و شـوهر اگر می خواهنـد از یکدیگر دور 
نشـوند و درعین حـال طـرف مقابـل را نیـز مجذوب 
خود سـازند، باید به سـلیقه و عالقه یکدیگر احترام 
بگذارنـد. پیامبـر خـدا در این بـاره می فرمایند: 
ُکُل أْهُلـُه 

ْ
ُکُل بَشـْهَوِة أْهِلـِه، والُمَناِفـُق َیـأ

ْ
»الُمْؤِمـُن َیـأ
ِبَشـْهَوِتِه«.3

مـواردی کـه ذکـر شـد، فقـط گوشـه ای از قواعد 
ارتبـاط مؤثر بین همسـران اسـت؛ امـور دیگری نیز 
وجـود دارد کـه بارها شـنیده ایم؛ ماننـد ابراز محبت 
زبانـی، خریـد هدیـه و اختصـاص دادن زمان هـای 
خـاص بـرای کارهای ویـژه. اما برای تحکیـم زندگی 
زناشـویی، مهـم ایـن اسـت کـه طرفیـن بـا توسـعه 
رابطـه با یکدیگر، به کشـف اموری برسـند که منجر 
بـه تحکیـم بنیان هـای عشـق و محبـت بیـن آ نهـا 

می شـود

پی نوشت:

1. راوندی، النوادر، ص12.

2. کافی، ج۵، ص۵۶۹.

3. بحار االنوار، ج۶2، ص2۹1.

کسـب یـک منفعـت قابـل توجـه از یـک تجـارت، 
انتشـار اولین کتاب و موارد بسـیاری از این قبیل که 
موجب سرخوشـی انسـان می شـود. از این لحظات 
و شـوهری  توسـعه عشـق زن  می تـوان در جهـت 
بهتریـن بهـره را بـرد. اگـر در ایـن سرخوشـی ها و 
باشـید،  یکدیگـر  کنـار  در  لحظـات رضایت بخـش 
می توانید احسـاس خوشـایندی بـه یکدیگر منتقل 
کنیـد کـه ایـن موضـوع باعـث تشـدید عالقه مندی 

بیـن شـما خواهد شـد.

یکدیگر را سرزنش و تحقیر نکنید
در مـوارد بسـیاری زن یـا شـوهر مرتکـب رفتـار 
یـا تصمیمـی  ناخوشـاینِد طـرف مقابـل می شـود 
اتخـاذ می کنـد کـه نتیجـه نامطلوبـی دارد یـا حتی 
نظـری را ابـراز می کنـد که مـورد قبول طـرف مقابل 
نیسـت؛ همسـران باید در این موارد، به جای تحقیر 
یـا سـرزنش فـردی کـه مرتکب خطا شـده اسـت، با 
تعامـل منطقی و مذاکره ای همراه با محبت، سـعی 
در جبـران اشـتباه یکدیگـر نمایند. البتـه زمانی که 
فـرد در مقـام انـکار خطـای خـود اسـت، اصـرار بـر 
بیـان اشـتباه و توجـه دادن وی بـه ناصـواب بـودن 
رفتـار، تصمیـم یا نظـرش، نتیجه معکوس داشـته و 
موجـب بـروز نارضایتـی و فـرار از یکدیگر می شـود. 
در چنیـن مـواردی بایـد به طرف مقابـل فرصت داد 
تـا خـود در آنچـه مرتکـب شـده خـوب بیندیشـد و 
پـس از آگاهـی نسـبی اش بـه خطـا، آنـگاه در مورد 

آن گفتگـو کرد.

زن و شوهر اگر 
می خواهند از 
یکدیگر دور نشوند 
و درعین حال 
طرف مقابل را 
نیز مجذوب خود 
سازند، باید به 
سلیقه و عالقه 
یکدیگر احترام 
بگذارند

“
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انتخاب سـایر کاربران نباشـد، یک تیک سـبز سـمت 
راسـت آن نـام درج می شـود که بـا انتخـاب آن، گزینه 
next در داخـل کادر آبـی بـرای شـما نمایـش داده 

می شـود.

گذاشتن رمز2 

 Creat a Password با لمس کادر آبی صفحه
بـه صورت خودکار باز می شـود که شـما  بایـد رمز خود 

را در آن وارد کنید. 
سـعی کنیـد در انتخـاب رمـز از حـروف بـزرگ و 
کوچک انگلیسی و نشانه @ به همراه اعداد استفاده 
کنیـد تـا احتمـال لـو رفتـن رمز شـما و هک شـدن آن 
پایین بیاید. در انتها قبل از زدن گزینه next می توانید 
بـاز زدن تیـک کنـار عبـارتSave password اجـازه 

ذخیـره رمزتـان را بدهید. 

پیش از هر کاری ابتدا باید برنامه اینستاگرام را بر روی 
گوشـی خـود دانلـود و نصب کنیـد. اینسـتاگرام روی 
سیسـتم عامل های اندرویـد و ios قابلیت نصـب دارد 
و اسـتفاده از آن رایگان اسـت. البته نصب اینستاگرام 
بـرای کامپیوتـر هـم امکان پذیر اسـت که بایـد در یک 

مطلب مسـتقل به آن بپردازیم.

آموزش ساخت اکانت در اینستاگرام

ساختن اکانت1 

بعـد از نصـب برنامـه شـما بـا لمـس گزینـه 
 choose username وارد صفحـه creat new account
می شـوید کـه بایـد در داخـل کادرusername نامـی 

بـرای اکانـت خـود انتخـاب کنیـد.
بـا انتخـاب شـما اینسـتاگرام چنـد گزینه به شـما 
پیشـنهاد می کند که اگر پیشـنهاد شـما پیش از این، 

عݡکس نوشت هاݡی پر بازدید
آموزش نصب اینستاݡگرام

ݡکیا فخر
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فیس بوکـی خـود را در اینسـتاگرام داشـته باشـید، 
می توانید با زدن گزینهskip  از این مرحله عبور کنید.
پیامـی  اینسـتاگرام چنیـن   skip گزینـه زدن  بـا 

می دهـد: 
 Instagram is more fun when you follow your 
 friends and see their posts. are you sure you
want to skip this step
بـود  خواهـد  سـرگرم کننده  بیشـتر  اینسـتاگرام 
وقتی دوسـتان خـود را دنبـال کنید و پسـت های آنها 
را ببینیـد. آیا مطمئن هسـتید که می خواهیـد از این 
مرحلـه صرف نظـر کنیـد؟ از شـما می خواهـد بـاز به 

تکمیل اطالعات3 

 welcome toصفحـه بـه  شـدن  وارد  بـا   
instagram  شما عضوی از شبکه اینستاگرام شده اید 

کـه در اینجـا شـما بـا دو گزینـه مواجهیـد:
اولـی complete sign up کـه تکمیـل ورود شـما 
اسـت و گزینـه add new phone or email کـه بایـد در 
آن شـماره تلفـن و ایمیـل خـود را وارد کنیـد تا ثبت نام 
محفوظ تـری  امنیـت  و  اینسـتاگرام  در  رسـمی تری 

داشـته باشید.
بـا ورود به صفحـه add new phone or email یکی 

از دو گزینـه phone یـا Email را در پیش رو دارید.
بـا انتخـاب گزینـه Phone در ابتدا کد کشـور محل 
سـکونت را که ایران اسـت، انتخاب می کنید. سـپس 
در کادر دوم شـماره تلفن همراه خود را وارد می کنید و 

گزینـه Next را می زنید.
 enter confirmation در صفحـه بعـد کـه صفحـه
code اسـت، کـدی را کـه بـه صـورت sms بـه صندوق 
پیام های شـما ارسـال شـده اسـت، کپـی کـرده و وارد 

کادر می کنیـد.
گفتنـی اسـت کـه بـا انتخـاب گزینـه email بایـد 
ایمیلتـان را به اینسـتاگرام معرفی کنید تـا کد تأیید به 
آن ارسال شود و مانند روش معرفی تلفن آن را در کادر 

Confirmation code ِپیسـت کنیـد.

یافتن دوستان۴ 

 Find facebook در مرحلـه بعـد و در صفحـه
friends اگـر شـما اکانـت فیس بـوک داشـته باشـید، 
می توانیـد بـا اسـتفاده از Connect to facebook  آنهـا 
را در اینسـتاگرام هـم پیـدا و فالـو کنیـد. چنانچـه در 
فیس بـوک اکانـت نداریـد یـا نمی خواهیـد دوسـتان 

?
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می دهـد تـا بـا ارائه ایمیـل و جنسـیت تان و اطالعات 
دیگـر، یـک صفحـه ایمن تر و کامل تر داشـته باشـید.
 در نهایـت تیـک سـمت راسـت در بـاالی صفحه را 

لمـس و اطالعات تـان را تثبیـت کنید.
دوم.

Add a bio از شـما می خواهـد بـرای معرفـی خود 
یـک عبارت بنویسـید. مثاًل اگر دوسـت دارید شـما را 
به عنوان یک هنرمند یا ورزشـکار یا هر عنوان دیگری 

بشناسـند، آن را در اینجا درج می کنید.
سوم.

Find people to follow بـه شـما امـکان یافتـن 

این مسـئله فکـر کنید که دوسـتان فیس بوک خـود را 
در اینسـتاگرام نمی خواهیـد دنبـال کنیـد یـا خیر.

انتخاب تصویر پروفایل۵ 

بعـد Add profile photo شـما  در صفحـه 
 Add a photo می توانیـد تصویرتـان را با لمـس گزینـه
انتخـاب کرده یا با اسـتفاده از گزینه Skip فعـاًل از ارائه 
تصویرتان به هر دلیلی صرف نظر کنیـد و وارد پروفایل 
خود شـوید و فعالیت خود را در اینسـتاگرام آغاز کنید.

شناخت جزئیات صفحه نخست۶ 

اگـر تصویـر خـود را بـر روی پروفایـل خـود 
گذاشـته باشـید، روی نوار پایین صفحه سمت راست 
تصویر شـما کاماًل مشخص اسـت. در غیر این صورت 
تصویـر یـک آدمک کوچک به جـای تصویر شـما درج 
می شـود که با لمس آن، وارد صفحه اصلی پروفایلتان 

می شـوید. 
اینستاگرام در اینجا در پایین صفحه چند گزینه به 

شما پیشنهاد می کند:
اول .

Add your name  اسـت کـه به صـورت خودکار باز 
می شـود و از شـما می خواهـد بـرای اکانـت خـود یک 
نـام انتخـاب کنید تا دوسـتانتان هم بتواننـد از طریق 
آن شـما را پیـدا کننـد. شـما در ایـن بخـش می توانید 
نـام و حتـی نام کاربری خـود را تغییر دهید و حتی اگر 

وب سـایتی داریـد، آن را درج کنید.
 Switch to professional گزینـه بخـش  ایـن  در 
account در پاییـن صفحـه بـه شـما امـکان ایجـاد 
 Personal یـک صفحـه حرفـه ای را می دهـد. گزینـه
را  امـکان  ایـن  شـما  بـه  نیـز   information setting
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زدن نـام دوسـتانتان که در اینسـتاگرام صفحـه دارند، 
آنها را در حال و هوای عکسـتان و اشـتراک آن شریک 

کنید.
در نهایت با گزینـهAdd location  می توانید مکان 
تصویـر را مشـخص کنیـد. مثاًل اگـر عکـس را در حرم 
امـام رضـا گرفته ایـد، بـا لمـس ایـن گزینـه و بـاز 
شـدن صفحـه Location در قسـمتSearch  عبارت 

حـرم امـام رضا را جسـتجو و انتخـاب کنید.
در مرحله آخر با زدن گزینه Share در باالی سـمت 
راسـت صفحه تان، اولین پسـت خود را با دوسـتانتان 

به اشتراک بگذارید

دوسـتانتان را می دهـد کـه منابـع آن می توانـد اکانت 
فیس بـوک شـما یا دفترچه تلفن گوشـی شـما باشـد 
کـه برای اسـتفاده از هر دوی آنها اینسـتاگرام به اجازه 

شـما نیاز دارد.
شـما می توانیـد از ایـن لحظـه از طریـق گزینـه 
جسـتجو که بـه شـکل ذره بیـن در پایین صفحـه قرار 
دارد، صفحـات مـورد نظـر خـود را فالـو )دنبـال( کنید 
و از طریـق گزینـه + یـک تصویـر یـا ویدئـو را از آلبـوم 
گوشی هوشمند خود انتخاب کنید و آن را به اشتراک 

بگذارید. 

پست گذاشتن7 

پـس از انتخـاب عکـس شـما از طریق گزینه 
... در سـمت چپ تصویر می توانید عکس را در اندازه 

اصلی یـا بزرگنمایی شـده ارائه دهید. 
و بـا انتخـاب گزینـه ... در سـمت راسـت تصویـر 
می توانیـد چنـد تصویر یـا ویدئـو را در صفحه خـود به 

اشـتراک بگذاریـد.
فرامـوش نکنیـد کـه مـدت زمـان یـک ویدئـو برای 
اشـتراک گذاری در شبکه اینستاگرام فقط یک دقیقه 

است.
فیلترهـای  از  می توانیـد   Next گزینـه  زدن  بـا 
اینسـتاگرام بـرای تغییـر در رنگ های تصاویر یـا ویدئو 

خـود اسـتفاده کنیـد. 
کـه  می بـرد  صفحـه ای  بـه  را  شـما   next گزینـه 
می توانیـد بـرای تصویـر خود متنـی را انتخـاب کنید. 
 Write a قسـمت  در  را  متـن  ایـن  می توانیـد  شـما 
caption … بنویسـید یـا از جایـی کپـی کـرده و اینجا 

کنید. پیـاده 
بـا زدن گزینـه Tag people می توانیـد بـا برچسـب 
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هستید، یعنی 

تحمل داشتن
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گفـت؛ چـون کلیـد اول را زودتـر از نویسـنده یافته اید. 
بلـه، همین انـدازه کـه گوش شـنوایی داشـته باشـید 
و آمـاده شـنیدن حرف هـای جدیـد هسـتید، یعنـی 
تحمل داشتن. امام علی در این باره می فرمایند: 
ـَل االنِتفـاَع؛1 هرکه خوب  »َمن أحَسـَن االسـِتماَع َتَعجَّ
گوش کند، زود بهره مند شـود«. الزمه رشـد، شـنیدن 
حرف ها و نظرهای جدید اسـت. پس اگر می خواهیم 
در زندگـی نقش موفقی داشـته باشـیم، شـرط اول آن 
داشتن گوش شنواست. یادمان باشد در دل نظرهای 
مختلـف، حرف هـای جدیـد و انتقادهـای تلخ اسـت 
کـه مسـیر رشـد و پیشـرفت را نمایـان می سـازد. پس، 
از شـنیدن نظر جدید و گاه مخالف یا انتقادهای تلخ، 

هیچ هراسـی نداشـته باشید.
کلیـد دوم توقـع واقعـی اسـت. اساسـًا پیش زمینه 
فکـری مـا در مواجهـه بـا دیگـران توقعـات ماسـت؛ 

چـرا گاه فـردی تحمـل نظـر مخالـف، تحمـل رفتـار 
غیرمنتظره، تحمل خطای دیگران، حتی گاه تحمل 
دیدن دیگران را نیز ندارد؟ بگذارید آهسـته بپرسـم: به 
نظر شـما آیـا چنین فـردی خـود قابل  تحمل اسـت؟ 
من هم با شما موافقم که واقعًا تحمل او سخت است. 
امیـدوارم هیچ یـک از مـا این چنیـن نباشـیم. مـادری 
نباشـیم که اشتباه فرزندش را تحمل نمی کند، پدری 
نباشیم که تحمل نه شنیدن را ندارد، فرزندی نباشیم 
کـه نظـر مخالـف پـدر برایـش قابـل  تحمـل نیسـت یا 
مسـئولی نباشـیم که تحمل شـنیدن انتقاد را نـدارد؛ 
امـا اگـر در رفتـار شـما گاه کم تحملی دیده می شـود، 
پیشـنهاد می کنـم ادامـه مطلـب را مطالعـه نماییـد تا 
چنـد کلید طالیـی بـرای افزایش آسـتانه تحمل خود 

در اختیار داشـته باشید.
اگـر آمـاده شـنیدن هسـتید، به شـما تبریـک باید 

یا دلݡی به وسعت در
راهݡکارهایـــــݡی براݡی افزایش آستانه حتمل

هادݡی پیرحممدݡی
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شاید 
بی رحمانه ترین 
فکر این باشد که با 
دیدن رفتار به ظاهر 
اشتباه یک فرد، 
بالفاصله درباره 
او قضاوت کنیم و 
حق توضیح بیشتر 
را از او سلب کنیم

“
به ظاهر 

اشتباه 
فـرد،  یـک 
دربـاره  بالفاصلـه 
او قضـاوت کنیـم و حـق توضیـح 
بیشـتر را از او سلب کنیم. این بی رحمی 
وقتـی بـه اوج خـود می رسـد که مـا رفتار ناخوشـایند 
را ببینیـم و قضـاوت منفـی را متوجـه شـخصیت فرد 
سـازیم. حتـی گاهـی به واسـطه قضـاوت ظاهـری بـا 
تمسـخر کـردن، او را آزار دهیم. مثاًل همکارمان کمی 
تأخیـر داشـته و مـا او را شـخصی بی انضبـاط قلمداد 
نموده و در مقابل دیگران او را فردی سرخوش خطاب 
می کنیـم. یک یا چند رفتار، قطعًا نشـان دهنده تمام 
شـخصیت فـرد نیسـت و مـا ایـن اجـازه را نداریـم کـه 
انگشـت اتهـام را به سـمت شـخصیت او ببریـم. قرآن 
کریـم در خصـوص ایـن مسـئله خطـاب بـه مؤمنـان 
ِذیَن آَمُنوا اَل َیْسـَخْر َقـْوٌم ِمْن َقْوٍم  َها الَّ یُّ

َ
می فرمایـد: »َیا أ

ْن َیُکوُنوا َخْیًرا ِمْنُهْم َواَل ِنَسـاٌء ِمْن ِنَسـاٍء َعَسی 
َ
َعَسـی أ

توقعاتی 
اگـر  کـه 

واقـع  خـالف 
آسـتانه  باشـد، 

پاییـن  به شـدت  را  مـا  تحمـل 
مـی آورد. مثـاًل بعضـی از ما ایـن توقـع را نداریم 

کـه همسـرمان در رفتارش اشـتباه کنـد، فرزندمان با 
مـا اختالف نظـر داشـته باشـد یـا همـکاران نظر مـا را 
نپذیرنـد؛ امـا آیا این توقعـات مطابق واقع انـد؟ جواب 
منفـی اسـت؛ چراکـه همـۀ اینهـا اتفـاق می افتـد و 
طبیعـی هـم اسـت. مـا نمی توانیـم بـر اسـاس ایـن 
توقعـات از آنهـا انتظـار رفتارهایـی همیشـه مثبـت و 
 مطابـق میل خودمان داشـته باشـیم. امـام علی
بـه فرزندشـان می فرمایند: »قرار نیسـت همـواره تیر 
تیرانـداز بـه هـدف بنشـیند«.2 در حقیقـت امـکان 
اشـتباه بـرای همـه، از جملـه خـود مـا وجـود دارد. 
شـاید  اسـت.  نکـردن  قضـاوت  سـوم  کلیـد 
بی رحمانه تریـن فکـر ایـن باشـد کـه بـا دیـدن رفتـار 
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اگر کمی مدارا 
کنیم و خشم و 

ناراحتی خود را 
کمی فروبنشانیم، 

خورشید عقل 
و انصاف بر ما 

می تابد و رفتار 
بهتری انعکاس 

می دهیم

کلید هفتم مثبت نگری است؛ یعنی در مواجهه با 
دیگـران نقاط مثبت آنان را ببینیـم. مثبت نگری به ما 
کمک می کند، ارزیابی مثبتی داشـته باشـیم و حتی 

واژه تحمـل را به ذهـن خود خطور ندهیم.
کلیـد هشـتم ایـن اسـت کـه بـزرگ شـویم. وقتـی 
کوچک هسـتیم، خطاهای دیگران را بزرگ می بینیم. 
اگـر بـزرگ شـویم، خطاهـای دیگـران را بسـیار ناچیـز 
می بینیـم. خـود را وسـعت دهیـد؛ مثـل دریایـی کـه 
پرتـاب چنـد پاره سـنگ آن را بـه تالطم نمـی آورد. اگر 
می بینید با یک اشـتباه یا یک نقد به تالطم می آیید، 
بدانیـد هنوز حوض کوچکی هسـتید که باید خـود را 

وسـعت دهید.
شـاه کلید اصلـی ایـن اسـت و جـز این نیسـت که 
منبع آرامش فقط خداست و پیوند با او مسیر رهایی از 

هرگونه رفتار ناپسند است؛ چنان که قرآن می فرماید: 
»أالَ ِبِذْکـِر الّلـِه َتْطَمِئُنّ اْلُقُلوُب؛۵ آگاه باشـید که دل ها 
فقط با یاد خداوند آرام می شـود«. وقتی آرامش یابید، 
مشـکالت برطـرف می شـود. وقتـی خداونـد را ناظـر 
اعمـال خـود می دانیـد، قضـاوت نمی کنیـد. وقتـی 
توکلتان به خداوند اسـت، از هیچ چیز هراسی ندارید. 
وقتـی از نـگاه مهربان خداوند خلـق را نگاه می کنید، 
ذات پـاک همه را دوسـت می داریـد و نگاه مهربانتان و 

چشـم خطاپوشـتان هر گمراهـی را هدایت می کند
پی نوشت:

1. غرر الحکم، حدیث ۹2۴3.

َصاَب«. نهج البالغه، نامه 31.
َ
2. »َلْیَس ُکلُّ َمْن َرَمی أ

3. حجرات: 11.

ُه من أعَظِم العباَدِه«. بحار االنوار،  ۴. »َعلیَک بالّتواُضِع؛ فانَّ

ج7۵، ص11۹.

۵. رعد: 28.

؛3 ای اهل ایمـان! نباید گروهی  ْن َیُکـنَّ َخْیـًرا ِمْنُهـنَّ
َ
أ

گـروه دیگـر را مسـخره کننـد، شـاید مسخره شـده ها 
از مسـخره کنندگان بهتـر باشـند. و نبایـد زنانـی زنان 
از  را ]مسـخره کننـد[ شـاید مسخره شـده ها  دیگـر 
مسـخره کنندگان بهتر باشـند«. در نتیجـه باید صبور 
بـود و متیـن و بـدون پیـش داوری رفتـار فـرد را تحلیل 
کنیـم یا اینکـه خودمان را جـای او قرار دهیـم و بعد در 
عین احتـرام به شـخصیت او، رفتار به ظاهر اشـتباه را 

ارزیابـی کنیـم.
کلیـد چهـارم تواضع اسـت؛ یعنـی خـود را نبینیم 
و دسـت از تکبـر و منیـت برداریـم. وقتـی مـا خـود را 
بـاال می بریـم و تافتـه ای جدابافتـه می پنداریـم، دیگر 
بـه دیگـران اجـازه نمی دهیـم در مواجهـه بـا مـا خطا 
کننـد. تواضـع و فروتنـی گوهری اسـت کـه می تواند 
تحمـل مـا را افزایـش دهـد. ضمـن آنکه طبق سـخن 
امیرالمؤمنیـن تواضـع جـزء برتریـن عبـادات نیز 
هسـت.۴ پـس بـا ایـن رفتـار هـم نـزد مـردم و هـم نـزد 

خداونـد محبـوب خواهیم شـد.
کلیـد پنجم کنتـرل هیجانـات منفی اسـت. مـا در 
اولیـن مواجهـه با رفتار ناخوشـایندمان فـورًا عصبانی 
یا دلخور می شـویم و نتیجه آن یا پرخاشـگری است یا 
تـرک و طـرد. اگر کمی مـدارا کنیم و خشـم و ناراحتی 
خود را کمی فروبنشـانیم، خورشـید عقل و انصاف بر 

مـا می تابـد و رفتار بهتـری انعـکاس می دهیم.
کلید ششـم گذشـت اسـت. کسـی کـه نمی تواند 
ببخشـد و از خطاهـای دیگـران چشم پوشـی کنـد، 
خطاهای کوچک دیگران را در خود انباشته است و در 
مواجهـه با آنها تصویـری جز همان خطاهـای خرد به 
ذهنش نمی آیـد؛ پس نمی تواند دیگران را به درسـتی 

بپذیرد.
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حضور صفحه منسـوب به مقـام معّظم رهبری 
در توییتر به زبان های مختلف و روز دنیا، نشان 
از اهمیت این فضا دارد. رسـانه ای که برخی از 
آن به عنـوان مغـز فضای مجـازی یاد می کنند. 

حضور شـخصیت های بـزرگ مذهبـی، رهبران 
از بـرد ایـن رسـانه دارد.  سیاسـی و ... نشـان 
همچنیـن پـس از انتخابـات جنجالـی امریکا و 
توئیت هـای دونالد ترامپ، توییتـر دیگر یکی از 
ابرشـبکه های اجتماعی معروف در دنیا شـده 
اسـت کـه اعضـا در آن می تواننـد بـا جمـالت 
کوتـاه، یـک پیـام را بـرای میلیون هـا و حتـی 

میلیاردها مخاطب منتشـر کنند.
 در توییتـر اعضـا می تواننـد همچنیـن با 
دنبـال کـردن افـراد مشـهور و خبرگزاری هـا، 

در کسـری از ثانیـه از آخرین تحـوالت و نظرها 

دنیاݡی داستان هاݡی ݡکوتاه
آموزش نصب شبݡکه اجتماعݡی توییتر

حممد طالقانݡی
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خـود را وارد کنیـد. بـا توجـه بـه اینکه کشـور ایـران در 
لیسـت قـرار نـدارد، روی دکمـه Skip کلیـک کنید.

  در مرحلـه بعـدی بایـد بـرای توییتـر خـود یـک نـام 
کاربری اختصاص داده و دکمه Next را انتخاب کنید.
  اینک حسـاب توییتر شـما ایجاد شـده اسـت و باید 

روی دکمـه Let’s go کلیک کنید.
  چندیـن گزینـه برایتـان ظاهـر خواهـد شـد. ایـن 
صفحه می خواهد عالقه مندی شـما را به هر کـدام از 
موضوعات نمایان شده بداند. یکی از آنها را به دلخواه 
انتخاب و سـپس روی دکمـه Continue کلیک کنید.
  در مرحلـه مـا قبـل آخـر، توییتـر از شـما می پرسـد 
کـه آیـا می خواهید دوسـتان تان از طریـق آدرس 
ایمیـل، شـما را دنبال کنند یا خیـر؟ اگر تمایل 
چنانچـه  کنیـد.  انتخـاب  را   Gmail داشـتید 
 No گزینـه  نداشـتید،  کار  ایـن  بـه  تمایلـی 

Thanks  را انتخـاب کنیـد.
حسـاب  چنـد  توییتـر  آخـر،  مرحلـة  در    
کاربـری مشـهور را برایتـان پیشـنهاد می کند 
تـا در صـورت تمایـل آنهـا را فالـو کنیـد. پـس 
انتخـاب اشـخاص مـورد نظرتـان، دکمـه  از 

کنیـد. انتخـاب  را   Continue

عضویت در توییتر از طریق اپلیکیشن 1 

توییتر

عـالوه بـر امـکان اسـتفاده از بسـتر وب بـرای 
اسـتفاده از توییتـر که در بخش قبل ذکر شـد، 
شـما می توانیـد از طریـق دانلـود اپلیکیشـن 

توییتـر حسـاب کاربری بسـازید.

مطلع شـوند.
 ساخت حساب در توییتر بسیار ساده است:

  پیش از هر اقدامی  باید VPN خود را روشن کنید.
  وارد سایت توییتر شوید.

  اطالعـات خـود شـامل نام و نـام خانوادگـی، آدرس 
ایمیـل یـا شـماره تلفـن و رمـز عبـور را در کادر هـای 
مخصـوص وارد کـرده و دکمـه Sign Up را انتخـاب 

نمایید.
  در صورتـی کـه آدرس ایمیل خـود را در مرحله قبل 
وارد کـرده باشـید، در ایـن مرحلـه بایـد شـماره تلفـن 



60

فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

  در مرحلـه بعـدی، کشـور ایـران را انتخـاب، سـپس 
شـماره تلفن همراه خود را بدون احتسـاب صفر اول، 

وارد کنید.
  شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.

  کـد تأییدیه برای شـما ارسـال خواهد شـد کـه آن را 
باید در قسـمت مربوطـه وارد کنید.

  در بخش بعدی، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
 username در مرحلـه بعـدی بایـد یک نـام کاربـری  
بـرای خود انتخاب کنیـد. اگر نام کاربـری که انتخاب 
می کنید، قباًل توسـط شـخص دیگری انتخاب شده 
باشـد، شـما باید یـک نـام دیگـر را امتحان کنید یـا از 
قسـمت Suggestion  یـک نـام کاربری مناسـب 

کنید. انتخاب 
  در ایـن قسـمت بایـد بـرای حسـاب کاربـری 
شـش کاراکتری  حداقـل  پسـورد  یـک  خـود 

انتخـاب نماییـد.
  پـس از طـی مراحل باال یک سـری گزینه ها 
مربـوط بـه عالیـق نمایـش داده می شـود که 

بایـد آنهـا را پر کنید.
 Yes در بخـش بعـدی بـا انتخـاب گزینـه  
sync contacts مخاطبیـن تلفـن همراهتـان 
باشـند،  توییتـر  از  عضـوی  کـه  صورتـی  در 
همگام سـازی می شـوند. بـرای عـدم انجـام 
 Skip for now ایـن کار، می توانیـد از گزینـه

اسـتفاده کنیـد.
 

ثبت نام در توییتر از طریق سایت توییتر 2 

بـرای ثبت نـام و سـاخت حسـاب توییتر، 

بـرای ایـن منظـور می توانیـد از طریق مراحـل زیر 
اقـدام کنید:

ابتـدا آخرین نسـخه اپلیکیشـن توییتر را بسـته به 
نـوع سیسـتم عامل گوشـی خـود، از اپ اسـتور بـرای 
گوشـی های اپـل و از پلـی اسـتور  بـرای گوشـی های 

اندرویـد دانلـود کنید.
 Get اپلیکیشـن توییتر را اجرا کرده و سـپس گزینه  

Started را انتخـاب کنید.
 Next در ایـن مرحلـه نـام خـود را وارد کـرده و گزینـه  

را لمـس کنید.
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  بعـد از تأییـد موبایـل، بـرای حسـاب خـود یـک رمز 
عبـور انتخـاب کنید.

اکنـون توییتـر از شـما می خواهـد بـرای پروفایـل 
توییتـری خود یک تصویر انتخاب کنید. می توانید بر 
روی دکمه Skip for now    کلیک کنید تا بعدًا تصویر 

را وارد کنید.
  در مرحلـه بعـد می توانیـد بـرای خـود توضیحاتـی 
  Skip for now نوشـت. البته می توانید بـرروی دکمـه

کلیک کنیـد تـا بعـدًا آن را وارد کنید.
  در صفحـه جدیـد می توانید نـوع عالقه مندی های 

https://twitter. بایـد وارد سـایت توییتـر بـه آدرس
com شـوید.

در اینجـا از دو طریـق می توانیـد در توییتـر ثبت نام 
کنید: Email .1  )پست الکترونیکی( 2. شماره تلفن

الف. ثبت نام با شماره موبایل 

  در گام اول بعـد از زدن بـر روی دکمـه  sign up  وارد 
صفحه بعد می شـوید که از شـما یک نام و یک شماره 
  next تلفـن می خواهد که آنها را وارد کـرده و بعد دکمه

را بزنید.
نکتـه: بـرای وارد کـردن شـماره تلفن کافی اسـت 

بـه ابتـدای شـماره خـود و به جـای عـدد صفـر، 
از کـد بین المللـی ایـران یعنـی  پـالس نـود و 
هشـت )۹8+( اسـتفاده کنید. به عنـوان مثال 

+۹8۹03۹1821۶8
را  اطالعـات  ایـن  شـما  از  دوم  گام  در    

: هـد ا می خو
شـماره  بـا  دیگـر  افـرادی  می خواهیـد   .1
موبایـل شـما حسـاب توییترتـان را پیـدا کننـد؟

2. شخصی سازی تبلیغات
  در گام سـوم نـام و شـماره موبایـل را نمایـش 
 sign in می دهـد و کافـی اسـت روی دکمـه

کلیـک کنید.
  حـال بایـد موبایـل خـود را تأییـد کنیـد. 
بـرای این کار خود سـایت توییتر یک پیامک 

)sms( بـه شـماره شـما ارسـال می کنـد.
  بعـد از دریافـت کـد، آن را وارد می کنیـد، 

سـپس دکمـه next را بزنیـد.
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انتخـاب، گزینـه continue را بزنید
  در اینجـا از شـما می خواهـد کـه مخاطبان خـود را 
 no وارد کنیـد. می تـوان بـا زدن دکمه email از طریـق

thanks از ایـن مرحله رد شـوید.
  در این مرحله از شـما می پرسـد کـه آیا می خواهید 
پیـج و افراد زیر را دنبال کنیـد؟ در صورت عدم تمایل، 
 continue می تـوان تیک آنها را بردارید و در آخر دکمـه

را بزنید.
  با انجام مراحل فوق با موفقیت یک حسـاب توییتر 

ساخته می شود

خـود را انتخاب کنید.
  درصفحـه جدیـد می توانیـد افـراد را دنبـال یـا بـه 

اصطـالح فالـوو کنیـد.
حال می توانید اعالنات توییتـر )notifications(  را 

فعال کنید یا از آن رد شـوید.
  تبریک اکنون حسـاب توییتر شما ساخته شده 

اسـت که می توانید از آن اسـتفاده کنید.

ب. ثبت نام با ایمیل

  در کادر اول سایت توییتر ایمیل خود را وارد  کنید.
  در کادر دوم یک رمز حداقل شـش رقمی وارد  کنید 

و دکمه get start  را بزنید.
  حـال کادر جدیـدی ظاهـر می شـود کـه بایـد 
یـک نـام کاربـری بـرای توییتـر خـود انتخـاب 

کنیـد. بعـد گزینـه sign up را بزنیـد.
  در قسـمت بعد باید یک شـماره تلفن در 
توییتـر وارد کنید و سـپس گزینـه next را بزنید 

که در صفحه بعد باید کد ارسال شـده به شماره 
تلفـن را در کادر ثبت نـام توییتـر وارد کنید. البته 
می توان با زدن دکمه skip از این مرحله رد شـد.
  در صفحـه بعد یـک نام کاربری برای حسـاب 
توییتـر خود انتخـاب کنید و بعد گزینـه next را 
بزنید. البته می توان با زدن  دکمـه skip از این 

مرحله رد شد.
  در صفحـه جدیـد حسـاب توییتـر شـما 
سـاخته شـده اسـت. در اینجا بـر روی دکمه 

let’s go کلیـک کنیـد.
  در صفحـه جدیـد از شـما می خواهـد کـه 

نوع عالقه منـدی خود را انتخاب کنیـد. بعد از 
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کودکان نیز مانند 
بزرگ ساالن، 

امیال، اهداف، 
آرزوها و مطالبات 

مادی و معنوی 
خود را دارند که 
محقق نشدن و 

نرسیدن به هر یک 
از آنها برای کودک، 

ناکامی محسوب 
شده و موجب بروز 

ناهنجاری در وی 
خواهد شد

“

پیش شمارۀ2 | زمستان1399

فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

ریشه های 
پرخاشگری 

را در امـور زیـر خالصـه کـرد:

ناکامی: کودکان نیز مانند بزرگ ساالن، امیال، 1 

معنوی  و  مادی  مطالبات  و  آرزوها  اهداف، 
خود را دارند که محقق نشدن و نرسیدن به هر یک از 
آنها برای کودک، ناکامی محسوب شده و موجب بروز 
ناهنجاری در وی خواهد شد. آنها نیز برخوردهای 
چندگانه میان خود و دیگران را درک نموده و به عدم 
پیامبر  می دهند.  نشان  حساسیت  عدالت  رعایت 
وَن  ْوالِدُکْم َکما ُتِحبُّ

َ
خدا می فرمایند: »ِاْعِدُلوا َبْیَن أ

ْطِف«.1 ْن َیْعِدُلوا َبْیَنُکْم ِفی اْلِبرِّ َواللُّ
َ
أ

تحقیر یا به اصطالح عامیانه توسری زدن های 2 
بسیار و نیز تنبیه بیش ازحد کودک توسط 

والدین.

الگوهای 3  وجود  و  اجتماعی  مشاهدات 

نامناسب: مشاهده درگیری ها و زدوخوردهای 

افراد جامعه یا روبرو شدن با بی عدالتی و تبعیض، 
کودک را به سمت خشم و پرخاش هدایت می کند. از 
طرف دیگر بروز رفتارهای همراه با خشونت از جانب 
افرادی که می توانند الگوی رفتاری کودک باشند، 

یکـی از مشـکالتی کـه بسـیاری از خانواده هـا بـا آن 
مواجـه هسـتند، پرخاشـگری کـودکان و ابـراز خشـم 
و خشـونت نسـبت بـه افـراد دیگـر ازجملـه والدیـن، 
بـرادران، خواهـران، همسـاالن یـا دیگـر افـراد جامعه 
اسـت. کـودکان پرخاشـگر به گونـه ای رفتـار می کنند 
کـه موجـب رنـج یـا حتـی دردسـر والدیـن می شـوند. 
این گونـه  والدیـن  توجـه  مـورد  مسـئله   مهم تریـن 
کـودکان، روش مواجهـه و بـه عبـارت بهتـر مدیریـت 
بحـران پرخاشـگری فرزنـدان اسـت. به همیـن دلیل 
بـا سـؤاالت متعـددی دربـاره پرخاشـگری،  والدیـن 
بـا  مواجهـه  و  مدیریـت  و روش  پرخاشـگر  کـودکان 
این دسـته کـودکان روبـرو هسـتند. ایـن نوشـته کوتاه 
بـه برخـی از سـؤال های اساسـی این مسـئله مـروری 

اجمالـی خواهـد داشـت.

ریشه های پرخاشگری کودکان چیست؟
کـودک،  پرخاشـگری  ریشـه های  بـه  پرداختـن 
اولیـن، مؤثرتریـن و در یـک  کالم مهم تریـن قـدم برای 
مقابلـه بـا این ناهنجاری اسـت. به طورقطع شـناخت 
و درک صحیـح ایـن عوامـل و سـعی در برطـرف کردن 
یـا اصـالح آنهـا، می توانـد نقـش پیشـگیرانه در ایـن 
کج رفتاری داشته باشـد. در یک بررسی کلی می توان 

پِر پرخاش ݡکودݡکان
حنوه مواجهه با پرخاش ݡکودݡکان

حسن شجاعݡی
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فصل نامۀ فرهنگݡی،
آمـــوزشـݡی و تـــرویجــݡی

پی نوشت:

1. مکارم االخالق، ج1، 

ص۴73.

2. وسائل الشیعة، 

ج1۵، ص171.

3. نهج البالغة، نامه 

.31

۴. وسائل الشیعة، 

ج1۵، ص1۹۵.

به ویژه 1  متعادل،  و  خوب  رفتارهای  آموزش   
آشنا کردن کودک با ناپسند بودن خشونت در 
ما َقْلُب  نظر جامعه؛امیرمؤمنان  می فرماید: »ِإنَّ

ْلِقَی فیها ِمْن َشْیٍء َقِبَلْتُه«.3
ُ
ْرِض اْلخاِلَیِة مآ أ

َ ْ
اْلَحَدِث َکال

تشویق و تقویت رفتارهای دوستانه.2 

تحمیل نکردن وظایف و تکالیف سنگین به 3 
کودک.

درمان ۴  برای  تالش  و  به موقع  اقدام 
بیماری های کودک.

واکنش ۵  از  پرهیز  و  سکوت  خویشتن داری، 
مستقیم به خشونت.

مورد ۶  در  کودک  با  مکالمه  و  کردن  صحبت 
مشکالتش.

بازی درمانی و طرح بازی های جالب که به 7 
کودک در جهت درک بهتر مضرات خشونت 

کمک می کند.

درباره 8  فانتزی  تصویرسازی  و  قصه خوانی 
بدی های خشونت و آسیب های آن.

کودک. ۹  با  صمیمیت  ایجاد  و  همدلی 
فرموده اند:   صادق امام  دراین باره 
ْحِسُنوا ءاداَبُهْم ُیْغَفْرَلُکْم«.۴ البته در 

َ
ْوالَدُکْم َوأ

َ
ْکِرُموا أ

َ
»أ

نظر داشته باشید که در کنار آن قراردادهایی مبنی بر 
تشویق رفتارهای خوب و مقابله با رفتارهای نامطلوب 

وضع نمایید.

کارهایی 10  در  کودک  دادن  مشارکت 
مانند ورزش ، باغبانی، نجاری و اموری 
می شود  خشونت  تعدیل  موجب  که  ازاین دست 
وی  درونی  خشونت  تخلیه  موجب  به اصطالح  یا 

می گردد

مانند والدین و دیگر اعضای خانواده یا افرادی که 
کودک به آنها تعلق  خاطر و عالقه دارد، از دیگر دالیل 

تمایل کودکان به خشونت و پرخاشگری است.

تشویق رفتار پرخاشگرانه: در برخی خانواده ها ۴ 

رفتارهای خشن و تند، نه تنها عیب نیست، 
بلکه باعث افتخار و نشانه شجاعت قلمداد شده که 

این امر منجر به تشویق پرخاشگری می گردد.

و ۵  مشاهده  جدید:  فناوری های  و  رسانه ها 

تجربه خشونت از طریق تماشای یک فیلم، 
موجود  کلیپ های  یا  تلویزیونی  سریال  انیمیشن، 
بازی های  نیز  و  مجازی  اجتماعی  شبکه های  در 
در  پرخاشگری  تقویت  در  فراوانی  تأثیر  رایانه ای، 

کودکان دارند.

احساسات ۶  و  فکر  از  والدین  بی اطالعی 
کودک یا عدم توجه به آنها.

به شدت 7  که  چیزی  از  کودک  کردن  محروم 
مورد عالقه اوست.

مسخره کردن و بازی با عواطف و احساسات 8 
کودک.

و سلطه گری در ۹  استیال  توقع، حس  ایجاد 
کودک.

با کودکان پرخاشگر چه باید کرد؟
عـالوه بـر از بیـن بـردن عوامـل بـروز پرخاشـگری 
ماننـد پرهیز از خشـونت در خانـواده، امتنـاع از تنبیه 
بدنـی که پیامبر خـدا در این زمینه فرمـود: »الَتْضِرُبوا 
ْطفاَلُکـْم َعلـی ُبکآِئِهـْم ...«2 دوری از توهیـن و تحقیر 

َ
أ

کـودک در خانـه و مدرسـه و همچنیـن بهبـود روابـط 
اجتماعـی، می تـوان از امـور دیگـری بـرای اصـالح 

رفتارهـای خشـن نـام برد کـه عبارتنـد از:




