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﹝﹠︊ـــ︣
ستودن اعمالى چون گریه از خوف خداوند و عظمت 
و کبریاى او و گریستن بر خطاها و گناهان و نیز گریه 
و سوگوارى در عزادارى اولیاى االهى و انسان هاى 
برجســته و ممتاز و سفارش به آن ها، به هیچ وجه با 
سرزندگى و نشاط ناســازگار نیست . گریه اى که 
از سر عشــق به خداوند و یادآورى عظمت او باشد، 
پیوند با دریاى بى کران همــه نیکى ها و زیبایى ها 
و سرچشــمه همه شــادى ها و بهجت ها است . 
گریســتن بر مظلومیت اولیاى االهى و جفایى که بر 
آنان رفته اســت، در واقع گریستن بر پنهان شدن 
خورشیدهاى تابان و زندگى بخش و چیرگى ظلمت 
و تیرگى بر آســمان انسانیت است. چنین گریه اى 
نه تنها به افســردگى نمى انجامد، بلکه به گواهى 
تاریخ و تجربه، هماره نیروى معنوى و قدرت روحى 
و ســرزندگى را افزایش مى دهد و پویایى و تحرك 

جامعه انسانى را رونق مى بخشد .
بنابراین شــیعه و پیرو واقعى اهل بیت باید مصداق 
«یحزنــون لحزننا ویفرحون لفرحنا» باشــد و در 
جریان بندگى حــزن و فرح از آنجا که در مســیر 
عبودیت اســت، یکسان مى باشد و انسان کامل به 

هردوى این جنبه ها نیازمند است.
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«مســجد، مرکز تمدن» عنوان تیتر اولین مصاحبه دوره جدید نشــریه مســجد بود که با امام جمعه حاِل 
حاضر شــهر کرج انجام شد. یادآورى این نکته از آن روست که زیرساخِت اصلِى فرهنگ اسالمى، مبتنى 

بر محورّیت مجمعى به نام مسجد است.
چنانکه در آیات و روایات، نماز به عنوان عمود دین مطرح شــده است، مسجد نیز به عنوان محّل اقامه جمعى، 
این فریضه عمودین دیانت، نقطه ثقل و مـولّد فرهنگ اسالمى است. تقویت جبهه عدالت و انصاف و عفاف و 
نیز ترك منکرات و فحشاء، فقط در صورتى امکانپذیر است که پایگاه اصلى نماز، یعنى مسجد تقویت گردد و 

این، آغاز پلههاى تمدن اسالمى است.
»؛ یعنى بنابر تعبیر  َ   ِ

َ
 ِ 

ُ َّ َ  َ
َّ قرآن کریم در مورد حکومت صالحان مىفرماید: «

مقام معظم رهبرى، اولین نشانه حکومت صالحان نماز است؛ نکتهاى که نشاندهنده جایگاه ویژه مسجد است. 
این تنها یک ایده اولیه است که پختگى آن نیازمند ارائه روشها و غور در آیات و روایات و بهرهمندى از تجارب 

تاریخى و انسانى است.
مسجد سازمانى مؤمننهاد شناخته مىشود که متولّیان آن تنها مؤمنین اندیشمند هستند و جامعه مؤمن، خود 
را موظف مىداند که براى تقویت آن از هیچ تالشى فروگذار نکند. وابستگى مسجد به جامعۀ ایمانى به خودى 
خود جزء امتیازات تاریخى و همیشگى آن است که باعث تقویت و رشد فرهنگ ایمانى و اخالقى و تعّقل جمعى 

و عرفى خواهد شد.
تعامل دو سویه مسجد و مردم در اغلب موارد ماندگارترین آثار اجتماعى و اخالقى را ایجاد کرده است که تاکنون 
نیز ادامه داشته و دارد؛ هر چند که متأسفانه از آن همه مفاخر، تنها نگاه معمارى و بنایى این آثار مورد توجه قرار 

گرفته است.
نگاه امروز در باب شهرسازى، تعریف جدیدى را ارائه کرده است که آن را با نام «هوّیت شهرى» مى شناسیم. 

مدنّیت مسجد امرى بدیهى است؛ اما هوّیتسازى مسجد براى یک شهر، نیازمند یک تشّکل فّعال مىباشد.
فرهنگ مصرفزده امروز، ذهنّیت نادرستى را از مدنّیت و شهرنشینى ارائه نموده است که در آن کمتر نشانى از 
قاعدهمندى و رفتار اصولى به چشم مىخورد. این دوگانگى از آن روست که پایگاه اصلى، جایگاه خود را از دست 

داده است. اگر مسجد مدیریت مدنى و حقوق شهروندى را متأثر کند، مىتواند هوّیت یک شهر باشد. 
رفع آســیبها و نواقص اجتماعى و اخالقِى فراوانى که در ابعاد مختلــف مدنّیت جامعۀ دینى ما وجود دارد، 
بازگشــت اصلى به همین نکته اساســى است. بر طبق آمار، دو مناســبت خاص ماه مبارك رمضان و محّرم 
حســینى، به عنوان دو بازدارنده زمانِى ناهنجارىهاى اجتماعى شناخته مىشود که هوّیتى زمانبندى شده 
را در بین مردم نهادینه نموده است. حال اگر مسجد به جایگاه واقعى خود برسد، مىتوان انتظار داشت هوّیت 
مکانى مســجد به همان اندازه بازدارنده آســیبهاى اجتماعى باشد؛ چنان که گفتهاند و مىگویند: اگر درب 

مسجدها بسته شود، درب زندانها باز مىشود. 

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترویـــجى
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به  کوشش: مرتضى ناصحى
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آخرین وصف رســول اکرم در قرآن در آیه « 
»1 وصف مبلّغ  َ ــ ْ

َ
 ِ

َ
ِ ــ

ْ ــ ُ  ْ ــ ِ
ّ
 َ

ُ
ــ ُ َّ ــ  َ ُّ َ

اســت. بلّغ و ابالغ و مبلّغ از بلوغ و بلوغ به معنى 
رسیدن است. میوه تا زمانى که کال است، قابل 
مصرف نیســت و وقتى که رسید، قابل مصرف 
اســت. پیامبر با تبلیغ اســالم همۀ انسان ها را 
به پیام الهى و در نتیجه به بلوغ مى رســاند و در 
حقیقت پیام الهى است که انسان ها را به کمال 
مى رساند و باعث استفاده مطلوب جامعه از آنها 
مى شود. وجود مقدس رسول معّظم اسالم، مبلّغ 
است. ایشان پیام الهى را دریافت مى کردند و هم 
در دریافتــش معصوم بود و هــم در ابالغ آن به 
دیگران. پس از اینکه پیامبر رســالت خود را 
معرفى کردند و تبلیغ اسالم را آغاز نمودند، وعظ 
و خطابــه جایگاه ویژه اى پیدا کرد و در مدینه به 

طور کامل گسترش یافت.
جایــگاه قرآنى خطابه و تبلیغ عملى نیز با توجه 
 ِ

َ
ِ ْ َ ْ  َ ِ َ ْ

ِ
ْ
ِ  

َ
ِ
ّ  َ ِ

َ    ِ ُ ْ به آیه «
»2 تبیین مى شود. یعنى دعوت به حق  ِ َ ــ َ َ ْ

باید با حکمت و موعظه حسنه باشد. خطابه و منبر 
بهترین مصداق موعظه حسنه است؛ موعظه اى 

که انسان را به حسن و جمال مى رساند.
در مورد فلســفه وعظ و خطابه و منبر رفتن باید 
تصریح کرد که وعظ از مســجد شــروع شد. 
روایت اســت که رسول اهللا در مسجد مدینه به 
«ســتون حنانه» تکیه مى زدند تا وعظ و خطابه 
داشته باشند. پس از آنکه بنا شد دیگر به آن تکیه 
نزنند، ستون حنانه به صدا درآمد. حضرت صداى 
ناله اش را شنیدند و فرمودند: این ستون را در زیر 
منبر من دفن کنید. منبر را ساختند و از آن تاریخ 

به بعد حضرت بر منبر تشریف  بردند. 
اما در مورد «مزاح یا تنوع در خطابه و منبر» باید 
 3« ٍ

َ  ٍ
ُ ُ   َ َ َ َّ  ِ گفت که آیه شریفه «َ

مبناى قرآنى شــوخى و مزاح یا به عبارت بهتر 
خوشرویى اســت. این آیه دربارة وجود مقدس 
رســول معّظم اســت که بیان مى دارد ایشان 
اخالق عظیمى دارند. از مصادیق «ُخلق عظیم» 
بّشاش بودن،  خوش چهره بودن، خوش رو بودن، 
خوش خو بودن و خوش خلق بودن ایشان است و 
 َ َ

 
ًّ َ

 َ ْ ُ ْ چون خلق پیامبر زیبا بود، آیه «َ
ــ »4 بر ایشان نازل شد.  ِ ْ َ  ْ ِ 

ُّ َ ْ َ  ِ ــ
ْ َ ْ

این آیه تصریح مى کند کــه: «اگر تو دل نرمى 
نمى داشتى، مردم از اطرافت فاصله مى گرفتند». 
لــذا «خوش خلقى» وســیله اى بــراى جذب 
مخاطب است و جایگاه ویژه اى در خطابه دارد. 

یکــى از ابزارهاى خوش خلقى، شــوخى هاى 
مطلوب و معقول است. تعبیر «معقول» بیان گر 
هدف مند بودن مزاح اســت؛ یعنى شوخى اى 
عاقالنه است که هدف از آن تخریب و تنقیص 

دیگران نباشد. 
فصاحت و بالغت که الزمه خطابه است، نه تنها 
باید جامع آیات و روایات باشد؛ بلکه جامع قصص 
و حکایاتى باشد که در آن هدف هاى خوب بیان 
شــده و به تعبیرى، نکته اى ادبى و لطیف داشته 
باشــد. یکى از مصادیق نــکات لطیف، مزاح و 

خوش سخنى در سخنرانى است. 

؟          .٢
امیرالمؤمنیــنq مى فرماینــد: «دل ها مانند 
جسم خسته مى شود. وقتى دل خسته شد، نیاز 
به رفع خستگى دارد و با سخنان شیرین و عبارات 

لطیــف، ماللت قلب  را برطرف کنید».5 جایگاه 
مزاح در اسالم این است. جالب آنکه چهره هاى 
درخشان و شاداب، یکى از خصلت هاى بهشتیان 
در قیامت اســت. قرآن در ایــن باره مى فرماید: 
»6 پس وقتى ما به ســمت  ٌ َ ِ  ٍ ِ َ ْ  َ ٌ ُ ُ»
شادابى مى رویم، باید دنیایمان نیز شاداب باشد و 
مزاح یکى از ابزارهایى است که شادابى و نشاط 

مى آورد.
 ْ َ قرآن در مورد رســول  اهللا مى  فرماید: «َ
».7 یکى از  َ ــ َ َ  ٌ َ ــ ْ

ُ
 ِ  ِ ــ ُ  َ  ْ ُ َ

 َ

نمونه هاى حسنه، برخوردهاى حضرت است. از 
آنجایى که  فعل ، قول  و تقریر پیامبر حّجت 
اســت، باید از ایشــان در این موارد تبعیت کرد. 
روایات بسیارى از شوخى کردن حضرت با صحابه  
وجود دارد؛ مانند مزاح ایشان با امیرالمؤمنین که 
وقتى خرما مى خوردند، هسته هاى خرما را جلوى 
امیرالمؤمنینq مى گذاشتند و گفتند: هسته ها 
را بشماریم تا ببینیم چه کسى بیشتر خرما خورده 
است. امیرالمؤمنینq گفتند: شاید شما خرماها 
را با هسته   اش خورده باشید! این نمونه اى از مزاح 
عاقالنه است که طى آن دو طرف شوخى، شاد 
مى شــوند بدون اینکه کسى را اذیت یا تمسخر 

کرده باشند. 
حتى نقل اســت که صحابه گاهى با رسو ل اهللا 
شوخى مى کردند. «روزى پیامبر از مسجد مدینه 
عزم رفتن کردند. دیدند نعلین شــان نیســت و 
اصحاب خرما مى خورند. سراغ نعلین را گرفتند. 
گفتند: آقا بفرمایید خرما. یکى از صحابه گفت: ما 
نعلین شما را مى خوریم. کنایه از اینکه نعلین شما 
را گرو گذاشته ایم. پولش را بدهید و نعلین تان را 
از گرو بیرون بیاورید». اینها شوخى هاى لطیف 
بود. یا یک روز امیرالمؤمنینq پاى مبارکشان 
را دراز کردند و گفتند: پاى من شبیه به چیست؟ 
هر کسى جوابى داد. آن حضرت پاى دیگرشان 
را هم دراز کردند و فرمودند: این پاى من شــبیه 
به این پاى من است و بعد فرمودند: خدا را شکر 
مى کنیم که به ما وسیله گام زدن و گام برداشتن 
داده است. شــوخى هدفمند در این مثال ها بارز 

است. 
روایت داریم که در مزاح و شــوخى نباید اهانت، 

شوخی و طنز یکی از ویژگی هاي رفتار آدمی اســت که هم می تواند به عنوان یک قابلیت مورد 
استفاده قرار گیرد و هم می تواند به عنوان یکی از اخالقیات ناپسند جلوه کند. از آنجایى که عمومًا 
مطالبى که عالوه بر محتواى خاص خود بار طنز نیز دارند، بیشتر در مخاطب اثر مى گذارد، به خدمت 
جناب حجت االسالم و المسلمین هادى عباسى خراسانى آمدیم تا در محضر ایشان در باب جایگاه 

مزاح در سخنرانى به گفت وگو بنشینیم.
حجت االسالم و المسلمین عباسى که بیش از سى سال در حوزه علمیه مشغول به تدریس دروس 
مختلف بوده و ســال ها است در سطح خارج فقه، اصول، اسفار و تفسیر تدریس مى کند، در طول 
عمر خویش بیش از صد اثر مکتوب من جمله کتاب والیت فقیه و تفســیر موضوعى قرآن تألیف 

کرده  است.

ــ﹢︠﹩ ﹡︀︊ــ︡ ا﹨︀﹡ــ️، ︑﹠﹆﹫ــ︬ د﹍ــ︣ان  ــ﹛ ﹋ــ﹥ در ﹝ــ︤اح و︫  ــ️ دارروا
ــ﹥  ــ﹟ آ ــ︡اق ا ــ︡، ﹝︭ ︫︀ ــ️︋  ــ︣ ا﹨︀﹡ ــ︡. ــ﹢ن ا﹎ ︫︀ ــ︀ت ز︫ــ️︋  و ﹋﹙﹞
ــ﹊︀ل  ــ︀ ا︫ ﹠︑ ﹤﹡ ــ︤اح ــ﹥ ﹝ ﹡﹢﹎ ﹟ٍة». ا َ︤ ــ ٍة ُ﹜َ﹞ َ︤ ــ ــُ﹊﹏ِ ُ﹨َ﹞ ــٌ﹏ ِ﹜ َْو» :﹜﹢ــ ︫ ﹩﹞

ــ﹩ دارد.  ــ︀ر ﹝﹠﹀ ــ︀دی،︋  ــ﹥ ︗ــ︀ی ا︖ــ︀د︫  ــ﹥︋  ﹊﹚ دارد،︋ 

تنقیص دیگران و کلمات زشت باشد. چون اگر 
 

ٌ ْ اهانت باشــد، مصداق این آیه مى شویم: «َ
».8 این گونه مزاح نه تنها اشکال  ٍ َ َ ُ ٍ َ َ ُ  ِ

ّ ُ
ــ ِ

دارد، بلکه به جاى ایجاد شــادى، بار منفى دارد. 
این مســائل در شوخى نهى شــده است. حتى 
کثرت شــوخى و َمّزاح بودن نیز در اسالم نهى 
 qو امیرالمؤمنین شده است. از پیامبر اکرم
روایت اســت که زیاد مزاح نکنید که اُبهت شما 

شکسته مى شود. 
رســول  اهللا در البــالى شــوخى هاى خــود 
هدف هاى خیلــى مهمى را بیــان مى کردند. 
مرحوم مجلســى نقل مى کنــد: روزى خانمى 
نزد پیامبر براى شــکایت کردن از شــوهرش 
آمد و شــروع به گالیه کردن از شوهرش کرد. 
حضرت فرمودند: شــوهرت همان کسى است 
که در چشمش سفیدى اســت. زن شوکه شد 
و گفت: درســت است شوهرم بدُخلق است، اما 
در چشــمش سفیدى اى ندیدم که نشانه نقص 
باشــد. حضرت فرمودند: در چشمش سفیدى 
است، تو دقت نکردى. با این سخِن حضرت، زن 
ناراحتى اش را فراموش کرد. منظور حضرت از 
سفیدى چشم، همان سفیدى اى است که همۀ 
انسان ها دارند. هدف این شوخى برطرف کردن 
ناراحتى آن زن بود. شوخى پیامبر با یک پیرزن 
در مورد بهشت نرفتن مردم در حال پیرى، نمونه 
دیگرى از هدفدار بودن مزاح اســت. در تمامى 
مزاح هاى معصومانt درس هاى اخالقى و 

هدفدار مشاهده مى شود.
خطیب باید براى تنوع مجلس از نکته اى ادبى، 
لطیف و حتى از قصه هاى آموزنده استفاده کند 
که خنده را به دنبال نداشته باشد. یک اشتباه که 
همه گمان مى  کنند درست است، «همراه بودن 
مزاح با خنده» است؛ درصورتى که خنده یکى از 
آثار مزاح است. مزاح فقط باید شادى آفرین باشد؛ 

چراکه قهقهه در اسالم نهى شده است. 

           .٣
؟      

منبر مکانى براى بیان معارف اعتقادى، اخالقى 
و احکامى است؛ زیرا انسان ها به اعتقاد، اخالق  و 
احکام  احتیاج دارند؛ بنابراین شوخ طبعى و مزاح 
وسیله اســت، نه هدف. درواقع مزاح براى این 
است که مطلب تکمیل شود و گاهى اصًال نیازى 
به مزاح نیست؛ مانند مجالس عزا و حزن که اصًال 
 qموقعیت، موقعیت مزاح نیست. امیرالمؤمنین
در خطبه متقین مى فرمایند: خصلت انسان هاى 
باتقوا این است که «بشره فى وجهه و حزنه فى 

قلبه» ناراحتى  مؤمن در دلش و تبّسمش بر لبش  
اســت. لذا الزم نیست انسان همیشه مزاح کند، 
همین که شــاداب باشــد، فرهنگ اسالمى را 

انتقال مى دهد.
مزاح یک وسیله است؛ بنابراین باید در راستاى 
تفهیم مؤلفه هاى اسالمى از آن استفاده شود. به 
عبارت بهتر مزاح وسیله جذب است و قطعاً وقتى 
مطالب، متنوع و همراه با مزاح باشــد، مخاطب، 
آن را فراموش نمى کند. البته این کار باید با حدود 
مشخصش انجام بپذیرد؛ یعنى تمسخر، تنقیص 
و اهانت در کار نباشد. امام خمینى در بحث غیبت 
مى فرماید: «اگر کسى یک رسم عامه مردم را به 
عنوان شوخى گفت، این خودش غیبت عمومى 

است». 
گاهى اوقات  مطلب به گونه اى است که انسان 
مى تواند آن را شــیرین، بیان کند. الزم نیست 
همیشه جوك گفته شــود. گاهى بیان شیرین 
باعث اثرگذارى بهتر و بیشــتر مى شود که این 
موضــوع در قالب فصاحــت و بالغت مطرح 
مى شود. براى مثال موضوع تواضع را با این شیوه 
بیان مى کنــم. عالِم با عمل مثل درخت باثمر و 
میوه است. بلوغ را که بلوغ مى گویند، به همین 
دلیل است. منتها تفاوت میوه با عالم این است که 
میوه وقتى که مى رسد، مى   افتد، عالم اگر افتاده 
شد، مى رســد. «من تواضع هللا رفعه». غرض از 
بیان این نکته آن بود که یکى از بهترین وسایل 
جذب افراد تواضع است؛ لذا آقایان، خطبا، علما و 

مدرسین باید اهل تواضع باشند. 

؟         .٤
اولین مؤلفه، حکایت هاى شــیرین است؛ مانند 
حکایات ســعدى که هم جنبۀ طنــز دارد و هم 
حاوى موضوع هاى متناسب با بحث منبر است. 
دوم، لطیفه هاى زیبا و شیرین و سوم، نکات ادبى 

آموزنده است. 
خدمت مرحوم فلسفى که بودیم، ایشان خیلى 
ســعى مى کرد از لطیفه هاى خوب و حکایات و 
روایات متنوع لطیف استفاده کنند که بسیار براى 
مخاطب باارزش و تأثیرگذار بود. مناسب است 
که براى عزیــزان منبرى و خطبا و بزرگانى که 
از نشریه مسجد استفاده مى کنند، چند کتاب در 
این موضوع معرفى کنم. کتاب المستطرف فى 
کل فن کتابى اســت که نباید از آن غفلت کرد؛ 
زیرا شامل مطالب زیادى از جمله حکایت، نکات 
ادبى و قصه هاى شــاد است. کتاب محاضرات 
ابوالفرج اصفهانى نیز از این جمله کتب اســت. 
کشکول و لطایف نیز از جمله مواردى است که 

علماى گذشــته همواره به آن توجه داشته اند. 
کشکول مرحوم بحرانى، کشکول شیخ بهایى 
و کشــکول هاى مختلف دیگرى وجود دارد که 
باتوجــه به محتواى متنوع خود، به خطبا کمک 

مى کنند. 
بنده نیز در این مســیر قدمى برداشته و درحال 
نوشتن کشکول هستم. در بخشى از این کتاب 
آورده ام که: «گفتم بار الها تا به حال فکر مى کردیم 
ما ســخنران و گوشنده ایم؛ اما حاال فهمیدیم ما 
هم شنونده ایم. بارالها، ما را مستمع هاى خوب 
قرار ده. گوینده و شنونده هر دو شنونده کلمات 

الهى هستند».
   ّ امام حسن مجتبىq فرمودند: «
»9 به تعبیر دیگر حتى با اســم  ــ  ّ ــ  
شریف جمال الهى انســان باید به شعف و فرح 
برســد؛ لذا در کتاب صدکلمه تقریراتى آورده ام 

که در این مسیر است. 
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ــ︣ای ︑﹠ــ﹢ع ﹝︖﹙ــ︦ از ﹡﹊︐ــ﹥ ای اد︋ــ﹩، ﹜︴﹫ــ︿ و ︐ــ﹩ از  ︀ــ︡︋  ︠︴﹫ــ︉︋ 
︀︫ــ︡.  ــ﹥ د﹡︊ــ︀ل ﹡︡ا︫ــ︐﹥︋  ﹠ــ︡ه را︋  ﹇︭﹥ ﹨ــ︀ی آ﹝﹢ز﹡ــ︡ه ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠ــ︡ ﹋ــ﹥︠ 
ــ﹢دن  ــ︣اه︋  ــ︡ در︨ــ️ ا︨ــ️، «﹨﹞ ــ︀ن ﹝﹩  ﹋﹠﹠ ــ﹥ ﹎﹞ ــ﹥ ﹨﹞ ــ︐︊︀ه ﹋ ــ﹉ ا︫ 
﹠ــ︡ه ﹊ــ﹩ از آ︔ــ︀ر ﹝ــ︤اح ا︨ــ️.  ﹠ــ︡ه» ا︨ــ️؛ در︮﹢ر︑﹩ ﹋ــ﹥︠  ــ︀︠  ﹝ــ︤اح︋ 
ــ﹥ ﹇﹆ــ﹥ در ا︨ــ﹑م ﹡ــ﹩  ︀︫ــ︡؛ ︣ا﹋  ︋﹟︣﹁ــ︀دی آ ــ︫︡  ︀ ــ︳︋  ــ︤اح ﹁﹆ ﹞

︫ــ︡ه ا︨ــ️. 
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﹝ـــــــــ︀رت 
︤اری ︣﹎ــــــــ ︋
︣ا︨﹛ ︗︪﹟  ﹞
در﹝︧︖ـــــ︡

صمد نظرى

با پایــان یافتن ماه هاى محــرم الحرام و صفر 
المظفــر، دو ماه حزن و عزاى اهل بیت عصمت 
و طهارت و فرا رســیدن ماه ربیع االول، پس 
از دو ماه سیاه پوشى، سوگوارى، ماتم و عزا، الزم 
اســت برنامه هاى مسجد حال و هواى دیگرى 
به خود گیرد و برنامه هاى شــاد جایگزین عزا و 
ماتم  شود. مخصوصاً در مناسبت هاى شاد مثل 
ایام والدت باســعادت حضرت ختمى  مرتبت، 
محمد مصطفــى و فرخنــده والدت امام 
جعفر صادق، باید برنامه هاى شاد و ویژه اى 
 اجرا شود؛ چراکه طبق فرمایش امام صادق
شیعیان کسانى هستند که: «یحزنون لحزننا و 

یفرحون لفرحنا».
در جشــن ها و مناسبت هاى شــاد معموًال در 
مســاجد ســخنرانى و مولودى خوانــى اجرا 
مى شــود. اما سخنرانى در بیشــتر موارد مثل 
سخنرانى در عزادارى ها و سوگوارى ها است و 
تفاوتى ندارد. مولودى خوانى نیز یا در اجرا مثل 
روضه خوانى است و شاد نیست یا در آن روضه 
خوانده مى شــود یا اینکه با کف زدن و ... همراه 
است که با مسجد و خانه خدا تناسب ندارد. پس 

چه باید کرد؟

ــ     ــ       

1 .  اجراى سرود
نکته: براى اجراى ســرود مى توان از گروه هاى 
سرود موجود در منطقه دعوت کرد یا از بچه هاى 
خود مسجد استفاده کرد که راهکار دوم مناسب تر 

است. براى استفاده از بچه هاى محل باید:
الف) از نوجوانان مســجدى براى تشکیل گروه 

سرود ثبت نام به عمل آید.
ب) قبل از مناسبت یک سرود زیبا انتخاب شود.

ج) گروه سرود حداقل چهار یا پنج بار سرود مورد 

نظر را تمرین کنند.
د) تهیه لباس فرم و یک دست براى گروه خوب 

است؛ ولى الزم نیست.
ه) الزم نیست خود امام جماعت مستقیم گروه 
سرود را هدایت کند؛ بلکه مى تواند یک مسئول 
براى آن تعییــن نموده و بر فعالیت آنان نظارت 

کند.
و) تشکیل گروه سرود فواید زیادى دارد؛ از جمله:
*  مســجد بــراى برنامه هاى مناســبتى خود 

همیشه یک سرود آماده خواهد داشت.
* رشد اطالعات و معرفت افزایى اعضاى گروه 

سرود را در پى خواهد داشت.
* اعضاى گروه ســرود به بهانه تمرین سرود، 
در برنامه هاى مسجد به صورت منظم شرکت 

خواهند کرد.
* به راحتى مى توان براى افراد گروه سرود برنامه 

تربیتى خوبى اجرا کرد.
* خانواده هاى آنان را با مســجد بیشتر مرتبط 

مى کند.

2. اجراى تواشیح (همانند سرود)
نکته1: اجراى تواشیح مانند اجراى سرود ست؛ با 
این تفاوت که تواشیح تخصصى تر و هماهنگى 

آن مشکل تر است؛ زیرا 
* افراد منتخب براى تواشیح باید صداى خوب و 

متناسب داشته باشند.
* تعداد افراد گروه تواشیح محدود و اندك است.
* مسئول گروه تواشــیح باید خودش تواشیح 
کار کرده باشــد؛ لذا معموًال در مساجد خیلى کم 

هستند.
نکته 2: در تمرین و اجراى تواشــیح باید به این 
نکته توجه داشت که همۀ متون تواشیح عربى 
نباشد؛ چراکه بیشتر مردم و مسجدى ها متوجه 
نمى شوند و لذت کمترى مى برند؛ پس ضرورى 

است که بخشى از تواشیح به زبان فارسى باشد.
3. اجراى نمایش و تئاتر

بــراى اجراى تئاتر و نمایش حتماً باید نوجوانان 
و جوانان مســجدى را فعال کــرد و نمى توان 
سراغ گروه هاى تئاتر و نمایش رفت؛ زیرا بعضًا 
آن گروه ها با فضاى مســجد آشنا نیستند. براى 

تشکیل گروه نمایش و تئاتر مسجد:
الف) متقاضیان ثبت نام شوند.

ب) با تک تــک متقاضیان مصاحبه انجام گیرد 
تا هم اهمیــت و جدیت کار باال برود و هم افراد 

متناسب انتخاب شوند.
ج) مسئول خوب و ماهرى براى آن انتخاب شود 
که خودش اهل تئاتر و نمایش باشــد و انگیزه 

پیگیرى داشته باشد.
د) هر نمایشــى را نمى شود در مسجد اجرا کرد؛ 
بنابراین باید نمایش مورد نظر متناسب با مسجد 

و فضاى آن باشد.
ه) بهتر است بیشتر رویدادهاى تاریخى و قرآنى 
و روایى براى اجراى نمایش در نظر گرفته شود.

و) الزم نیست نمایش حتماً شاد شاد باشد؛ بلکه 
اجراى نمایش خود، جذابیت خاصى دارد؛ البته 

اگر در جشن ها نمایش شاد باشد، بهتر است.
ز) اســتفاده از بعضى وســایل در نمایشى که 
مى خواهد در مسجد اجرا شود، محدودیت دارد 
که باید کامًال دقت شود تا مخالفت مسجدى ها 

را به دنبال نداشته باشد.
اســتفاده از الفاظ در نمایش مخصوِص مسجد، 
باید کامًال حساب شده باشد و بدآموزى نداشته 

باشد.

4. اجراى مسابقه 
الف) کتبى

 برگه هاى مسابقه را به تعداد افراد مورد نظر تکثیر 
کنید و در اختیار شــرکت کنندگان قرار دهید. از 

آنان بخواهید جواب ها را پشت برگه بنویسند و 
آنها را تحویل دهند. پس از بررسى، به

جواب هاى صحیح با قرعه کشى جوایزى اهدا 
کنید و ضمنًا 

پاسخ صحیح را هم بیان کنید.
نمونه 1

مسابقه 
 نام و نام خانوادگى: 

کالس:                                         تلفن:
1. چرا خداوند قــرآن را به زبان عربى نازل 

کرده است؟
2. جواب را مى توانید در 30 آیه اول ســوره 
مبارکه یوسف بیابید. (شماره آیه را به همراه 

ترجمه بنویسید)

نمونه 2
مسابقه

 نام و نام خانوادگى: 
کالس:                                 تلفن:

1. ســوره اى از قرآن که اسم یکى از اصول 
دین است؟

2. قبر امام جعفر صادق (ع) در کجا است؟
3. آیا با آب مضاف مى توان وضو گرفت؟

4. در کــدام دعا نام پروردگار 1000 بار تکرار 
شده است؟

5. اصول و فروع دین را نام ببرید.

ب) شفاهى
یک سؤال یا معما بپرسید. هر کسى جواب داد، 

هدیه بگیرد.
نمونه: آن چیست که خدا نمى داند؟

البته جواب آن منسوب به امام على است که 
در جواب چند یهودى فرمود: اینکه بعضى از شما 
یهودیان عزْیر را پسر خدا مى دانید، ولى خدا عزیر 

را پسر خود نمى داند.
ج) از مطالب سخنرانى

از محتواى منبر آن شب یک سؤال طرح شود و 
هر کسى جواب داد، به او هدیه دهید.

نمونه: رسول اکرم فرمودند: خداى تبارك و 
تعالى فرموده است به عزت و جاللم سوگند که 
بــراى بندگانم دو ترس و دو امنیت با هم فراهم 

نمى آورم. پس اگر: ... . 
در دنیا خود را از من ایمن بداند، در روز رســتاخیز 
او را هراســان کنم و اگر در دنیا از من بترسد، در 
روز قیامت او را ایمن گردانم. (بحاراالنوار، ج70، 

ص379، ح28)

د) مسابقات بهترین ها
 بهترین جمله

به دو صورت برگزار مى شود: 
1. پیامکى
 2. کتبى

بهترین جمله در خصوص پیامبر اعظم، امام 
صادق و ...
 بهترین نامه

بهترین نامه بــه پیامبر گرامى  اســالم و 
گزارش دهى جریان تکفیرى و ...

5. مســابقه شناخت طرفینى (البته حساسیت و 
ظرافت خاصى دارد و همه جا قابل اجرا نیست)

(شــیوه اجرا): بین دو گروه (برادر و برادرـ  پدر و 
پسرـ  دو رفیق و ...) به شکل زیر برگزار مى شود.

1. ابتدا یکى از طرفین هر گروه را از جلسه بیرون 
ببرید.

2. ســؤاالتى از آنان در جایى که کسى نیست، 
بپرسید و پاسخ ها را ثبت کنید.

3. مواظب باشــید آنان از طریق تلفن همراه با 
طرف مقابل ارتباط نگیرند.

4. سپس آنها را به جلسه بیاورید.
5. همان پرسش ها را از طرفین مقابل هر کدام از 
افراد مذکور در حضور جمع بپرسید. اگر جواب ها 
مطابق بود، امتیاز مى گیــرد و اگر مطابق نبود، 

امتیازى نمى گیرد.
6. سعى شود سؤاالت، جالب و خنده دار باشد و در 

عین حال، موجب تحقیر آنان نشود.
نمونه سؤاالت مسابقه شناخت طرفینى

1. غذاى مورد عالقه شما چیست؟   
2. شهر مورد عالقه شما چیست؟

3. با کدام سوره بیشتر مأنوس هستى؟  
4. ماشین مورد عالقه شما چیست؟

5. بهترین جاى تفریحى مورد عالقه شما کجا 
است؟

6. چه خبرى شما را خوشحال مى کند؟
7. در بین فامیل بیشتر به چه کسى عالقه دارى؟
8. شما را چه کسى بیشتر از همه دوست دارد؟

 9. رنگ مورد عالقه شما چیست؟ 
10. اگــه یک ماه حقوقت قطع بشــه، چه کار 

مى کنى؟
11. به کدام امام بیشتر عالقه دارى؟  

12. ورزش مورد عالقه شما کدام است؟
13. بیشتر پسر دوست دارى یا دختر؟ 

14. با کــدام دعا یا زیــارت در مفاتیح مأنوس 
هستى؟

15. از چه فصلى بیشتر خوشت مى آید؟ 
16. اگــه بابات بى جهت دعــوات کنه چه کار 

مى کنى؟
17. اگه بچه شــما یک چیز قیمتى را بشــکند، 

عکس العمل شما چیست؟
18. اگه کسى بدون اجازه دست به موبایلت بزنه، 

عکس العمل شما چیست؟

﹝﹠︊︣ ﹞ ︀رت



ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترویـــجى
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︣︊﹠﹞ ︩﹫﹁  ︣︊﹠﹞

 ﹩﹞︀︋روش ا ﹤ ا︖︀د ا﹡﹍﹫︤ه︋ 
بهار عمر، فرصتى است که باید قبل از خزان 
شــدن، از زیبایى ها و میوه هاى آن چید. به 
خصوص آنکه در این دوره سرعت پذیرش 
 سجایاى اخالقى باال است. امام صادق

در این باره به مؤمن طاق مى فرمایند:
؛1  ٍ

َ  
ّ

ِ
ُ
  ُ َ  ُ َّ

ِ
َ
 ِ

َ
ِ 

َ َ َ »
بر تو باد تربیت نوجوانان؛ زیرا آنان زودتر از 
دیگران خوبى ها را مى پذیرند...». همچنین 
حضــرت درباره اهمیت ســرمایه گذارى 
معنوى دربارة نسل نو و حفاظت نوجوانان 
از گروه هــاى منحــرف و کج اندیــش 
 ِ ِ َ ْ

ِ   ْ ــ
ُ َ َ ْ َ

 ُ ِ ــ مى فرمایند: «َ
؛2 نوجواناِن  ُ َ

ِ ْ ُ ْ  ُ
ِ
ْ َ  ِ ْ ُ َ

ِ ْ  َ ْ
َ
 

َ ْ َ

خود را با احادیث ما آشــنا کنید قبل از 
اینکه مرجعه (یکى از گروه هاى 
منحرف) بر شما پیشى 

گیرند».

﹥ روش ︑﹠︷﹫﹛ و د︨︐﹥ ︋﹠︡ی ا﹇﹠︀ع︋ 
از این روایات و روایاتى از این دست، اهمیت 
آموزش و تربیت نوجوانان و جوانان فهمیده 
مى شــود. پــس از دریافتــن اهمیت این 
موضوع، چگونگى تربیت جوانان به ذهن 
خطور مى کند. امروزه نظریه هاى تربیتى 
زیادى در مجامع علمى بیان مى شــود؛ اما 
کدام ســبک تربیتى جامع و مانع اســت؟ 
معصومان به دلیل عصمت و علم خدادادى، 
بر مســیر رشد و تربیت انسان احاطه کامل 
دارند. به همین دلیل و با توجه به مناســبت 
میالد امام صادق، سیره تربیتى 
حضرت در مواجهه با جوانان 

تبیین مى گردد.

﹥ روش ︑﹠︷﹫﹛ و د︨︐﹥ ︋﹠︡ی ا﹇﹠︀ع︋ 
از این روایات و روایاتى از این دست، اهمیت 
آموزش و تربیت نوجوانان و جوانان فهمیده 
مى شــود. پــس از دریافتــن اهمیت این 
موضوع، چگونگى تربیت جوانان به ذهن 
خطور مى کند. امروزه نظریه هاى تربیتى 
زیادى در مجامع علمى بیان مى شــود؛ اما 
کدام ســبک تربیتى جامع و مانع اســت؟ 
معصومان به دلیل عصمت و علم خدادادى، 
بر مســیر رشد و تربیت انسان احاطه کامل 
دارند. به همین دلیل و با توجه به مناســبت 
میالد امام صادق، سیره تربیتى حضرت 

در مواجهه با جوانان تبیین مى گردد.
1. برخورد صحیح و منطقى

 یکى از زوایاى قابل توجه و جذاب ســیره 
تربیتــى حضرت، نحوه جــذب و هدایت 
جوانانى اســت که در برهه اى از زمان دچار 
انحراف فکرى و عقیدتى شدند. حضرت با 
برخورد صحیح و منطقى خود نه تنها موجب 
شــدند آنان از افکار و عقاید باطل دســت 
بردارنــد، بلکه باعث شــدند آنها در ردیف 
بهترین و مهم ترین یاران و خواص امام قرار 

گیرند.
جریان شیعه شدن هشام بن حکم یکى از 
این موارد اســت. او که در ابتدا از طرفداران 
سرســخت جهمیه بود، با وساطت عموى 
خــود، عمر بــن یزید، خدمــت حضرت 
شرف یاب شــد تا با حضرت مناظره کند. 
همین که نشست، امام از او سؤالى کردند. 
هشام از جواب فرو ماند و براى یافتن پاسخ 
فرصتى خواســت. حضرت به او فرصت 
دادند و هشام رفت. او چند روز در جستجوى 
جواب بود؛ ولى نتوانســت آن را پیدا کند. 
خدمت امام رسید. حضرت صادق پاسخ 

را به او فرمودند و چند سؤال دیگر کرد که 
مذهــب او را باطل مى کرد و باعث فســاد 
عقیده اش مى شد. هشــام با اندوه و تحیر از 
خدمت امام مرخص شــد و در جلسه 
سوم بود که از عقاید خود دست 

کشید.

ر﹁︐︀ر︨︀زی
3. عادت دادن به حسابرسى

جوانى سرمایه و فرصتى بسیار عالى براى 
هر شخص است. اگر یک جوان به حساب 
عمر خود رسیدگى نکند و نداند که در مقابل 
عمــر خویش چه چیزى به دســت آورده 
اســت، در آینده اى نه چندان دور سرمایه 
معنوى خویش را به بــاد فنا خواهد داد. اما 
اگر به حســاب روزانه اش برسد و ببیند که 
در مقابل هر روِز ازدســت رفته، یک قدم به 
سوى کمال برداشته، خوشحال شده و آن 
را تکرار کنــد و در مقابل انحطاط فکرى و 
اخالقى غمگین گشته و سعى در جبران آن 
داشته باشد، رو به سوى رشد و ترقى خواهد 
نهاد. امام صادق به ابن جندب که یک 
جوان فعال و پرشور و باایمان بود،  فرمودند: 
 ْ

َ
 َ ُ

ِ
ْ  َ ٍ ِ ْ  ُ ِ

ُ
  

َ َ  ٌ َ  ٍ
َ ْ ُ  َ ْ  َ»

 ِ ــ ِ
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َ َ  ٍ
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 ِ 
ُ َ َ َ  َ

ِ ــ
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؛8  اى پســر جندب! هر  َ َ ِ
ْ
 َ ْ َ َ ــ ْ َ

مسلمانى که ما را مى شناسد، شایسته است 
رفتار و کردار خود را در هر شبانه روز بر خود 
عرضه دارد و حســابگر نفس خویش باشد 
تــا اگر کار نیکى در آن دیــد، بر آن بیفزاید 
و چنانچه کار بدى در اعمال خود مشاهده 
نمــود، از آن  توبه کند تا در روز قیامت دچار 
ذلّت و حقارت نشــود...». چه زیبا و دیدنى 
اســت حال جوانى که آخر شــب، قبل از 
خواب خلوتى براى خودش فراهم آورد و به 
کارهایى که در روز انجام داده، کمى 
فکر کند و از گناهانش استغفار 
کند و بر اعمال نیکش 
شکر خدا را بجا 

آورد.

﹥ روش دا︨︐︀﹡﹩ ︑︣﹉  ا︧︀س︋ 
برخورد صحیح و منطقى حضرت در مقابل هشام، او را چنان مجذوب 
خود کرد که از عقیده فاســد خویش دست برداشت و از یاران و شیعیان 
خاص امام شــد و نزد ایشــان به مقام و جایگاه واالیى دست یافت. در 
یکى از روزهاى شلوغ  حج، امام صادق با گروهى از یارانش مشغول 
گفت وگو بود. در این هنگام هشام بن حکم خدمت امام رسید. پیشواى 
شــیعیان از دیدن او که جوان بود، شادمان شــد. او را در صدر مجلس 
و کنار خویش نشــاند و گرامى داشــت. این رفتار امام، حاضران را که 
از شخصیت هاى علمى شــمرده مى شدند، شگفت زده ساخت. وقتى 
 َ ُ ِ  َ

َ َ امام آثار شگفتى را در چهره آنان مشاهده کرد، فرمودند: «
؛ 3 این مرد، با قلب،  زبان و دستش یاور ما است». ِ  َ َ ِ ِ َ  ِ َ ِ ِ

ْ َ
ِ

سپس براى اثبات مقام علمى هشــام، درباره نام هاى خداوند متعال و 
فروعات آن  از وى پرســید. هشــام همه را به نیکى پاسخ گفت. آنگاه 
حضرت فرمودند: هشــام! آیا چنان فهم دارى که با منطق و استدالل، 
 
َّ َ  ُ  َ َ َ دشمنان ما را دفع کنى؟ هشام گفت: آرى. امام فرمودند: «َ

َ ؛ خداوند تو را از آن بهره مند سازد و [در این راه] ثابت قدم  َّ َ َ ِ ِ  
َّ َ  َ

بدارد...». هشام مى گوید: بعد از این دعا هرگز در بحث هاى خداشناسى 
و توحید شکست نخوردم.4

2. تشویق به علم آموزى و فهم دین
امام صادق کســب دانش را براى یک جوان ضرورى مى دانستند. 
 ِ 

ً
ِ

َ
 

َّ
 ِ ْ

ُ ْ ِ  َ َّ   َ
َ
  ْ

َ
  ُ ِ

ُ
  ُ ْ آن حضرت مى فرمایند: «َ

؛5 دوست ندارم یکى از جوانان شما (شیعه) را  ِ
ّ َ َ ُ ْ َ 

ً
ِ َ ــ  َّ  ِ: ِ ــ

ْ َ َ

ببینم، مگر اینکه شب و روز خود را در یکى از دو حال سپرى کند: یا دانا 
باشد یا یادگیرنده...».

اگر جوانان با آثار و برکات و احکام و معارف دین آشنا شوند، فاصله آنان با 
حقایق دینى کم خواهد شد. امام صادق به بشیر ّدهان (روغن فروش) 
 ْ َ

 
َ
 ِ ْ ُ ْ  ِ

َ ُ َّ  َّ  ِ ُ ِ  َ  َ َ
ِ

َ ْ َ
  ْ  ِ ُ

َّ َ َ  َ
َ
  ْ  َ  ِ َ ْ َ  

فرمود: «َ
 ْ

ِ ِ
َ َ َ  ِ  َ ِ ُ ُ َ ْ َ ْ

ِ
ْ َ  ِ َ َ ْ  

َ
ِ
َ
 ْ

ِ
ْ َ  ِ َ َ ْ  ِ ِ

ْ
ِ ِ  ِ

ْ َ ْ َ

؛ 6 از دوســتان ما کسى که در دین خود اندیشه و تفّقه نکند،  َ ْ  َ
َ
 َ ُ  َ

ارزش ندارد.  اى بشیر! اگر یکى از دوستان ما در دین خود تفّقه نکند و به 
مسائل و احکام آن آشنا نباشد، به دیگران (مخالفان ما) محتاج مى شود 
و هرگاه به آنها نیاز پیدا کــرد، آنان او را در خط انحراف و گمراهى قرار 

مى دهند، درحالى که خودش نمى داند...».
ضرورت یادگیرى احکام دینى در منظر پیشواى ششم به  قدرى 

  ِ َ ــ َ   ْ ِ  ٍ ــ َ
ِ   

ُ ِ
ُ
 ْ مهم اســت که مى فرمایند: «َ

؛7 اگــر به جوانى از جوانان  ُ ــ ُ ْ
َّ َ َ ُ ــ

َّ َ َ  َ
َ
 ِ َ ــ ِ

ّ

شیعه برخورد کنم که در دین تفقه نمى کند، او 
را تأدیب خواهم کرد...».

مسجــــد
شمـاره180
دى مــــاه
1 3 9 3
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︑﹢﹇︺︀ت ا﹝︀م ز﹝︀ن در ︑﹢﹇﹫︺︀ت 
حسین هرمز

︩﹫﹁ ﹤﹡﹢﹝﹡  ︣︊﹠﹞

﹥ روش  ا︖︀د ا﹡﹍﹫︤ه︋ 
️﹫︭ ︑︺︣︿ از︫ 

شیخ مفید از شخصیت هاى بسیار درخشان شیعه در جهان 
اسالم است. دفتر زندگى شیخ مفید، صفحات نورانى دارد 
که در برخى صفحات، نامه هاى مبارك امام زمان به 
چشــم مى خورد. در اواخر ماه صفر 416 هجرى بود که 
نامه اى از طرف حضرت براى شیخ فرستاده شد. دانشمند 
بزرگوار، احمد بن على طبرســى در اواخر کتاب احتجاج 
برخى از توقیع هاى   (نامه) حضرت را که به شــیخ مفید 
صادر کرده، آورده اســت. در این نامه ها حضرت حجت، 
شیخ مفید را مشمول عنایات خاص و الطاف مخصوص 
خود قرار داده اســت. به عنــوان نمونه امام زمان در 
 ِ ِ

َّ  ِ خطابشان به شیخ مفید چنین مى فرمایند: «
 ِ

َّ َ  ُ ِ  ْ ِ
َّ َ  ُ ِ  ِ ْ َ ِ

َ
 ِ ِ ُ ْ  ِ

ْ َّ  ِ ِ َّ  ِ ّ ِ َ
ْ
 َ

 ِ
ُ ْ

َ ْ  ِ ْ َ ْ  ِ
َ ْ َ ــ ْ ُ ْ ِ ُ َ َ ْ  ِ ُ  َ َ َ ِ ــ َ ْ ُّ   ِ ــ

ْ

 َ ْ َ َ  ٌ َ
ــ َ  ُ ْ  َ َّ َ  ِ ِ َّ  ِ

ْ َّ ــ    ِ َ ِ
ْ
 

َ َ

 ِ ِ َ
ْ

 ِ َ  ِ ُ ُ ْ َ ْ ِ ِ
ّ   ِ ُ ِ

ْ ُ ْ 
َ ْ َ ْ َ ُّ َ

؛ این نامه اى اســت  َ ُ  
َّ
 ِ َ َ  ِ

َ
 ِ

َّ
 َ  َ ْ َ  ِ ُ َ ْ  َ

َّ
ِ
َ

به برادر باایمان و دوســت رشید، شیخ مفید ابو عبد اّهللا 
محمد بن محمد بن نعمان که از جمله پیمان هایى است 
که به ودیعت نهاده شــده و از بنــدگان خدا اخذ گردیده 
است. بســم اهللا الّرحمن الّرحیم. سالم بر تو اى دوست 
مخلص در دین کــه در اعتقاد به ما با علم و یقین امتیاز 
دارى. ما شــکر وجود تو را به پیشگاه خداوندى که جز او 
خدایى نیست برده و از ذات بى   زوالش مسئلت 

مى  نماییم».

﹠︡ی و روش ︑﹢︲﹫ و ︑︊﹫﹫﹟  ﹥ روش ︑﹠︷﹫﹛ و د︨︐﹥︋   ︋﹤︪︡﹡ا﹇﹠︀ع ا
پیام هاى نامه

این نامه براى تمام شــعیان است و حضرت خواسته اند این نامه براى محبین خوانده 
شود. برخى از پیام هاى نامه عبارت اند از:

1. آگاهى حضرت از احوال محبین
 ِ

َّ
 ِ

َ َّ
ِ ــ  َ ُ

َ
ِ
ْ َ  َ ْ ُ

ِ
َ ْ َ

 ْ ِ ٌ  ْ ــ َ  
َّ َ  ُ ُ ْ  َ

َ
  َ ْ ــ

ُ
ِ َ ْ

َ
ِ  

َ ُ ْ ِ  ُ ــ ِ  ُ ــ
َّ
ِ
َ»

؛1 به راســتى ما از اوضاع شما کامًال آگاهیم و چیزى از اخبار شما بر ما پوشیده  ْ ُ َ َ َ

نمى ماند و از لغزش شما آگاه هستیم».
قرآن کریم به این موضوع اشاره کرده است که خدا و رسول و مؤمنان شاهد و ناظر بر 
   ِ َ ُّ َ ُ َ  َ َ ُ ِ

ْ ُ ْ  َ ُ ُ ُ  َ َ ْ ُ َ َ َ  ُ  َ َ َ َ
 

ُ َ ْ  ِ
ُ
اعمال ما هستند: «َ 

؛2 بگو: عمل کنید! خداوند و فرستاده  َ ُ َ ْ  َ ْ ُ ْ ُ ِ ْ ُ ُ
ِّ
َ ُ َ ِ

َ َّ   َ ِ ْ َ ْ  ِ ِ
او و مؤمنان، اعمال شما را مى بینند! و به زودى، به سوى داناى نهان و آشکار، بازگردانده 

مى شوید و شما را به آنچه عمل مى کردید، خبر مى دهد!».
یکى از راویان از امام صادق دربارة تفسیر این آیه شریفه سؤال کرد. حضرت فرمود: 

»3 یعنى مؤمنان، امامان معصوم (سالم  اهللا علیهم اجمعین) هستند. ُ َّ ِ
َ ْ

 ُ ُ »
 ٍ

َ َ  
َّ ُ

 ِ َ ِ
ْ
 

ُ َ ْ َ ِ  ِ ــ ُ َ 
َ َ  

ُ َ ْ َ ْ  ُ َ ْ امام صادق مى فرمایند: «ُ
 َ   ُ ُ ــ ُ  َ  َ ْ ُ َ َ َ  ُ  َ َ ــ َ َ

 
ُ َ ْ  :

َ َ  َ ِ  
ُ ْ َ َ ُ   َ َ ُ َ ْ َ

ــ  َ ُ َّ ُ
  َ ــ َ ُ َ ْ

َ

؛ تمام اعمال مردم هر روز صبح به پیامبر عرضه مى شود، اعمال نیکان و بدان.  َ َ َ

 
ُ َ ْ  ِ

ُ
بنابراین مراقب باشــید و این مفهوم گفتار خداوند است که مى فرمایند:َ  

ُ . [امام این را فرمود] و ساکت شد». ُ ُ  َ َ ْ ُ َ َ َ  ُ  َ َ َ َ

عالمه طباطبایى نوشته است: «هر عملى که انسان انجام مى دهد، از خیر یا شر، خدا و 
رسول و مؤمنان (که امامان معصوم سالم  اهللا علیهم اجمعین اند) حقیقت عمل خیر یا 

عمل شر را مشاهده مى کنند».4
در این باره کــه امام زمان هر عصر، ناظر اعمال مردم آن عصر اســت، احادیث 
  َ ْ ــ َ  

ُ َ ْ َ ْ   ُ َ ــ ْ متعددى آمده اســت. امام صادق فرمودنــد: «ُ
؛5 روز پنجشنبه اعمال مردم  ِ

َّ ِ
َ ْ

ــ 
َ َ   َ ِ  ِ ــ ُ  َ

َ َ   ِ ــ ِ
َ ْ

به رســول خدا و امامان معصوم [سالم  اهللا علیهم اجمعین] 
عرضه مى شود».

امــام خمینى با الهام و اســتناد به این گونه 
روایات فرمودند:

ببینید که تحت مراقبت هستید. نامه اعمال ما مى رود پیش امام زمان هفته اى دو 
دفعه به حسب روایات. نکند که خداى نخواسته از من و شما و سایر دوستان، امام زمان 

ناراضى شود.6

2. ناراحتى حضرت از اعمال ما
  ْ ُ ْ  ِ

َ ُ ْ
َ ْ  َ ْ َ ْ  

ُ َ  َ  َ
ً

ِ
َ  ُ ْ َ  ُ ِ

َّ  ُ َ َّ  َ َ
 َ 

َ
 ِ ْ ُ ْ  ِ ٌ ِ

َ
 َ َ َ  

ْ ُ »
؛ ما از لغزش هایى که از بعضى شــیعیان سر مى زند از وقتى  که بسیارى  ْ ِ ِ

ُ ُ  َ َ

از آنها میل به بعضى از کارهاى ناشایسته اى نموده اند که نیکان گذشته از آنها احتراز 
مى نمودند و پیمانى که از آنها براى توجه به خداوند و دورى از زشــتى ها گرفته شده و 

آن را پشت سر انداخته اند، اطالع داریم».
اگر قدر تو را دانسته بودیم، اگر عهد و وفا نشکسته بودیم
دل ما خانه غم ها نمى شد، غم هجران نصیب ما نمى شد

اگر شرط توّال کرده بودیم، هر آنچه گفته موال کرده بودیم
نمى شد روز ما شام سیاهى، نمى شد قسمت ما این جدایى7

3. مهربانى حضرت
 ُ ُ

ِ  
َ َ َ َ َ

ِ
َ
 

َ
 ْ َ َ ْ ُ

ِ
ْ
ِ  ِ َ ــ ِ  َ

َ
 َ ْ ُ

ِ َ َ ُ  ِ َ ِ ِ ْ ُ ُ ْ
َ
 

َّ  ِ َ ُ َ ْ  َ  ْ ُ َّ َ َ»
. گویا آنها نمى دانند که ما در رعایت حال شــما کوتاهى  ُ َ ــ ْ

َ ْ
 ُ ــ

ُ َ َ َ ْ  َ ُ َ ْ َّ ــ
نمى کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده ایم و اگر جز این بود، از هر سو گرفتارى به شما رو 

مى آورد و دشمنان شما، شما را از میان مى بردند».
او آخرین ســنگربان نظام هســتى و حافظ امت و شیعیان است. در کالم نغز و زیباى 
 َ ِ

ْ َ
 ْ َ  َ َ

ــ َ
ْ
 

َّ َ  َ 
َّ َ  ُ  ُ ــ

َ ْ  َ ِ 
َ ِ َ ِ ْ َ ْ  ُ ــ َ َ  َ آن حضرت مى خوانیم: «َ

؛8 من خاتم اوصیا هستم و به وسیله من، خداوند عزیز و جلیل بال را از خانواده و  ِ َ ِ
پیروانم دفع مى کند».

قطعاً چنین امام و ناظر امینى، براى ســالمت معنوى و هدایت واقعى رهروان خویش 
سفارش ها و همچنین  انتظاراتى دارد که انتظارات شخصى و فردى نیستند و به همین 
دلیل، خطابات و دستورهاى او از سر دوستى و از راه شفقت و دلسوزى است؛ چنان که 
 َ  ْ

ُ
ِ

َ َ  ِ
َّ َ َ  ْ ِ 

َ َ ْ ِ  َ 
َ
 ْ خود در ســخنان پرمهر و محبتش مى فرماید: «َ َ

؛9 اگر محبِت صالح و خوبى  ُ ُ  ِ ْ ُ
ِ َ َ َ ُ ْ َ  

َّ ُ َ
 ْ ُ ْ َ َ  ِ

َ ْ
ِ
ْ
  َ ْ ُ

ِ َ ْ َ

شــما نزد ما نبود و نسبت به شما دلسوز و مهربان نبودیم، شما را مخاطب [گفته هاى] 
خود قرار نمى دادیم».

پى نوشت
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.۴۲۶  ،۱  ،   ،   .۵
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﹥ روش دا︨︐︀﹡﹩ ︑︣﹉ ا︧︀س︋ 
خاطره اى  از عنایت حضرت به انقالب

ما اگر انقالبى داریم به خاطر یاد امام زمان است، اگر 
دنیا زورش به ما نمى  رسد، به خاطر گوشه چشم حضرت 
اســت. قبل از پیروزى انقالب عده اى از سران انقالب 
جمع شــدند و گفتند: حکومت وقت اعالم کرده است 
که مردم از ســاعت چهار بعدازظهر به بعد بیرون نیایند؛ 
زیرا حکومت نظامى است. ابوذر زمان، حضرت آیت اهللا 
طالقانى (رضوان اهللا علیه) و دیگران بودند. همه به اتفاق 
به این نتیجه رســیدند که مردم از خانه ها بیرون نیایند. 
گفتند: این اتفاق رأى ما است، حاال این نظر را خدمت امام 
هم بگوییم. نظرشان را خدمت امام گفتند. امام فرمودند: 
بــه من اجازه بدهیــد بروم و برگردم جــواب را عرض 
مى کنم. امام برخاستند و تشریف بردند. شخصى پشت 
در اتاق امام مى ماند. امام درون اتاق تشریف  بردند تا فکر 
کنند و تصمیم بگیرند. حس کنجکاوى آن فرد تحریک 
مى شود. خوب که گوش مى دهد، متوجه مى شود امام در 
درون اتاق مشغول راز و نیاز و سخن گفتن با کسى است؛ 
درصورتى که در اتاق کسى نبود. آن فرد مى گفت: شنیدم 
امام دائم مى گوید: یا بن الحســن! تو به من فرمودى برو 

ایران، من آمدم. حال تکلیف چیست؟
 بعــد از مدتى از اتاق بیرون آمدنــد و فرمودند: به مردم 
بگویید: به خیابان ها بریزند و در خانه نمانند. اگر آن روز 
همه بیرون نمى آمدند، ده ها هزار نفر کشته مى شدند و 
انقالب ما در نطفه خفه مى شــد. این فکر را چه کسى به 

امام القا کرد؟ 
اگــر انقــالب، مســتقل و با عــزت و با شــرافت و با 
شکست ناپذیرى روى پاى خود ایستاده، به خاطر گوشه 

چشم امام زمان است.10
تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد            
حیف باشد که تو باشى و ما را غم ببرد

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترویـــجى

10

مسجــــد
شمـاره180
دى مــــاه
1 3 9 3

11



︩ رو︲﹥  ﹁﹫ـ
ا﹝︀م ︧ــ﹟ 
q︣ی ︻︧﹊ـــ

حلقه وصل
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َ
ِ
ْ

متن شعر 
سامرا اى شاهد شب هاى من
خوشه چین خرمن غم هاى من
مرغ دل از خاك تو پر مى کشد
جام کوچ سرخ را سر مى کشد
این همه غم که دلم را پر نمود
قامت خورشید را خم کرده بود
گاه رنجور از اسارت مى شدم

شاهد صدها جسارت مى شدم
گاه مى شد از جفاى ناکسان
مى شدم هم خانه با دّرندگان
مانده خورشید توانم در شفق
نیست در ُعمق نگاه من رمق
چار ساله کودکم با چشم زار

مى کشد در سجده هایش انتظار...2

متن مرثیه
اســماعیل بن على نوبختى گوید: در 
روزى که امام عسکرى بیمار بود و 
با آن بیمارى از دنیا رفت، به محضرش 
رفتــم. آن حضرت بــه خادمش َعقید 
فرمود که برایش جوشانده اى 
درســت کند. پس از 
همسر  مدتى 
م  مــا ا

عســکرىـ  و مادر امام زمانـ  
جوشــانده را آورد. وقتى امام حســن 
کاســه را گرفت تا بنوشــد، دســتان 
مبارکش لرزید، تا حدى که لب کاســه 
به دندان هایش مى خورد. به ناچار کاسه 
 ِ

ُ ْ را بر زمین نهاد و به عقید فرمود: «
ِ ِ ؛  ِ

ْ َ
 
ً

ِ َ  
ً ّ ِ

َ  َ  َ َ َّ
ِ
َ
 َ ْ َ ْ

درون خانه بــرو. در آنجا کودکى را در 
سجده مى بینى، او را نزد من بیاور». 

 َ َ 
َ
ِ ــ
َ
 َّ َ َ َ ُ ــ

ْ َ َ عقید گوید: «َ
؛  َ َّ  َ ْ  َ ُ َ َ َّ َ  ٌ ِ  َ ٍ ِ ــ َ  ٍ ّ ِ

َ
ِ

داخل خانه رفتم، دیدم کودکى به سجده 
رفته و انگشــت سبابه خود را به سمت 
آسمان بلند کرده است». وقتى نمازش 
را تمام کرد، عرض کردم: آقایم شما را 
مى طلبد. در این حال مادرش آمد، دست 

او را گرفت و نزد پدر آمدند.
... نزد پدر که آمد، ســالم داد. هنگامى 
که امام حســن او را دید، گریســت و 
 َ َ ْ  ِ ِ ــ ْ  ِ ِ ْ  َ ِ

ْ َ
 َ

ِّ ــ َ فرمود: «َ 
ِ ؛3 اى سرور و آقاى 

ّ ــ َ   ِ ٌ ِ ــ  ِ
ّ
ِ
َ

خانــدان، آب را به من بنوشــان که به 
سوى خدایم مى روم...».

پــدرى در دم مرگ اســت و به بالین 
پسرش 

پسرى اشک فشان است به حال پدرش 
پدرى جام شهادت به لبش بوسه زده 

پسرى سوخته از داغ مصیبت جگرش 
پسرى را که بود نبض دو عالم در دست 

شاهد داغ پدر آه و دل و چشم ترش 
حسن العسکرى از زهر جفا مى سوزد 

ــ ابن الحسن از غم شده گریان به 

برش4
سپس آب را نوشید و با کمک فرزندش 

نماز خواند و از دنیا رفت...
این یک امام بود که لحظات آخر حیات 
خویش آب طلب کــرد و فرزندش به 
بالینش آمد و او را سیراب کرد. در کربال 
و عصر عاشورا نیز وقتى سید الشهداء در 
گودال قتلگاه بود، آب طلب کرد؛ اما پسر 
به امر الهى در خیمه و در بستر بیمارى 
بود و پدر سر بر خاك غربت شهید شد... 
این داغ بر دل امام ســجاد مانده بود 
که پدر نه آبى براى رفع تشنگى داشت و 
توان یارى؛ لذا در کوفه و در میان مردم 
 َ ُ ُ َ ْ ُ  ْ ــ

َ
ِ
ُ ْ  ِ

َ  ُ ــ ْ  َ فرمود: «َ
 ُ ُ َ ِ  َ ِ ُ   َ ُ ُ َ َ

ِ
ُ ْ   َ ُ ُ َ ْ ِ ْ َ ِ ُ

 ِ
ْ َ

 ْ ــ ِ ِ َ ُ ْ  ِ ّ ــ
َ
ِ  ِ

ُ ْ َ ْ  ُ ــ ْ ــ  َ
َ

َ ...؛5 من فرزند کســى  ــ ِ  
َ
 َ ٍ ــ

ْ َ

هســتم که ُحرمت او را هتک کردند، 
مال و منــال او را به غارت بردند و اهل 
و عیالش را به اسارت.  من فرزند کسى 
هستم که در کنار شط فرات، او را بى گناه 

سر بریدند...».
روزش به سیاهِى شب مویش بود
در حجره، سِر پدر به زانویش بود
ناگاه تمام روضه ها شد مکشوف

گویا که َطَبق مقابل رویش بود ... 

پى نوشت
 .     .۱

.   .۲
 ، ــ   ، ــ ۲۳۷؛    ، ــ  .۳

.۱۶  ،۵۲
.    .۴

.۱۵۷  ،  ،    .۵

️﹋︣ ورود﹨︀ی ︎︣︋
نفیسه پورامینى

 شــهر قم در گذر زمان، شاهد حوادث و اتفاقات 
تلخ و شــیرینى بوده که تعلق این ســرزمین و 
مردمان آن بــه خاندان عصمت و طهارت از 

زیباترین این اتفاقات بوده است.
امام صادق با اشاره به عیسى بن عبداهللا قمى 
فرمود: «ســالم بر مردم قم! خداوند شهرهاى 
آنان را با باران ســیراب ســازد و برکت ها را بر 
آنان نازل کند و بدى هاى آنان را به خوبى مبدل 
گرداند. آنها اهل رکوع و سجود و قیام و قعودند. 
آنان فقیه و دانشمند و اهل درك حقایق و روایت 

و عبادت نیکو هستند».1
 عفان بصرى مى گویــد: روزى امام صادق
به من فرمود: آیا مى دانى چرا شــهر قم را «قم » 
نامیده اند؟ عرض کردم: خدا و پیغمبرش و شما 
آگاه تر هســتید. امام فرمــود: «براى اینکه 
اهل آن با قائم آل محمد همراه مى شــوند و 
با او قیام مى کنند و بر [کمک به] او اســتقامت 

مى ورزند و او را یارى مى رسانند».2
امام رضا نیز دربارة قم فرمودند: «بهشــت 
داراى هشــت در اســت که یکــى از آن درها 
مخصوص مردم قم است. آنان شیعیان برگزیده 
ما در میان سایر شهرها هستند. خداوند والیت 
و محبت مــا [اهل بیت] را با طینت آنان عجین 

کرده است».3 
روایات دیگرى نیز در فضیلت ســرزمین قم و 
مردمان آن از لســان اهل بیت ذکر شده که 

بررسى آنها از مجال این نوشتار خارج است. 
از مهم تریــن عوامل عنایت پــروردگار و نظر 
رحمت خاندان نبى مکرم اســالم به این نقطه 
از جهان اســالم، وجود نازنین حضرت فاطمه 
معصومه است که منشأ خیرات و برکات براى 

اهالى این سرزمین شده است.
ورود حضرت فاطمه معصومه در بیســت و 
ســوم ربیع االول به شهر قم و دفن پیکر مطهر 
آن بانوى کبریا در این شهر، آثار و برکات فراوانى 
را به همراه داشــته اســت. از لحظه ورود نبیره 
رسول اهللا به قم، پیوسته این شهر از جهات 
فرهنگى، سیاسى، اجتماعى، عمرانى و اقتصادى 
رو به رشد و پیشرفت نهاده است. تأثیر این واقعه 
تاریخى را مى توان با مطالعه تاریخ این شــهر به 

دست آورد. برکات این بانوى مجلّله در شهر قم 
آنگاه به اوج خود مى رســد که بدانیم تأثیر وجود 
آن حضــرت در تحــوالت تاریخى، فرهنگى، 
مذهبى، اجتماعى، محدود به قم نبوده و گاهى 
کل کشور ایران تحت تأثیر آن قرار مى گرفت و 
برخى وقایع و حوادث ایران، به نوعى با شهر قم 

مرتبط بوده است. 
بعد از ورود حضرت معصومــه به قم و دفن 
پیکر مطهر آن حضرت در این سرزمین مقدس، 
علویان و ســادات بیشــترى به این شهر روى 
آوردند، توجه شیعیان به این نقطه فزونى یافت و 
علما و مشاهیر شیعه در طول تاریخ به  این مکان 
مقدس توجه نشان دادند. در نتیجه مهاجرت به 
این شهر زیاد و موقعیت مذهبى قم تثبیت شد و 

استحکام تاریخى یافت. 
قم با این ویژگى ها در میان شهرهاى شیعه نشین 
از شهرت جهانى برخوردار شد و یکى از شهرهاى 
مهم جهان اسالم به شــمار آمد. به این ترتیب 
از مراکز مهم فرهنگى و فقهى شــیعه گردید و 
از همه مهم تر، هســته مرکزى و پایگاه اصلى 
بزرگ ترین و باشکوه ترین انقالب تاریخ جهان 

شد.

         
1. گسترش قم

گسترش شــهر قم و مورد توجه قرار گرفتن آن 
از سوى خیل مشتاقان اهل بیت براى اقامت 
در آن و استحکام مذهبى این شهر با حضور عده 
بسیارى از فرزندان امام حسن، امام حسین،  امام 
 موسى بن جعفر و امام على بن موسى الرضا
و همچنین تبدیل شــدن آن به مرکز روحانیت 
شیعه، از مهم ترین نتایج حضور حضرت فاطمه 

معصومه در قم محسوب مى شود.
2. حوزه علمیه قم

یکى دیگر از برکات مزار مقدس بانوى دو عالم، 
حضرت معصومه در شــهر قم، رونق گرفتن 
حوزه علمیه است. تاریخ این کانوِن علم و فقاهت 
 به قرن ها قبل برمى گردد. ابراهیم بن هاشــم 
قمى، ســعد بن عبداهللا قمى، احمد بن اسحاق 
قمى، على بن بابویه قمى و ده ها محّدث و عالم 
شــیعى از اوایل قرن سوم هجرى به بعد، زمینه 
گسترش علم و ادب و حدیث را در این شهر ایجاد 
کردند. هجرت مالصدرا فیلسوف نامى شیعه به 
قم، چهره دیگرى به این حرکت داد. ســکونت 

︀﹡ــ﹢ى  ــ︣﹋︀ت ﹝ــ︤ار ﹝﹆ــ︡س︋  ــ﹈ى د﹍ــ︣ از︋ 
 ︣ــ ــ﹥ در︫  ــ︣ت ﹝︺︭﹢﹝ ︱ ،﹜ــ ــ️. دو ︻︀﹜ ــ﹥ ا︨ ــ﹢زه ︻﹙﹞﹫  ﹟ــ ــ﹅ ﹎︣﹁︐ ــ﹛، رو﹡ ﹇
︑︀رــ اــ﹟ ﹋︀﹡ــ﹢ن ︻﹙ــ﹛ و ﹁﹆︀﹨ــ️  ︋ــ﹥ 

﹇︣ن ﹨ــ︀ ﹇︊ــ﹏ ︋︣﹝﹩ ﹎ــ︣دد. 
﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

﹝﹠︊︣  ﹁﹫︩ رو︲﹥
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︣︊﹩ در ︗ـــــ︀ن ا︨﹑م ︣ــــــــــــــــــــــــــــ︀ن ﹨︀ی ︑﹆ ︣د﹨︀ و ︗ ﹊رو ﹤︋ ﹩﹨︀﹍﹡
محمد محسن طبسى

دربــاره وحدت و تقریب مباحــث گوناگونى از 
قبیل تعریف تقریب و وحدت، پیشــینه وحدت 
و وحــدت از دیدگاه قرآن و اهــل بیت مطرح 
شــده که مهم ترین و البتــه مهجورترین آن، 
رویکردها و برداشت ها از وحدت و تقریب است 
کــه جریان هاى مختلفى را در جهان اســالم 
به وجود آورده است. موضوع این نوشتار بررسى 

برداشت هاى مختلف از وحدت و تقریب است.
در مجمــوع دو رویکرد منفــى و مثبت در قبال 

وحدت و تقریب در جهان اسالم وجود دارد.

مخالفان تقریب و وحدت
در جهان اســالم، بیشتر سلفیه و گروهى از اهل 
سنت و شیعه، با اصل مسئله تقریب بین مذاهب 
اسالمى، به شــدت مخالف هستند و با نگارش 
کتاب و امثال آن، به تبیین محال بودن تقریب و 
وحدت بین شیعه و اهل سنت پرداخته و جریان 

ضدتقریبى را به وجود آورده اند.
   ،      
 ، ــ  ــ   ــ  ــ   
 ،      
        
ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 
ــ    ــ  ــ  ــ   ، ــ
ــ  ــ       ــ 
  . ــ  ــ      
        
  ّ ــ         
ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   . ــ
 ،  ، ــ  ، ــ ــ   ــ  ــ  
ــ        ، ــ ــ 
ــ         
          

.       ،
ــ  ــ   ــ   ــ  کتــاب 

ــ نوشــته یعســوب الدین رستگارى 
جویبارى نیز از مهم ترین کتاب هاى گروه اندکى 
از شیعیان در رّد مسئلۀ تقریب است که نویسنده 
در این کتاب، از وحدت به شــعار بى شــعور یاد 
کرده وآن را توطئه شــیطان و دشمنان مى داند. 
سوگمندانه جریان شیرازى ها با طرح هفته برائت 
در برابر هفته وحدت، و طرح مباحث غیر مستند 
مانند نسبت فحشا به عایشه در کتاب  
ــ نوشته یاسر الحبیب، این نوع    
تفکر را ترویج مى دهند. این گروه با تأســیس 
شبکه هاى ماهواره اى از جمله فدك، تفکرات 
اختالفى و حساســیت برانگیز مذهبى را مطرح 
مى کنند که عالوه بر اختالف بین شیعه و سنى، 
توهین و جســارت به مراجع تقلید شیعه و رهبر 
معظم انقالب و حتى حــزب اهللا لبنان را نیز در 

دستور کار خود قرار داده  است.

موافقان وحدت
در برابــر مخالفان وحــدت، جمع زیــادى از 
مسلمانان موافق اصل مســئلۀ وحدت بوده و 
بر ضرورى بــودن آن تأکید ویژه دارند؛ البته در 

گستره آن وحدت نظر ندارند.

وحدت سیاسى
به معناى شــناخت دشمن مشــترك و اتحاد و 
یک پارچگى در برابر توطئه ها واختالف افکنى 
دشمن خارجى است که معناى حداقلى و مصداق 
بارز وحدت در جامعه اســالمى است. گروهى از 
شیعیان در زمان نادرشــاه افشار طرفدار چنین 
وحدتى بودند و سخن شیخ الشریعۀ اصفهانى در 
پاسخ سؤال یکى از شیعیان بخارا، بر این مسئله 

داللت مى کند.

وحدت اجتماعى
این نــوع وحــدت به معناى ترســیم زندگى 

مسالمت آمیز بین شــیعه و اهل سنت به دور از 
تنش، درگیرى، نزاع و تکفیر یکدیگر است. این 
نوع وحدت یک گام فراتر از وحدت سیاسى است. 
قائــالن این دیدگاه بر ایــن باورند که بر فرض 
نبود دشــمن نیز بر اساس دستورها وآموزه هاى 
اســالمى، بایــد اصحاب مذاهب اســالمى با 
یکدیگر در فضایــى آرام و به دور از تنش و نزاع، 
زندگى کنند. این دیدگاِه بیشتر شیعیان و مراجع 
عظام تقلید، خاصه امــام خمینى و مقام معظم 
رهبرى و گروهى از اهل سنت مانند محمد عبده 

و جامع االزهر مصر است.
این دیدگاه بر این باور است که مسائل اختالفى 
بین شــیعه وسنى نباید به اصل شناخت دشمن 
مشترك و زندگى مسالمت آمیز لطمه وارد کند 
و به نزاع و درگیرى منجر شــود. همچنین علما 
و دانشمندان باید مسائل اختالفى را در فضایى 
آرام و محیطى مناســب و به دور از تنش، مطرح 
و بررسى کنند. در نهایت حفظ آرامش جامعه و 
اتحاد در برابر دشــمن مشترك و استعمارگران، 

باید دغدغه جوامع اسالمى باشد. 
برخى تأکید بر مشــترکات شیعه و اهل سنت و 
معذور دانســتن یکدیگر در مسائل اختالفى را 
به عنوان یکى از راهکارهاى رسیدن به وحدت 

اجتماعى عنوان کرده اند. 

وحدت اعتقادى
به معنــاى بازخوانى و اصالح عقاید شــیعه در 
راســتاى وحدت و تقریب اســت. قائالن این 
دیدگاه با ادعاى پایدار نبودن وحدت سیاســى و 
اجتماعى، وحدت اعتقادى را تنها راه حل مسئله 
مى دانند. این گروه با ادعاى اینکه عقاید شیعه از 
زمان اهل بیت تا حال حاضر دچار غلو یا خرافات 
شــده، به بازخوانى و اصالحات اعتقادى شیعه 
دســت زده و عقاید شیعه را مانع تحقق وحدت 
مى دانند. قائالن بــه وحدت اعتقادى، گروهى 

اندك از شیعیان هستند که البته واکنش شدید 
جامعه شــیعى را به دنبال داشته اند. کتاب هاى 
ــ با قرآن  ــ  ــ  ــ   ــ 
ــ   نوشته ســیدابوالفضل برقعى، 
ــ نوشــته حیدرعلــى  ــ  ــ     
ــ  ــ  ــ    قلمداران، 
      
ــ       ،
  نوشته احمد کاتب، کتاب  
     ،   
  و    نوشته شیخ حسین آل 
راضى، از جمله کتاب هایى است که با بازخوانى 
یا نقد و بررسى مسئلۀ امامت و تنزل آن از اصل 
عقیدتى به یک مســئله تاریخى و فرعى، علم و 
عصمت امام، زیر ســؤال بردن زیارت عاشورا و 
جامعه کبیره، پاك کردن مسئله برائت و مهم تر 
از همه، تشکیک در شهادت حضرت زهرا به 
جریانى خاص با رویکرد وحدت اعتقادى مبدل 
شده اند که جامعه شــیعى، آنان را وحدتى هاى 

تنزلى نام گذارى کرده است.
وحدت اعتقادى زمانى خطرناك  شد که گروهى 
از ســلفیان معاصر با تأســیس موسسۀ اآلل 
والصحب در کویت به ریاست عثمان الخمیس 
و نشر کتاب هایى از قبیل وحدت و شفقت اهل 
بیت و صحابه با یکدیگر، به یکى از جریان هاى 
مهم وحدت اعتقادى در جهان اسالم تبدیل شد. 
این مؤسسه با تأسیس شبکه هاى ماهواره اى از 
جمله کلمه، وصال حق و وصال توحید و با استناد 
بــه ازدواج عمر با ام کلثوم و نامگذارى فرزندان 
اهل بیت به  نام خلفا، سعى در از بین بردن مسئله 
برائــت و والیت و در نتیجه اســتحاله فکرى 
شــیعیان دارد و همین مســئله باعث مخالفت 
بیشتر علماى شــیعه با جریان وحدت اعتقادى 

شده است.
گفتنى است که برخى بر این گمانند که مراجعى 

مانند آیت اهللا وحید خراســانى، با مسئلۀ وحدت 
مخالف هستند. درحالى که چنین نبوده و ایشان 
گرچه از به کار بــردن واژه وحدت احتراز کرده و 
با وحدت اعتقادى به شــدت مقابله مى کنند، با 
عبارات صریح کــه در درس خارج فقه و اصول 
ایراد مى فرمایند، بر معناى وحدت سیاســى و 
اجتماعى تأکید نموده و توهین به مقدسات اهل 
ســنت را حرام و وظایف متقابل شیعیان و اهل 

سنت در قبال یکدیگر را گوشزد مى کنند.

سخن پایانى
با توجه به جریان هاى موجود در جهان اسالم و 
دیدگاه هایى که در مسئله تقریب و وحدت وجود 
دارد، جریان وحدت اعتقادى، دغدغه هایى را به  

وجود آورده که به مهم ترین آنها اشاره مى شود:
1.  حفظ اعتقادات شیعیان و عدم عقب نشینى از 

اعتقادات شیعه؛
2. باال بردن قدرت پاسخگویى شیعیان در برابر 
موج شــبهات با توجه به جنگ اعتقادى بدون 

مرز؛
3. حفظ شعائر شیعى؛

4. احتراز از تفکر شــیعه کردن اهل سنت بدون 
برنامه و روش مناسب؛

5. خطر اســتحاله شــیعیان با توجه به جریان 
تقریب و وحدت اعتقادى؛ 

6. خطر افراطى گرى در شیعه با توجه به جریان 
شیرازى؛

7. تکثیر جمعیت شیعه؛
8. تأکید بر عقاید حقه شیعه؛

9. زمینه سازى براى بحث وگفتگو درباره مسائل 
اختالفــى در فضایى آرام و ســالم بین علماى 

مذاهب؛  
10. رعایت اخــالق و ادب اســالمى در بیان 

مسائل اختالفى.

ـ﹙﹀﹫﹥ و ﹎︣و﹨ـ﹩ از ا﹨ـ﹏  ﹫︪ـ︐︨︣  در ︗ـ︀ن ا︨ـ﹑م،︋ 
﹫﹟ ﹝︢ا﹨︉   ︋︉︣﹆︑ ﹤﹚ا︮﹏ ﹝︧ـ ︀ ـ﹫︺﹥،︋  ︨ـ﹠️ و︫ 
ـ︀ ﹡ـ﹍︀رش  ﹥ ︫ـ︡ت ﹝︀﹜ـ︿ ﹨︧ـ︐﹠︡ و︋  ا︨ـ﹑﹝﹩،︋ 
ـ﹢دن ︑﹆︣︉ و  ـ﹥ ︑︊﹫﹫ـ﹟ ﹝︀ل︋  ﹋︐ـ︀ب و ا﹝︓ـ︀ل آن،︋ 
︣دا︠︐ـ﹥ و ︗︣︀ن  ـ﹠️︎  ـ﹫︺﹥ و ا﹨﹏︨   ︫﹟﹫ وـ︡ت︋ 

﹥ و︗ـ﹢د آورده ا﹡ـ︡. ︲︡︑﹆︣︊ـ﹩ را︋  ﹝﹠︊︣  و︡ت

مرحوم فیض کاشــانى در قم و تأسیس مدرسه 
 ،فیضیه در جوار حرم مطهر حضرت معصومه
رشد فکرى و فضاى علمى این شهر را دگرگون 

کرد.
رشد حوزه علمیه کم و بیش ادامه یافت و ترویج 
علم در این شهر در طول تاریخ، ثمرات پربارى به 
همراه داشت تا آنکه مرحوم میرزاى قمى، عالم 
جلیل القدر عصر قاجار، به این شهر روى آورد و 

به حرکت علمى این دیار شتاب بخشید.
این رشــد علمى همچنان رو به بالندگى بود تا 
در سال 1315 شمسى، مرحوم شیخ عبدالکریم 
حائرى پرچمدار علــم و فضیلت، از اراك به قم 
آمد و روحى تازه بــه کالبد این کانون فقاهت و 

معنویت دمید.4
3. حضور آیت اهللا بروجردى در قم

اقبال آیــت اهللا بروجردى به قــم در 9 دى 
1323 هجرى شمسى، فعالیت هاى فرهنگى و 
اجتماعى را در این شهر تسریع نمود و همچنین 
ورود مراجع و دانشمندان بزرگ شیعى و همراهى 
آنان با حرکت  حوزه علمیه، در شکوفایى آن نقش 

بسزایى داشت.5
با ورود و اســتقرار آیــت اهللا بروجردى درس و 
بحث حوزه رونق گرفت. بیشــتر کســانى که 
به شهرســتان ها رفته بودند، مجــدداً به حوزه 
بازگشــتند و افــرادى از حوزه هاى دیگر جذب 
حوزه قم شدند. در این میان امام خمینى در 
نشر برکت حضور آیت اهللا بروجردى بسیار مؤثر 
بود. ایشان درحالى که در عالى ترین سطح حوزه 
تدریس مى کرد، براى تقویت آیت اهللا بروجردى، 
به طور فعال در درس ایشــان شرکت مى کرد و 
این تعمیق ارتباطات میان حضرت امام و آیت اهللا 
بروجردى، اولیــن گام ها را براى ایجاد ثمره اى 
عظیم از این حضور پربرکت در کشــور ایران به 

وجود آورد.6
انقالب اسالمى ایران بى شک از مهم ترین آثار 
این حرکت اســت که از قم سرچشمه گرفت و 
ســپس سراسر ایران اســالمى را در برگرفت و 
موجب اقتدار و عظمت بیش از پیش شــیعه در 

سراسر جهان شد.
پى نوشت
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︉ و ︗﹢ش ︣ت ︎︣ ︗﹠ ︐﹁
︦ ︋﹠﹩ ︻︊︀س ︋︣ر︨﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ا﹝︀م ︮︀دقq در ﹁︐︣ت ا﹡﹆︣اض ︋﹠﹩ ا﹝﹫﹥ و ︑︀︨﹫

حسین زمان پور

مطالعه و بررسى حوادث تاریخ و درس گرفتن از 
آن، سفارش و سیره موّکد قرآن است.1 بررسى 
زندگى ائمه طاهرین مى تواند مصداق بارز این 
توصیه قرآن باشــد؛ چراکــه مهم ترین نکات 
معرفتى را مى توان از سیره آن عزیزان دریافت 

کرد.
در این نوشتار برآنیم که مقطع خاصى از زندگى 
امــام صادق را بررســى کنیم که شــامل 
سال هاى انتقال قدرت از بنى امیه به بنى العباس 
مى شود. هدف از این بررسى به تصویر کشیدن 
خدمات و درس هاى آموزنده امام در این دوران 
اســت. امام صادق تنها امامى  اســت که دو 
حکومت را درك کرده است. ایشان از سال 114 
تا 132 با حکومت بنى امیه و از سال 132 تا 148 
با حکومت بنى العباس هم عصر بوده اند. بررسى 
این دوره زمانى به ما نشان مى دهد که موقعیت 
ویژه اى براى امام صادق در این زمان حاصل 
شــده بود که در زمان ائمه دیگر به این وسعت2 
حاصل نشده بود. قبل از ورود به اصل بحث، ابتدا 
مقدمه اى را دربارة اوضاع خاص این دوران بیان 

مى کنیم. 
دوران پایانى حکومت بنى امیه3

ظلم بى نهایت و کشــتارهاى فــراواِن خلفاى 
بنى امیه، باعث شــد پایه هــاى حکومت آنان 

متزلزل شــود؛ به طورى که برخــى از خلفاى 
آنان فقط چند مــاه فرصت حکومت و خالفت 
پیدا کردند. این تزلزل خصوصاً در دو ســه سال 
آخر حکومت آنان، باعث شد سخت گیرى هاى 
سال هاى اولیه حکومت نسبت به وقایع جارى 
وجود نداشته باشد و بیشتر درگیر مسائل داخلى 
خود و حفظ حکومت باشند. لذا این فرصت براى 
امام باقــر به مدت کم و بعد از ایشــان امام 
صادق به شکل وسیع تر پیش آمد تا بتوانند 
به تبلیغ دین و افکار عالیه مذهب تشّیع بپردازند.

دوران ابتدایى حکومت بنى العباس4
یکى از رموز موفقیت بنى العباس از ســال 129 
که به شکل وسیع با بنى امیه مبارزه مى کردند5 
و تا سال 132 که اولین خلیفه آنها حکومت را به 
دست گرفت، منتسب دانستن خود به اهل بیت 

بود.
آنان شعار خود را «الرضا من آل محمد» قرار داده 
بودند، خود را پسر عموهاى بنى هاشم مى دانستند 
و از این خویشاوندى به نحو احسن استفاده کردند 
و اعتماد عمومى را به دست آوردند. از آنجا که بنى 
العباس در ابتداى کار نمى توانستند دشمنى خود 
را نسبت به اهل بیت ابراز کنند، فرصت مناسبى 
براى امام صادق فراهم آمد تا از این موقعیت، 
نهایت استفاده را ببرند و حرکت و خدمات قبلى 

خود را ادامه دهند. خدمات امام در این دوران به 
شرح ذیل است:

1. تبلیغ فرهنگ غنى شیعه و ایجاد پایگاه هاى 
دینى در مدینه و عراق

شــاید بتوان گفت که مهم ترین حرکت امام در 
این دوره، همین بوده است. این کار امام در چند 
بخش به سرانجام رسید که به برخى موارد اشاره 

خواهیم کرد:
الف) تربیت شاگردان متخصص: امام در اولین 
فرصت، راه پدر شریفشان را ادامه دادند و از سیره 
نبوى استمداد جســته و کانون مسجد النبى و 
مســجد کوفه را بنا نهادند و در سایه این اندیشه 
قوى، شــاگردان متخصصى را به جامعه تقدیم 
کردند6 که مورخان تعداد شــاگردان ایشان را تا 

چهار هزار نفر نیز ذکر کرده اند.
ب) ســفرامام به مناطق مختلف: امام با سفر به 
جاهــاى مختلف همانند مکه و مدینه و حیره، با 
طرح سؤاالت و جوابگویى و معرفى عقاید خود با 
بیان علمى و ساده، گام مهمى در راستاى اهداف 
خود برداشتند و خود را به جهان علمى فرهنگى 

مذهبى آن دوران معرفى کردند.7
ج) اعزام شــاگردان به عنوان مبلّغان فرهنگ 
شیعه: حضرت شاگردان خود را به منظور تبلیغ 
مذهب شیعه و همچنین براى تبلیغ حقانیت خود 

ــ﹥ ︗︀﹨ــ︀ی ﹝︐﹙ــ︿ ﹨﹞︀﹡﹠ــ︡ ﹝﹊ــ﹥  ــ﹀︣︋  ــ︀︨  ا﹝ــ︀م︋ 
ــ﹣ا﹐ت و ︗﹢ا︋﹍﹢ــ﹩  ــ︀ ︵ــ︣ح︨  و ﹝︡﹠ــ﹥ و ﹫ــ︣ه،︋ 
ــ︀ده،  ــ︀ن ︻﹙﹞ــ﹩ و︨  ﹫ ــ︀︋  ــ﹢د︋  ــ︡︠  ︀﹆︻ ﹩و ﹝︺︣﹁ــ
︣دا︫ــ︐﹠︡  ــ﹢د︋  ــ﹩ در را︨ــ︐︀ی ا﹨ــ︡اف︠  ﹝﹞ ︀م﹎
ــ﹥ ︗ــ︀ن ︻﹙﹞ــ﹩ ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ ﹝︢﹨︊ــ﹩ آن  ــ﹢د را︋  و︠ 

ــ︡. ــ﹩ ﹋︣د﹡ دوران ﹝︺︣﹁ ﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

به مناطق مختلف اعزام مى کردند؛ از جمله این 
مناطق مى توان به خراســان و اطراف حجاز و 

کوفه اشاره کرد.8
د) مناظرات چهره به چهره امام با سران و بزرگان 
سایر مذاهب: این بخش از کار تبلیغى امام بسیار 
حیرت آور بوده و کتب تاریخى و روایى ما به موارد 
زیادى در این زمینه اشاره کرده اند؛ مثل مناظرات 
عقیدتى و فقهى امام با سران عقاید باطل و سران 
مکاتب فقهى همچون ابن ابى العوجا، ابو حنیفه 

و ابوشاکر.9
2. جنگ نرم براى حفظ مکتب شیعه

این حرکت امام با دو روش خاص انجام شد:
الف) پرهیز از حواشــى: یکــى از حوادثى که در 
دوره امام صادق و کمى قبل تر از آن بســیار 
رونق گرفــت، قیام هاى گســترده بود. همین 
مطلب باعث شد این انتظار از امام صادق نیز 
پیش آید که علیه حکومت قیام کنند. اما امام با 
درایت کامل، خود را از این جریانات کنار کشیدند؛ 
چراکه اعتقادشــان بر این بود که این قیام ها به 
علت نبودن افراد صالــح و عدم زمینه الزم، به 
جایى نمى رســد و حتى آینــده را هم براى این 
افراد پیش بینى کردند و ســرانجام این قیام ها را 

شکست دانستند.10
ب) تقیه: دومین عاملى که باعث نگه داشــتن 

مکتب شــد، ترویج تقیه بود. امام با ترویج این 
فرهنگ در بین شــیعیان راه مقابله با کشــتار 
شــیعیان را طراحى کردند و زمینه رســیدن به 
اتحاد نسبى با گروه هاى عقیدتى همسو را فراهم 
کردند. البته باید توجه داشــت که تقیه بیشتر در 
ســال هاى پایانى عمر حضرت جایگاه خود را 

نشان داد.11
3. اثبات جامعیت خود در مقابل دیگران: آرامش 
نســبى این دوره براى امام، باعث شد ایشان در 
بحث ها و مناظرات فراوان کــه با افراد زیادى 
انجام دادند، جامعیت خود را به رخ آنها بکشــند؛ 
به شــکلى که علماى مختلفى زبان به اعتراف 
جامعیت ایشان باز کرده و از ایشان تمجید کردند. 
مالــک ابن انس و ابو حنیفــه از جمله این افراد 

هستند.12
4. دفع فتنه هاى مختلف:

الف) فتنه هاى سیاسىـ  اجتماعى: برخى افراد 
همانند ابوسلمه خاللى با ارسال نامه اى، حضرت 
را بــه قیام علیه امویان دعــوت کردند؛ اما امام 
با آتش زدن نامه او خطــاب به عبداهللا محض 
فرمودنــد: «این حرکت ابو ســلمه حرکت غیر 
خدایى است». امام با این حرکت خود نقشه این 

افراد براى سوء استفاده از امام را خنثى کردند.13
ب) فتنه هاى علمىـ  عقیدتى: برخى دوران امام 

صادق را دوران جنگ عقاید مى نامند؛ زیرا در 
ایــن دوران به دلیل رواج ترجمه و مطالعه افکار 
مختلف و ورود ملت هــاى گوناگون همچون 
ایرانیان، سورى ها و مصرى ها، فرهنگ و عقاید 
مختلفى شــکل گرفت. ایــن آزادى بى اندازه 
وظیفه امام را براى هدایت مردم سنگین تر کرد 
و ایشان را به جهاد علمى در مقابل این فتنه هاى 

عقیدتى واداشت.
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︨︣︀ز ﹁︱﹫﹙︐﹩ درد︨
سید محمد مهدى رضوى پور

آیه 40 سوره توبه معروف به آیه «غار» یکى از 
آیاتى است که اهل تسنن براى اثبات فضلیت 
ابوبکر بر دیگر اصحاب و در نتیجه اســتحقاق 
وى براى خالفت بعد از رســول خدا به آن 

استدالل کرده اند.
ایــن آیه در نظر اهل تســنن از جایگاه ویژه اى 
برخوردار اســت و آن را بیــان کننده فضائل و 
مناقب واال و ارزشمند ابوبکر و ویژگى منحصر 

به فرد او دانسته اند.1
اســتدالل به آیه غار، از دیر باز در میان جوامع 
اســالمی، محافل علمى و مناظرات مذهبى 

ســه شــب مانده و به قول خودش همانند دو 
انگشــت به هم نزدیک بوده اند، غار حرا نبوده؛ 

بلکه غارى در کوه ثور بوده است.
وجــود چنین مطالبى در ایــن روایات، دیدگاه 
کســانى را تقویت مى کند که مى گویند ابوبکر 
هیچگاه به این مطلب استشــهاد نکرده است؛ 
بلکه این مطالب در زمانى که جعل حدیث رواج 
یافته و براى برخى افراد دکان پردرآمدى شده 

بود، ساخته شده اند.
اما در خصوص آیه غار و شــخص همراه پیامبر 

2 نظر وجود دارد:
1. ابوبکر بن ابى قحافه

2. عبداهللا بن بکر بن اریقط3
جناب آقاى نجــاح الطائى در کتاب الســیره 
النبویــه 20 دلیل آورده اند که «عبداهللا بن بکر 
بن اریقط» همراه پیامبر بوده اســت. که البته 
دالئل ایشان کافى نمى باشــد و شواهد تمام 
نیست و از طرف دیگر روایاتى داریم که حضور 
ابوبکر در غار را مســلم مى دانند که با این نگاه 
نه تنها فضیلتى براى خلیفه اول ثابت نمى شود 
بلکه طرفداران فضیلت سازى براى خلیفه اول 
در برابر کفرى که از معناى آیه به دست مى آید 

باید راه خروجى پیدا و این مذمت را دفع کنند.
نگاهى استداللى به آیه:
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اگر او را یــارى  نکنید خداوند او را یارى کرد آن 
هنگام که کافــران او را (از مکه) بیرون کردند، 
در حالــى که دومین نفر بود (ویک نفر بیشــتر 
همراه نداشــت) در آن هنگام که آن دو در غار 
بودند، و او به همراه خود گفت: غم مخور، خدا با 
ماست! در این موقع خداوند سکینه (و آرامش) 

مطرح بوده اســت؛ اما تاکنون مستندى یافت 
نشــده اســت که ابوبکر و یا یکى از اطرافیان 
وى در زمان حیات رسول خدا  به همراهى 
ابوبکر اشــاره و به آن استشهاد کرده باشند. اما 
پس از رحلت نبى مکرم اســالم  و تصاحب 
خالفــت از ســوى وى در روایتى نقل شــده 
هنگامى که عده اى از یهودیان از او خواســتند 
پیامبــر را توصیف کند، به جاى توصیف پیامبر 

داستان غار را این گونه بیان کرده است:
«معاشر یهود لقد کنت مع النبی صلى اهللا علیه 
وسلم فی الغار کإصبعی هاتین ولقد صعدت معه 

خود را بر او فرستاد؛ و با لشگرهایى  که مشاهده 
نمــى کردند او را تقویت نمود؛ وگفتار (و هدف) 
کافــران را پایین قرار داد، (و آنها را با شکســت 
مواجه ساخت) وســخن خدا (و آیین او ) باال (و 

پیروز ) است؛ وخداوند عزیز و حکیم است.

مفاد آیه داللتى بر فضیلت ابوبکر ندارند
با بررســى دقیق مفاد آیه بــه این مطلب مى 
رســیم که به هیچ عنوان نمــى توان فضیلتى 
براى ابوبکر ادعا کرد و شاید مهمترین بخش از 
استدالل عامه بر فضیلت در این آیه تعبیر «ثانى 
اثنین» باشد، برفرض که مراد از «ثانى اثنین» 
ابوبکر باشد، بازهم فضیلتى براى وى محسوب 
نمى شــود؛ چرا که این جمله تنها گزارشــى از 
اجتماع مکانى ابوبکر با پیامبر اســت و مفاد آن 
هیچ فضیلیتى را براى وى به اثبات نمى رساند.

این آیه به مؤمنان گوشــزد مى کند که اگر شما 
پیامبر را یارى نکنیــد، خداوند خود، پیامبرش 
را یــارى خواهد کرد؛ همــان طورى که وقتى 
مشرکان او را از مکه اخراج کردند و قصد کشتن 
او را داشتند، و او هیچ یاورى نداشت و تنها یکى 
از دو نفر بود، با انزال سکینه و لشکریان نامرئى او 

را یارى کرد و کلمۀ اهللا را اعتال بخشید.
برخى از اندیشــمندان اهل تسنن نیز تصریح 
کرده اند که تعبیر «ثانــى اثنین» نه اولویت را 
مى رساند و نه اولیت را؛ بلکه فقط صرف اخبار از 
عدد است و هیچ گونه فضیلتى را براى شخص 

ثابت نمى کند.
عالمه رشید رضا از علماى معاصر اهل سنت در 

این باره مى نویسد:
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جبل حراء وإن خنصري لفی خنصر النبی ولکن 
الحدیث عن النبی صلى اهللا علیه وسلم شدید.»

اى گــروه یهود، من و رســول خدادر غار 
همانند دو انگشت به یکدیگر نزدیک بودیم، به 
همراه او از کوه حراء باال مى رفتیم؛ در حالى که 
انگشت کوچک من در انگشت کوچک پیامبر 
بود؛ ولى سخن گفتن از پیامبر خدا بسیار سخت 

است.2

نکته اى که در این روایت وجود دارد، این است 
که غارى که ابوبکر در آن به همراه رســول خدا 
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«ثانى اثنین» یعنى یکــى از دو تا بودن. تعبیر 
این چنینی، نه اولیت را مى رســاند و نه اولویت 
را؛ زیرا هر کدام از آن دو،  دومى دیگرى اســت؛ 
همانند «یکى از ســه تا» و «یکى از چهارتا». 
این جمالت معناى جز ایــن ندارند که یکى از 
سه تا یا یکى از چهار تا هستند و عدد به آن ختم 
مى شــود. بنابراین که ترتیب بر اساس زمان و 
یا مکان باشــد، چنین چیزى داللت بر برترى 
اولى بر دومى و یا سومى و یا چهارمى بر قبلى ها 

نمى کند.4
اما شــاهد دیگر که ثابت مى کنــد این آیه در 
فضیلت خلیفه اول نیســت روایتى است که در 
کتاب صحیح بخارى از عائشــه همسر پیامبر 

نقل شده است:
5.         

خداونــد متعال در قرآن مجید چیزى در حق ما 
نازل ننموده است. عایشه این سخن را در حضور 
هزاران نفر صحابه و یاران در عصر معاویه گفت، 
پس عموم اصحاب، ادعــاى او را در این مورد 
پذیرفتند پس به این ترتیب آیه غار در حق ابى 
بکر نازل نگردیده است. یعنى این آیه یقینا مدح 
شــما نبوده که اینگونه آن را کنار مى گذارید! 
حتى در ســقیفه هم ابوبکر در برابر انصار به این 
آیه و فضیلت اشاره اى نمى کند، زیرا مشخص 
است که برداشت همگان مطلبى غیر از فضیلت 
از اســت و این مطلب براى اهل تحقیق و تدبر 

بسیار روشن و غیر قابل انکار است.

پى نوشت ها
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ــ﹑﹝﹪،  ــ︹ ا︨ ــ︀ن ︗﹢ا﹝ ــ︀ز در ﹝﹫ ــ︣︋  ــ︀ر، از د ــ﹥ ︾ ــ﹥ آ ــ︐︡﹐ل︋  ا︨
ــ﹢ده ا︨ــ️؛ ا﹝ــ︀ ︑︀﹋﹠ــ﹢ن  ﹝︀﹁ــ﹏ ︻﹙ــ﹛ى و ﹝﹠︀︸ــ︣ات ﹝︢﹨ــ︉ى ﹝︴ــ︣ح︋ 
﹝︧ــ︐﹠︡ى ︀﹁ــ️ ﹡︪ــ︡ه ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ا︋﹢︋﹊ــ︣ و ــ︀ ــ﹈ى از ا︵︣ا﹁﹫ــ︀ن وى 
ــ﹥ آن  ــ﹥ ﹨﹞ــ︣اهى ا︋﹢︋﹊ــ︣ ا︫ــ︀ره و︋   ︋ــ︡ا در ز﹝ــ︀ن ﹫ــ︀ت ر︨ــ﹢ل︠ 

︀︫ــ﹠︡.  ا︨︐︪ــ︀د ﹋ــ︣ده︋  ﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترویـــجى
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︫﹫﹀︐﹥ ︑﹆﹫ــــ﹅ ︫︣ح ز﹡︡﹎︀﹡﹩ 
﹝︣﹢م آ﹇︀ ︋︤رگ 
︵︣ا﹡﹩

سید محسن باقى زاده

آقابزرگ در ربیع االول 1293ق دیده به جهان گشود. از دیرباز در میان تهرانىها مرسوم بوده که 
براى زنده کردن نام جد خود، پسرى از خانواده را همنام جد مىکردند. حاج مالعلى، پدر آقابزرگ 
نیز فرزند خود را محمدمحســن نام گذاشت و به همین ســبب، از همان ابتدا در میان خاندان به 
محمدمحسِن آقابزرگ مشهور شد. هرچند آقابزرگ تالش کرد با انتخاب نام خانوادگى «منزوى»، 
از شهرت و اشتهار دورى گزیند اما دست تقدیر و مشیت الهى، آقابزرِگ خاندان منزوى را به بزرگى 

و آقایى رساند که با همین نام شهره آفاق گشت.1

برادرانه، مرا از کاســبى عاجز کرده و اشتیاق به 
درس را در من مشتعل کردند.2

شوق به درس و تحصیل دانش، چنان در وجود 
آقابزرگ شــعله مىزد که در ســفر زیارتى به 
عتبات عالیــات، تصمیم مى گیرد در آنجا بماند 
و ادامــه تحصیل دهد که بــا مخالفت برادرش 
مواجه مىشود. به هر جهت، آقابزرگ به همراه 
همسفران به ایران بازمىگردد؛ اما این اشتیاق 
درونش را ســوزانده بــود و مترصد فرصتى بود 
تا به این امر مهم برســد. خــود وى در این باره 
مىگوید: «به قم که رسیدیم، مرحوم حاج عمو 
[به] استقبال آمده بود. ابتدا گفت چرا برگشتى، 
حاجآقا که کاغذ نوشت و اذن داد. من خواستم از 
همان قم برگردم؛ لکن گفتند بهتر آن است که 

بیایى شهر، تجدید دیدارى شود و تهیه کتاب و 
اسبابى شود و بعد از تابستان برگردى».3

از آن پــس، این شــوق در آقابــزرگ هیچگاه 
فروکش نکــرد و تا پایان عمر مبارکش، از هیچ 
راه دانشاندوزى کوتاهى نکرد. آقابزرگ در این 
باره مىگوید: «با ابناى تجار و اعیان، هیچوقت 
مربوط نشــدم؛ تقید به لباس و خوراك نداشتم؛ 
هرچه مىپوشــیدم و هرچیز حاضر بود در خانه، 
مىخوردم. فقط کتاب که اسباب کار طلبه بود، 

مهیا مىکردم».4
نمونهاى از تالش آقابــزرگ را در کالم عالمه 

امین، صاحب کتاب اعیان الشیعه مىخوانیم:
من در نگارش اعیان الشیعه و تهیه اسناد آن به 
شهرهاى مختلف ســفر مىکردم. در کربال به 
کتابخانه شیخ العراقین رفتم و اجازه گرفتم یک 
هفته در آنجا بمانم و تحقیق کنم. شــبى اطالع 
دادند که شــیخ آقابــزرگ طهرانى هم مهمان 
متصدى کتابخانه اســت و براى تحقیق آمده 
است. نامش را شنیده بودم. وقتى با او همکالم 
شــدم، دانســتم که او فقط یک فهرستنگار 
نیست، بلکه اطالعات فقهى، اصولى و فلسفى 
فراوانى دارد. آن شــب تا نزدیک صبح مشغول 
تحقیق بودیــم که حدود ســاعت چهار و نیم 
شب، من از فرط خستگى خوابیدم. از خواب که 
برخواستم، دیدم شیخ هنوز نخوابیده و مشغول 
یادداشتبردارى است. حدود هفت روز و شب در 
آن کتابخانه بودیم و شیخ همیشه مىفرمود: ما 
براى استراحت اینجا نیامدهایم. با وجودى که من 
بسیار پرکار بودم اما بازهم به حال ایشان غبطه 

مىخوردم.5

  
در جهان اسالم، فهرستهاى مختلفى از کتب 
مسلمانان وجود داشت که فقط در آن به تألیفات 
نویســندگان اهل سنت اشاره شــده بود. مثًال 
، آثار  حاجى خلیفه در فهرست خود،  
نویسندگان شیعه را نادیده انگاشت و متعصبانه 
هیچ یادى از کتب شــیعه نکرد و اگر هم ذکرى 

به میان آمده، همراه بــا تحریف، افترا و تحقیر 
بوده است. بعدها دیگر نویسندگان متعصب سنى 
نیز که در پى نگارش فهرست کتب بودند، ادعا 
کردند که شــیعه اصًال کتابى نداشته و همواره 

ریزهخوار نویسندگان اهل سنت بوده است. 
بزرگان شیعه، همیشــه از فقدان یک فهرست 
کامل از مصنفات شیعه، ناراحت و نگران بودند. 
امــا از آنجایى که «عدو شــود ســبب خیر، گر 
خدا خواهد»، جرجى زیدان، نویســنده معروف 
مسیحى عرب، با سخنان سخیف خود که شیعه 
طایفه اى کوچک بوده و آثار قابل اعتنایى نداشته 
و به همین جهت االن از بین رفته اســت، باعث 
شد علماى شیعه درصدد برآیند از کیان مذهب 
خود دفــاع کنند و جوابى دندانشــکن به این 
یاوهگویىها دهند. ازاینرو هرکسى گوشهاى از 
کار را برعهده گرفت و طبق قرار، ســید حسن 
صدر، براى نشان دادن سهم شیعیان در تأسیس 
و تکمیل علوم اســالمى و حرکات علمى آنان، 
ــ را نگاشت.  ــ    کتاب 
شیخ محمدحسین کاشف الغطاء هم با نقد علمى 
تمام مطالب کتاب جرجى زیدان، اشــتباهات و 
تعصبات کور او را نشــان داد و شــیخ آقابزرگ 
طهرانى، عمر پربرکت خویش را بر آن گذاشت 
تا تمام مصنفات شیعه، در هر کتابخانه عمومى 
یا خصوصى، دور یا نزدیک را در فهرستى جامع، 
جمع کند. این گونه شــد که کتاب گران سنگ و 
ــ از مصنفات  جامع     
شیعه در قرن معاصر نگاشته شد. تالش این سه 
مجاهد سبب شــناخت و معرفى فرهنگ غنى 
شــیعه به جهانیان شد و سخن مغرضان در این 

باب، بر دهانشان کوبیده گشت.6

  
شیخ پاسدارى از اسالم و اصول آن را ارج بسیار 
مىنهــاد و از همینرو دقت بســیارى در مورد 
اصول روایت و شرایط محدثان داشت. در تاریخ 
فرهنگ حدیثى شیعه، صداقت در روایت و اجازه 
نقل آن، یکى از مسائل مهم بوده و علماى شیعه 
در سراسر تاریخ آن، به هرکسى چنین اجازهاى 
نمىدادند. همین امر موجب پدید آمدن «سلسله 
اجازات» در علم حدیث شد. در تاریخ شیعه کمتر 
کســى در تعدد اجازه و کیفیت آن، به پاى شیخ 
آقابزرگ مى رســد. این در حالى است که شیخ، 
اجازات زیادى از شیوخ بزرگ اهل سنت هم به 
دست آورده بود. برخى از مشایخ حدیث آقابزرگ 

به نوشتۀ خودش بدین شرح است:
ســیدمحمدعلى  نــورى،  میرزاحســین 

خاقانــى،  شــیخ على  شــاه عبدالعظیمى، 
شیخ محمدصالح آل طعان بحرانى، شیخ موسى 
کرمانشاهى، سیدابوتراب خوانسارى، شیخ على 
کاشف الغطاء، سیدحسن صدر، شیخ محمدعلى 
ازهرى مالکى (رئیس مدرسان مسجدالحرام)، 
شــیخ عبدالوهاب شــافعى (امــام جماعــت 
مسجدالحرام)، شیخ  ابراهیم  بن  احمد االحمدى 
(از فقهاى مدینه)، شــیخ  عبدالقادر طرابلســى 
(مدرس حرم شریف) و شیخ  عبدالرحمن علیش 

حنفى (مدرس االزهر).7

   
آقابزرگ طهرانى با تمام کارهاى طاقتفرسایى 
که انجام مىداد، هیچگاه از بندگى خداى متعال 
غافل نمىشد. نقل شده تا زمانى که پا به آستانه 
هشتاد سالگى نگذاشــته بود و خارهاى پیرى 
هنوز در کویر کهن ســالى، پاهاى خسته اش را 
به سختى نمى آزرد، سیر و سلوك هفتگى خود 
را که در چهارشنبه  شــب ها انجام مى شد، ترك 
نگفت. او هر شب چهارشنبه از نجف تا «مسجد 
سهله» را پیاده مى پیمود تا در آن مسجد مقدس 
(واقــع در 10 کیلومترى نجــف) آینه جان را با 

گالب دیدگان صیقل دهد. 
گذشــته از اینکه او با نماز و دعا در مسجد سهله 
انس و الفتى دیرینه و دل انگیز داشت، روزى سه 
بار جماعتى از خداخواهان و دلدادگان را در معراج 
نماز رهبرى مى کرد و در آن پروازهاى عاشقانه، 
پیشنماز پرستوهاى عشق و عرفان بود. تا سال 
1376 ق، در مسجد طوسى نجف، نماز جماعت 
را به پا مى داشت تا آنکه در آن سال در راه زیارت 
کربال دچار تصادف شد و آسیب دید. از آن پس به 
علت دورى مسجد طوسى دیگر نتوانست امامت 
آن مســجد را ادامه دهد و به ناچار «مسجد آل 
طریحى» را که به خانه اش نزدیک بود، برگزید 
و تا نزدیکى هاى وفاتش امامت آن مسجد را به 

عهده داشت.8

پى نوشت
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تاریخ تشیع مردى چنین نستوه و محققى چنین 
پرتالش و خســتگىناپذیر کمتر به خود دیده 
است. شیخ شــیفته تحقیق و دانش بود و مؤید 
آن، تألیف حدود صد جلد کتاب تحقیقى است. 
نقل شــده که از همان عنفوان جوانى شروع به 
استنساخ نسخههاى کمیاب و معتبر خطى کرده 
اســت و این مهم را تا آخر عمرش که قامتش به 

خمیدگى چون رکوع رسیده بود، ادامه داد.
از خود وى نقل شــده کــه در ابتدا عالقهاى به 
تحصیل نداشــتم و دوســت داشتم همچون 
بزرگان فامیل، کاسب و تاجر شوم؛ اما پدر عالقه 
داشت که من طلبه علم شوم. مدتى مرا در مغازه 
بزازى برادرم گذاشتند و با محبتهاى پدرانه و 

ــ﹫︺﹥ ﹋﹞︐ــ︣ ﹋︧ــ﹩ در ︑︺ــ︡د ا︗ــ︀زه   ︫ــدر ︑︀ر
ــ﹫ آ﹇︀︋ــ︤رگ  ــ︀ی︫  ــ﹥︎  و ﹋﹫﹀﹫ــ️ آن،︋ 
 ،﹫ــ ــ﹥︫  ــ️ ﹋ ــ﹩ ا︨ ﹛︀ ــ﹟ در ــ︡. ا ﹝﹩ ر︨
ــ﹠️  ــ︤رگ ا﹨ــ﹏︨  ــ﹫﹢خ︋  ا︗ــ︀زات زــ︀دی از︫ 

ــ﹢د ــ﹥ د︨ــ️ آورده︋  ــ﹛︋  ﹨

 ︩ ﹡﹆ـــــــــ
رو︀﹡﹫ــ﹢ن
در ﹇﹫︀م ١٩دی

على طالبى
روز نوزدهم دى ماه، سال روز قیام خونین مردم 
قم است که یادآور حماسه بزرگ و باشکوهى 
است که روند انقالب را به سمتى برد که طومار 
دو هزار و پانصد ســاله نظام شاهنشاهى را در 

مدت زمان کوتاهى در هم پیچید.
شــهر مقدس قم در تاریخ انقــالب همواره 
پایگاه اصلى و ســازمان دهنده قیام و مبارزه 
علیه نظام ستم شاهى به شمار مى رفته است. 
پس از قیام خونین 15 خــرداد 1342، نام قم 
به عنوان مرکز اصلى و هدایت کننده مبارزات 
بر سر زبان ها افتاد و پس از چهارده سال، قیام 
19 دى 1356 کــه آن را «جرقه انقالب» نیز 
نامیده اند، بار دیگــر موجب قیامى همگانى و 

مبارزه اى گسترده شد.1
قیــام به این صورت شــکل گرفت که در روز 
هفدهم دى ماه سال 56، در روزنامه اطالعات 

﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨  ︣︊﹠﹞

﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨  ︣︊﹠﹞
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مقاله اى با عنوان «اســتعمار سرخ و سیاه» و 
با امضاى احمد رشــیدى مطلق به چاپ رسید 
که در آن بــه امام خمینى (ره) اهانت شــده 
بود. این مقاله باعث برانگیخته شــدن خشم 
عمومى شــد2 و این اقدام تاوان سختى براى 
نظام پهلوى به همراه داشــت و به قیام بزرگى 

علیه حکومت مبدل گردید.
اولین حرکــت اعتراض آمیز در برابر انتشــار 
این مقالــه، فــرداى آن روز، یعنى هجدهم 
دى ماه توســط روحانیون و مردم قم شــکل 
گرفت. در این روز دروس حوزه تعطیل شــد 
و مــردم به همراه علمــا و روحانیون به منزل 
مراجع رفتنــد و آمادگى خود را بــراى اقدام 
علیه این حرمت شــکنى اعالم کردند. مراجع 
نیز با ســخنان خود، ضمن آرام ساختن مردم 
و روحانیون و تســلى دادن بــه آنها، عالوه بر 
محکوم ساختن نظام در این اقدام توهین آمیز، 

بر ادامه مبارزه و اعتراض ها تأکید کردند.3
مــردم و علما صبح روز هجدهــم دى ماه به 
سمت منزل آیت اهللا گلپایگانى حرکت کردند. 
آیــت اّهللا گلپایگانى با چهــره اى غمگین و با 
صدایى لرزان آیه اســترجاع (انــا هللا و انا الیه 
راجعون) را خواندند و فرمودند: «ما هم از وارد 
شدن این ضایعه بزرگ بر جامعه روحانیت و بر 
فقه و اجتهاد خبردار شدیم. اینها باید بدانند که 
اگر سر نیزه را حتى به زیر گلوى ما بگذارند، ما 

حرفمان را مى زنیم».4
صبــح روز نوزدهم دى مــاه 1356 نیز آقایان 
آیت اهللا میرزا هاشــم آملى، عالمه طباطبائى، 
آیــت اهللا وحید خراســانى و آیــت اهللا مکارم 
شیرازى براى مردم سخنرانى و از حضرت امام 

خمینى (ره) حمایت کردند.5
ســیدمحمود برقعى، یکــى از فعاالن اصلى 
قیام 19 دى، با اشــاره به نقش آیت اهللا نورى 
همدانــى در اوج گیرى این قیــام، مى گوید: 
«عده اى از روحانیون مــدارس علمیه قم، به 
خصوص فیضیــه، به همراه جمعى از بازاریان 
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به سمت بیت حضرت آیت اهللا نورى همدانى 
حرکت کردند. آیت اهللا نورى همدانى، در بین 
انقالبیون ســخنرانى تاریخى را ایراد کردند؛ 
البته من به دلیل مشــکلى کــه در حین راه به 
وجود آمد، نتوانســتم در منزل ایشان حضور 
پیدا کنم. ولى آنچه مسلّم است، این است که 
ایشان با ســخنان آتشینى که در آن روز براى 
مــردم ایراد کردند، نقــش مؤثرى در خروش 
مردم داشتند و از آنجا بود که حرکت آغاز شد. 
ساعت حدود 4:30 بعدازظهر نوزده دى بود که 
مأموران شهربانى و ساواك در یکى از میادین 
قم راه مردم را ســد کردند و ناگهان به سوى 
مــردم بى دفاع که حتى شــعار هم نمى دانند، 
آتش گشــودند. مردم نیز که ترســى به دل 
نداشتند، با چوب و پرتاب سنگ، در برابر تیر و 
گلوله شجاعانه مقاومت کردند و پى درپى این 
شعار را ســر مى دادند: از جان خود گذشتیم، با 

خون خود نوشتیم: یا مرگ یا خمینى».6
ویژگى خاص قیام 19 دى، شرکت و همکارى 
همۀ اقشــار مردم بود. این قیام نیز با رهبرى 
روحانیون شــکل گرفت؛ اما اگــر حمایت و 
پیوســتن مردم به روحانیت نبود، به پیروزى 

نمى رسید.7 
قیــام 19 دى بــا مظلومیت شــهدا و حرکت 
روحانیون و مردم به بار نشســت و حرکت ساز 
شــد. به این ترتیب مبارزه علیه رژیم طاغوت 
شکل همه جانبه  اى پیدا کرد و خون تازه  اى در 
رگ نهضت جوشــیدن گرفت. به دنبال قیام 
19 دى، نهضت به شهرهاى دیگر کشیده شد 
و حماسه چهلم  ها شــکل گرفت. تبریز، یزد، 
جهرم، تهران، مشهد و شهرهاى دیگر کشور 
شاهد قیام  هایى خونین در گرامى داشت شهدا 
بودند. ابتدا تبریز در چهلم شهداى قم به خاك 
و خون کشیده شد و پس از آن، شهرهاى دیگر 
به همین ترتیب شــاهد حماســه  هایى جاوید 
بودند. حماسه چهلم ها نهضت را به ثمر رساند 
و با بازگشــت امام خمینى (ره) به کشــور، به 

پیــروزى انقالب اســالمى انجامید. 19 دى 
نقطه عطفــى در نهضت اســالمى مردم به 
رهبرى امام خمینى (ره) بود که مشعل انقالب 
را شــعله ور ســاخت و پیروزى علیه حکومت 

طاغوت را به ارمغان آورد.8
نظام شاهنشــاهى تا پیش از قیــام مردم در 
19 دى، مســئله مبارزه و خشم و نفرت مردم 
از حکومت طاغوت را جــّدى تلقى نمى کرد. 
فراگیر شــدن نهضت و قیــام هاى پى در پى، 
پایه هــاى کاخ و بیداد ستم شــاهى را به لرزه 
درآورد و نظــام دریافت کــه در معرض خطر 
جدى نابودى قــرار دارد. لذا تمام توان خود را 
براى سرکوب مبارزات و قیام ها به کار گرفت؛ 
اما در این کار توفیقى به دســت نیاورد؛ چراکه 
خون شهدا و روحى که امام (ره) در ملت دمید، 
کار خود را کرده بود و هیچ سدى نمى توانست 
سیل خروشــان نهضت را تاب بیاورد. نظام با 
تمام قــدرت به میدان آمد و روحانیون و مردم 
نیــز به رهبرى امام (ره) و بــا توکل به خداى 

متعال، به مقابله با حکومت روى آوردند.9
قیام 19 دى، در ماه محّرمـ  ماه پیروزى خون 
بر شمشیرـ  مژده فتح دیگرى را براى اسالم به 
ارمغان آورد. با این حرکت درخت سرخ انقالب 
جوانه زد، شــکوفه هاى استقالل و آزادى سبز 
شــد و در بهمن 57 به بار نشســت و موجبات 
ســقوط رژیم طاغوت و شــکل گیرى نظام 

اسالمى را فراهم آورد. 
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مســیر تاریخى ادیان را تنها پیامبران الهى تعیین 
نمى کنند. پس از پیامبــران، میراث فکرى و معنوى 
به دست پیروان مى افتد و انگیزه هاى دنیوى، فهم و 
تفاسیر شــخصى،  مناسبات اجتماعى و سیاسى و... 
میراث انبیاء را به سوى تأویل و تحریف سوق مى دهد. 
نقش پیروان در بقاى آموزه هاى یک دین، تنها حفظ 
آمــوزه هاى خالص انبیاء نبوده اســت، بلکه پیروان 
ادیان، به تأویل، تفسیر و حتى تحریف و حذف و اضافه 
در آموزه ها پرداخته اند. بنابراین انحراف، مهمترین 
چالــش پیش روى دین ورزان در مســألۀ دین بوده 
است. چالشــى که گاهى با یک زاویه کوچک شروع 
شده و پس از چندى، فرسنگ ها فاصله با آیین ابتدایى 

را پدید آورده است. 
نمونه هایى از این مسأله را مى توان در تفاوِت رویکرد 
در متون دینى و رفتار پیــروان یافت. آن چیزى که از 
مســیحیت باقى مانده اســت، بیش از آنکه کلمات 
مسیح عیسى ابن مریم باشد، کلمات پیروان آن است 
تا جایى که برخى مســیحیت را پولِسیَت دانسته اند. 
پیشآمدهاى ناگوار زمان وفات پیامبر اسالم صلى اهللا 
علیه و آله و اتفاقات اول ماه ربیع االول، که سرآغازى 
بر یک انحراف در اســالم بود، ما را برآن داشت، این 
شماره به بررسى اجمالى انحرافات در ادیان مختلف 

بپردازیم.
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به کوشش مرتضى ناصحى

بررسى کنیم. در این مجلس که دو گروه اصلى 
حضور داشتند، مهاجران به رهبرى ابوبکر و عمر 
و گــروه دوم انصار که دو قبیله اوس و خزرج آن 
را تشکیل مى دادند که به این ترتیب چهار حزب 

مختلف در سقیفه مقابل هم قرار گرفتند. 
پیشینه این تقابل در ســقیفه را باید در سیستم 
قبیله اى حجاز جست وجو کرد؛ چراکه در قبیله، 
رئیس قبیله رکن اساســى محسوب مى شد که 
مهم ترین ویژگــى وى تعصب گرایى به قبیله 

خود بود.
رسول اکرم با ورود اســالم ریشه هاى تعصب 
قبیله اى را از بین برد؛ اما پس از رحلت ایشــان 
اختالفات و تعصب گرایى قبیله اى بازگشت و در 
نتیجه درگیرى هاى انصار و مهاجرین آغاز شد؛ 
همچنین رقابت هاى درون گروهى این قبایل 

مثل اوس و خزرج از سر گرفته شد.
تقدم خزرج در اســالم آوردن یکى از افتخارات 
این قبیله بــود و وقتى اوس و خزرج از پیامبر در 
خواســت مبلّغ کردند، پیامبر به دلیل وجود این 
اختالفات، شــخصى به نام مصعب ابن عمیر را 
که نه از قبیلــه اوس بود و نه از خزرج، به عنوان 

مبلّغ به این قبایل ارسال کرد.
بــه روایت کعب ابن عجــره، مهاجران و انصار 
و بنى هاشــم، هرکدام خود را به رســول اکرم 
نزدیک تــر مى دانســتند و بــه یکدیگر فخر 
مى فروختند. پیامبر بــراى فروکش کردن این 
اختالفات از هر کدام تعریف به خصوصى کردند؛ 
به انصار فرمودند: «من برادر شما هستم». انصار 
 گفتنــد: «اهللا اکبــر، به خدا ما پیروز شــدیم». 
به مهاجران  فرمودند: «من از شــما و قریشــى 
هستم». مهاجران نیز  گفتند: «اهللا اکبر، به خدا 
ما پیروز شــدیم». اما حضرت به بنى هاشم رو 
کردند و فرمودند: «شــما از من و به ســوى من 
هســتید»؛ یعنى جهت گیرى هاى سیاســى، 
اجتماعى، فرهنگى و دینى شما با من مطابقت 
دارد. به همین دلیل رسول اکرم مى فرماید: «من 
و على پدران این امت هستیم» یا در جاى دیگر 

ماه ربیع االول ماه میالد نبى مکرم اسالم است 
که به تعبیر اقبال الهورى:

دل به محبوب حجازى داده ایم
زین جهت با یکدگر پیوسته ایم

اوست که هیچ مسلمانى نمى تواند مسلمان 
باشد وعاشق او نباشد. این عشق جاویدان 
نقطه عزم همه امت اسالم است که میتواند 

آینده اى درخشان و متعالى را براى این امت 
تکه تکه شده به ارمغان بیاورد. شاید بر اساس 

همین نگاه یگانه بود که امام امت رضوان اهللا 
علیه ایام میالد آن حضرت را هفته وحدت نامید 

که یک استراتژى تمدن ساز است. یکى از راه 
هاى ایجاد امت واحد شناخت عواملى است که 
امت یکپارچه او را در ادامه تاریخ تا به امروز  

این چنین به آشوب و تفرقه  مبتال ساخته است. 
این مساله مهم ترین دغدغه همیشگى علماى 

اهل تسنن و تشیع بوده و هست. لذا همه 
اندیشمندان به خصوص در راس همه آنان 
یعنى رهبرى فرزانه انقالب اسالمى مدظله 

العالى ضمن توصیه فراوان بر حفظ وحدت و 
برادرى و پرهیز از اختالف افکنى، به این نکته 
تاکید داشته اند که باید مباحث علمى و حقایق 

تاریخى و مذهبى به شکلى آرام و عالمانه مورد 
بحث و بررسى قرار بگیرد. لذا بر آن شدیم در 
این شماره خدمت حجت االسالم و المسلمین 

مرادى نسب رسیدیم، تا گوشه اى از زمینه 
هاى افتراق امت اسالم را مورد بررسى قرار 

دهیم.
حجت االسالم و المسلمین حسین مرادي نسب، 

عضو هئیت علمی گروه تاریخ پژوهشگاه 
حوزه و دانشگاه هستند که از سال 1357 

مشغول به تحصیل و تدریس در حوزه علمیه 
بوده اند. عالوه بر سوابق اجرایى و علمى، از 

ایشان بیش از هجده کتاب به صورت گروهى 
از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشر یافته 

است.

1. لطفًا  دربارة عوامل پیدایش شوراى سقیفه 
بنى ســاعده به عنوان اولیــن و بزرگ ترین 
انحراف پــس از رحلت پیامبر (صلى اهللا علیه 
و آلــه) و برنامه ریزى قبلى بــراى کنار زدن 
حضرت علىq و تصاحب خالفت ایشــان 

توضیحاتى بفرمایید.
در ابتدا باید ریشــه هاى اصلى تشکیل سقیفه را 

مى فرماید: «حسین از من است و من از حسین 
هستم».

به این ترتیب پیامبر توانست این اختالفات را فرو 
بنشاند و در این ُمفاخره، بین طرف هاى اختالف، 
ثباتى ایجاد کند تا گزندى به اســالم وارد نشود. 
لذا شعار بنى هاشــم همیشه «َحسَبى سالمُت 
الّدین» بوده اســت. به ایــن معنى که ما خود را 
از تنش هاى سیاســى کنار مى کشیم تا به دین 
آسیبى نرسد. امیرالمؤمنین نیز در پاسخ شعرى 
که عتب ابن ابى لهب در ســقیفه خواند، همین 

شعار را ذکر کردند.
این اختالفات و فخرفروشــى که از زمان پیامبر 
وجود داشــته، از مهم ترین دالیل زمینه سازى 
انصار و مهاجریــن براى براى غصب حکومت 
بوده اســت. مى توان از ُمفاخره بین مهاجران و 
انصــار مثال هایى را بیان کرد؛ مانند اختالف در 
مورد «اولین نفرى که در بقیع دفن شــد» یا در 
«در میان اوس و خزرج اختالف بود که در بیعت 

عقبه چه کسى ابتدا بیعت کرد». 
 qســعید ابن مســّیب به نقل از امام ســجاد
مى گوید: «اولین کینه ابوبکر را مى توان در زمانى 
دید که رســول اهللا به ُقبا آمد تا به مدینه بروند. 
ابوبکر به پیامبر گفــت: چرا حرکت نمى کنیم؟ 
پیامبر فرمودند: منتظر على هســتم، وقتى آمد 
حرکت مى کنیم». سعید ابن مسّیب این جریان 

را شروع حســادت و اختالفات بین بنى هاشم 
و مهاجرین مى دانــد و مى گوید: «اینجا اولین 
کینه ابوبکر از رسول خدا و على شکل گرفت و تا 

غصب خالفت ادامه یافت».
پیامبــر اکرم (صلى اهللا علیــه و آله) هرگاه این 
اختالفــات را مى دید، خطاب به آنها مى فرمود: 
د ولد اآلدمى من  «أنا حبیب اهللا والفخر، أنا ســیّ
قیامۀ والفخر، و بَِیدى لِــواِء َحمد َوال َفخر، وما 
من نبى یومئــٍذ اّال َتحَت لِوائِه وال فخر، وأنا اوُل 
ٍع وال فخر، وأنا اّوُل َمن  شــاِفٍع والفخر، و المشفِّ
ُیحــِرَك ِحلََق الَجّنت فَیفَتُح اهللاَ لِى وال فخر، أنا 
أول األولین واآلخرین على اهللا وال فخر، أنا قائد 
المرســلین والفخر، أنا خاتم النبیین والفخر». 
ایشان با این ســخن همواره درصدد فروکش 

کردن این ُمفاخرات و تقابل بین احزاب بودند.
از این دســت اختالفات قبیلگى در میان انصار 
و مهاجرین بســیار زیاد بود. حتى در جنگ هاى 
صدر اســالم هر کــدام براى خــود پرچمى 
برمى افراشتند؛ اما پیامبر توانستند همۀ این قبایل 
را تحت پرچمى واحد بــه نام «لواء الجماعت» 

گرد هم آورند.
نکته قابل توجه در ســقیفه این است که به هیچ 
عنــوان بحث در مورد توحید و نبوت و اســالم 
نبود؛ بلکه بیشــتر تقابل اختالفــات و ُمفاخره 
در یارى رســاندن به پیامبر بیــن این احزاب به 

رواق ︑ ﹙﹫﹏ و ﹡﹆︡

﹎﹢﹡﹥ ︫﹠ـــ︀︨﹩
︣اف در اد︀ن ﹡ا 

ر︪ـــــــــ﹦
 ︉  ︑ـــــــ︺︭
 ️ ــــــ و د︠ر
︣اف ا﹡ــــــ

مسجــــد
شمـاره180
دى مــــاه
1 3 9 3
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بودیسم

1. الوهیت بودا و پرستش 
مجسمههاى بودا

2. ورود مسائل جنسى از تنتریسم و 
شکتىپرستى به بودیسم

3. کم اهمیت شدن اصل «أهیمسا»

تفاوت تفسیر در سخنان بودا توسط 
شاگردان؛ وامگیرى از گروه هاى 

دیگر هندى

زرتشت

1. دوگانهپرستى و اعتقاد به دو مبدأ 
خیر و شر در هستى

2. رواج احکام عملى سخت و 
غیرعقالنى 

3. ازدواج با محارم
4.تقدیس آتش

5. ایجاد نظام طبقاتى
6. عدم دفن مردگان

نفوذ مجدد عقاید مذهبى ایران 
باستان به آیین زرتشت؛

تالش اشراف و موبدان براى 
قدرت گیرى و تسلط بر زرتشتیان؛
ایجاد قرائت واحد از دین توسط 

حکومت ساسانى

گمشدن متن عهد عتیق و بازنویسى یهودیت
آن توسط کاهنان

مسیحیت
1. انحراف از توحید و ایجاد تثلیث

2. تحریف مفهوم نبوت
3. نسخ شریعت

4. اطاعت از حاکمان ظالم

تالش پولس براى مسیحى کردن 
کفار با تغییر االهیات و شریعت؛
شوراى نیقیه و رسمى کردن 
آموزه هاى انحرافى پولس

اسالم

1. شوراى سقیفه و غصب خالفت
2. فرقه فرقه شدن مسلمانان

3. تبدیل خالفت به پادشاهى در 
حکومت اسالمى و موروثى شدن آن

4. بازگشت به سنت جاهلى

اختالف مهاجرین و انصار در خالفت 
پس از پیامبر؛ برنامه ریزى عده اى 
براى تصاحب خالفت؛ قبیله گرایى 

در میان مسلمانان

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترویـــجى
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چشم مى خورد و نه تنها میان مهاجرین و انصار 
اختالفــات زیادى بود، بلکه میان انصار (اوس و 
خزرج) نیز بر سر جانشینى پیامبر اختالف زیادى 
وجود داشت و هیچ کدام حاضر به قبول جانشین 
از قبیله مقابل نبودند. وقتى انصار خبر تشــکیل 
شــوراى سقیفه را به خلیفه دوم رساندند، وى به 
سرعت خود را به شــورا رساند. حسین مونس 
مى گوید: «با اینکه اوس و خزرج در قبول اسالم 
با یکدیگر متحد شدند و همگى گرد رسول خدا 
مى چرخیدند و با یک نام خوانده مى شــدند، اما 
رقابت ها و اختالف ها همچنان میانشان پابرجا 
بود. در این میان، باید به نقش مهاجرین اشــاره 
داشت که آنها به این جدایى اصرار داشتند؛ زیرا 
از طرفى تعداد آنان نســبت به انصار کمتر بود و 
از ســوى دیگر، انصار با نهایت اخالص، در راه 
گســترش اســالم تالش بى وقفه اى کرده و 
زندگى خود را وقف اسالم نموده بودند؛ چنان که 
در جنگ هایى چون اُحد، بیشــتر شهدا از انصار 
بود. مهاجریــن این ویژگى را عامل ضعف خود 
مى دانستند و مى  ترسیدند با از دست دادن پایگاه 
اجتماعى خویش، به دست انصار حذف شوند. با 
این حال خالفت را به دلیل قرابت خاندانى خود 

با پیامبر اسالم، حق خود مى دانستند».
لذا مهاجرین به ســقیفه   رفتند و چنان صحبت 
 کردند که اختالفات میان انصار زنده شد تا اینکه 
انصار گفتند یک خلیفه از مهاجرین و یک خلیفه 
از انصار که با مخالفت خلیفه دوم روبه رو شدند. 
وى گفت: نمى توان یک شمشیر را در دو غالف 
گذاشت؛ لذا انصار پذیرفتند که خلیفه از مهاجرین 
و وزیر از انصار باشــد؛ اما وزیــر را هم خلیفه بر 

اساس سلیقه خود انتخاب مى کرد.

2. یکى از دالیل اثبات حقانیت ابوبکرـ  با توجه 
به دیدگاه اهل سنتـ  عهده دار شدن امامت 
جماعت مسلمانان در زمان بیمارى پیامبر است. 

در این مورد توضیحات الزم را بدهید.
اهل تســنن معتقدند پیامبر در هنگام بیمارى، 
ابوبکر را به امامت جماعت مســلمانان تعیین 
کردند؛ اما علماى شــیعه بر ایــن باورند که این 
کار توسط عایشــه به ابوبکر سپرده شد و هیچ 
تعیینى از سوى پیامبر رخ نداد. البته گزارش هاى 

تاریخى در این باره متفاوت است.
ســه حالت در این مورد احتمال دارد. اول اینکه 
پیامبــر امام جماعــت بودند و ابوبکــر و دیگر 
مسلمانان به ایشان اقتدا کردند که در  این حالت 

هیچ فضیلتى براى خلیفه اول نیست.
حالت دوم اینکه ابوبکر امام جماعت بوده و مردم 
و رسول اکرم به وى اقتدا کردند. در این صورت 

پیامبر مى بایســت از نبوتش کناره گیرى کرده 
باشد؛ چراکه به شخص غیرمعصوم اقتدا کرده 

است. در نتیجه این مورد هم منتفى است.
حالت سوم این است که پیامبر ابوبکر را در امامت 
جماعت شریک کرده باشــند؛ یعنى هر دو نفر 
امامت نماز را عهده دار بودند که هیچ مسلمانى 

این مورد را نیز نمى پذیرد.
همان طور که بیان شــد نقل این روایت، همراه 
با گزارش هاى متعدد و متناقض اســت. اولین 
تناقض این اســت که وقتى پیامبر به هوش آمد 
و صداى نماز را شــنیدند، رو به عایشه کردند و 
گفتند: شــما زنان چه کار کردید و همواره دنبال 
خواســته هاى خود هستید. ســپس به همراه 
علىq و فضل ابن عباس به مســجد رفتند و 
ابوبکــر را کنار زدند. اگر حضرت خودشــان به 
ابوبکر دستور اقامۀ نماز دادند، هیچ معنى نداشت 
که با آن حال به مســجد رفتــه و ابوبکر را کنار 

بگذارند.
دوم اینکه معنى نداشــت که حضرت، عایشه را 
ســرزنش کند و بگوید شما دنبال خواسته هاى 
خود هستید و مثل زنان زماِن یوسف پیامبر رفتار 

مى کنید.
همچنین در گزارش ها نقل شده است که پیامر 
به حفصه خطاب کردند که بــه برادرم بگویید 
بیاید. وقتى ابوبکر را صدا زدند، ایشــان خواسته 
خود را تکــرار کردند. اصحاب عمر را صدا زدند. 
سومین بار پیامبر خواسته خود را تکرار کردند و 
حفصه گفت: منظور پیامبر از برادرش، على ابن 
ابى طالب اســت. این روایت نیز حاکى از جعلى 
بودن روایت جانشــینى ابوبکر به دستور پیامبر 

براى امامت جماعت مسلمانان است.
همچنین عدم ذکر نوع نمــاز در گزارش ها که 
مشخص نیست نماز ظهر یا صبح یا مغرب بوده، 
نشــان از جعلى بودن آن دارد و امامت جماعت 
کسان دیگر در زمان رسول خدا و به دستور ایشان 
نیز دلیل دیگرى بر عدم صالحیت ابوبکر براى 
این منصب و همچنین جعلى بودن این ادعا است. 
اهل تســنن در البدایه و النهایه نقل مى کنند که 
«عبد الرحمن عوف» در جنگ تبوك نماز خواند 
و پیامبر به وى اقتدا کرد؛ هرچند شیعه این روایت 
را قبول ندارد. لذا اگر قرار باشــد کسى جانشین 
پیامبر در امامت جماعت باشد، عبدالرحمن عوف 

سزاوارتر از ابوبکر است.
بر فرض اینکه پیامبر به ابوبکر دستور به امامت 
جماعت مسمانان داده باشد، فضیلتى براى وى 
نیست تا خود را بعد از رحلت پیامبر امیر مسلمانان 
بدانــد؛ درحالى که نصوص متعددى از پیامبر در 

ــ﹢د  ــ︣ای︠  ــ︡ر ا︨ــ﹑م ﹨ــ︣ ﹋ــ︡ام︋  در ︗﹠﹌ ﹨ــ︀ی︮ 
﹫︀﹝︊ــ︣ ︑﹢ا﹡︧ــ︐﹠︡ ﹨﹞ــ﹤ اــ﹟  ︣﹝﹩ ا﹁︣ا︫ــ︐﹠︡؛ ا﹝ــ︀︎  ︣︎﹞ــ﹩︋ 
ــ﹥ ﹡ــ︀م «﹜ــ﹢اء ا﹜︖﹞︀︻ــ️»  ︣﹞ــ﹩ واــ︡︋  ﹇︀︊ــ﹏ را ︑ــ️︎ 

ــ︡. ﹎ــ︣د ﹨ــ﹛ آور﹡

مــورد امیرالمؤمنینq ماننــد حدیث منزلت 
موجود است که گواه فضیلت آن حضرت نسبت 

به دیگر مسلمانان است.
به دلیل گزارش هاى متعدد از این قضیه و تناقض 
در آنها، نهایتاً مى توان گفت پیامبر کسى را براى 
امامت نماز مأمور نکرده بودند و ابوبکر از طرف 

عایشه مأمور به نماز شد. 
دیگر استنادات اهل تسنن بر حقانیت جانشینى 
خلیفه اول در منصب حکومت مسلمانان، زمانى 
است که پیامبر در اواخر عمر خود مى خواستند 
وصیت بکنند و درخواســت قلم و کاغذ کردند. 
خلیفه دوم گفت: پیامبر هذیان مى گوید. پیامبر 
بعد از اینکه از گفته وى ناراحت شدند، از نوشتن 
وصیت منصرف شدند؛ درحالى که پیش از این، 

حدیث ثقلین را بیان فرموده بودند. 
نکته مهم در این مســئله این اســت که دستور 
پیامبر براى جانشینى ابوبکر به امامت جماعت 
مســلمانان در مسجد که در اوج مریضى ایشان 
صادر شــد، هذیان نبود؛ اما زمانى که ایشان در 
بیمارى خود مى خواستند وصیت کنند، به دلیل 
کسالتشان آن وصیت قابل قبول نبود و هذیان 
بود! جالب آنکه اهل ســنت در انتصاب خلیفه 
دوم توســط ابوبکر نیز مسئله بیمارى ابوبکر را 
نادیده گرفتنــد. وى در هنگام انتصاب عمر به 
خالفت مسلمانان به قدرى کسالت داشت که 
هر چند دقیقه یکبار بیهوش مى شد. با این حال 
هیچ کس این وصیت و انتصاب را هذیان قلمداد 

نکرد.
بنابراین با تمام این مشــاهدات و مســتندات 
تاریخى ُپرواضح اســت که آنهــا براى غصب 
خالفت امیرالمؤمنین برنامه ریزى قبلى داشتند.

3. عمر شــخصاً و بارها نتیجه اجتماع سقیفه را 
اشــتباه، عجوالنه و دور از حقیقت مى دانست 
و به آن اعتراف داشت که بدون نظرخواهى 
صحابه بزرگ و مسلمانان صورت گرفته است. 

در این مورد نیز توضیحاتى بفرمایید.
در مستندات تاریخى اهل سنت، بارها به نقل از 
خلیفه دوم ذکر شده که انتخاب ابوبکر به خالفت 
براثر شــتابزدگى بوده که خدا شّر آن را برطرف 

کرد.
بعدها اهل سنت براى توجیه این شیوه از انتخاب، 
دســت به دامن اجماع و شورا و اهل حل و عقد 
مى شــوند که نشان دهندة شــتابزدگى آنها در 
انتخابــى غیراصولى و بدون حضــور برخى از 

بزرگان مهاجر و بنى هاشم است.
نکته دیگر ســؤال مردم از خلیفه دوم بر چرایى 
انتخــاب عجوالنه ابوبکر اســت که وى پس از 

ناراحت شدن، ماجراى سقیفه را شرح مى دهد و 
سپس مى گوید: «اگر ابوبکر را انتخاب نمى کردیم، 
باید از اجتماع جدا مى  شدیم و بعد از این اگر کسى 
بدون کسب نظر و مشورت با مسلمانان، با مردى 
به خالفت بیعت  کند، نــه از او پیروى کنید و نه 
از بیعت گیرنده که هر دو مســتحق کشته شدن 
هســتند». (صحیح بخارى، ج8، ص27ـ  28) 
این ســخن عمر، هم عجوالنه انتخاب کردن 
ابوبکر را زیر ســؤال مى برد هم انتصاب خود وى 
توســط ابوبکر را؛ چراکه ابوبکر بدون مشورت با 

مسلمانان وى را به خالفت برگزید.

4. عدم تمایل عمر براى رســیدن خالفت به 
امیرالمؤمنین علــىq و تدبیر وى براى پایان 
دادن به ادعاى خالفت آن حضرت با انتخاب 
شوراى شش نفره  را چگونه ارزیابى مى کنید، 
با توجه به اینکه در آن شورا فقط زبیر طرفدار 

علىq بود. 
از خلیفه دوم نقل شــده اســت که: من از پیامبر 
شنیدم که از شش نفر راضى هستم: طلحه، زبیر، 
عثمان، عبد الرحمن عوف، سعدبن ابى وقاص و 
على ابن ابى طالب؛ لذا این شش نفر را به عنوان 
شوراى انتخاب خلیفه انتخاب کردم. مسلم در 
صحیح مى گوید: عبــداهللا ابن عمر نزد پدرش 
آمد و گفت: مردم گمان دارند شما تصمیم دارید 
براى خود جانشین انتخاب نکنید. عمر در جواب 
وى گفــت: اگر انتخاب نکنم مانند پیامبر عمل 
کــردم (درحالى که نصوصى چون حدیث غدیر 
خالف آن را ثابــت مى کند) و اگر انتخاب کنم، 
مانند ابوبکر عمل کرده ام. اما من راه ســومى را 

برمى گزینم و آن شورا است.
 نکته اینجا اســت که در شورا همه از مهاجران 
بودند و هیچ یک از انصار در آن وجود نداشــتند؛ 
بنابراین تالش وى براى انتخاب شورایى بود که 

به علىq رأى ندهند.
همچنین از عمر در این باره چندین سخن نقل 
شده است که به راحتى مى توان عدم تمایل وى 
به امام علىq را دریافت. او تصریح مى کند که 
اگر ابوعبیده زنــده بود، چون پیامبر وى را امین 
امت مى دانست، او را به خالفت انتخاب مى کرد؛ 
درحالى که نصوص بســیار زیادى از پیامبر در 
مورد علىq وجــود دارد که نه تنها این معنى، 
بلکه معانى به مراتب واالى دیگرى را دربارة آن 
حضرت نقل مى کند که بر فضیلت ایشان داللت 
 qدارد. پیامبر در شــب مبیت به امیرالمؤمنین
فرمودند: یا على ودایعــى که مردم مکه به من 
داده اند، به دستشان بسپار. امین بودن آن حضرت 
در این سخن به وضوح برداشت مى شود؛ لذا این 

سخنان بهانه خلفا براى دور کردن امیرالمؤمنین 
از خالفت حقه ایشان بوده است.

نیز از عمر نقل شده، اگر سالم (غالم ابوحذیفه) 
زنده بود، چون از پیامبر شــنیده بودم که وى را 
خیلى دوســت دارد، او را براى خالفت انتخاب 
مى کردم؛ در صورتى که پیامبر ُحّب علىq را 
معیار شــناخت مؤمنان و منافقان قرار دادند که 
فضیلتى باالتر از این براى یک شــخص وجود 
ندارد. همچنین در جنگ خیبر پیامبر فرمود: فردا 
پرچم را به کســى خواهم داد که خدا را دوست 
دارد و خدا هم او را دوســت دارد. در روز مباهله 
نیز قرآن، علىq را نفس پیامبر دانســته است. 
 qروایات متعــدد دیگرى دربارة فضیلت على

نسبت به سایر اصحاب وجود دارد.
 این دو ســخن از عمر نشان دهنده این است که 
افراد شورا به گونه اى انتخاب شده بودند که على

q به خالفت نرسد.
در شورا، عبدالرحمن بن عوف را حکم قرار دادند. 
عبدالرحمن به علىq گفت: «آیا با سنت نبوى 
و سنت شیخین بیعت مى کنى؟». در هیچ یک 
از گزارش ها نقل نشــده است که بیعت با سنت 
شیخین دستور عمر باشد؛ بلکه بیانگر جانبدارى 
عبدالرحمن بن عوف از خواسته عمر است و این 
شــرط که زاییده فکر عبدالرحمن بود، به دلیل 
نزدیکى اش به عثمان و میــل باطنى او بر دور 
نگه داشتن علىq از خالفت مطرح شد. جالب 
اینجا است که عثمان پس از نشستن بر منصب 
خالفت، به هیچ یک از سنن شیخین عمل نکرد.

اگر امروز با اسالم التقاطى روبه رو هستیم، ریشه 
در ســقیفه و اختالفاتى دارد که بعدها موجب به 
وجود آمدن مکاتب و فرقه هاى افراطى اسالمى 

در بین مسلمانان شد.

5. وجود ترجیع بند «گردن زدن» در شرایط 
انتخاب خلیفه و همچنین علم عمر را به اینکه 
در شورا فقط زبیر طرفدار علىq است، چگونه 

ارزیابى مى کنید؟
این دســتورالعملى که خلیفه دوم به ابوطنحه 
انصارى داد که بین شش نفر حاضر در شورا اگر 
چهار نفر موافق بودنــد و دو نفر مخالف، گردن 
مخالفان را بزنید و اگر طرفین مســاوى بودند، 
عبدالرحمن بن عوف را حکم قرار دهید، نشان از 
عدم وجود آزادى فکر و بیان در شوراى انتخاب 
خلیفــه دارد. پس از فوت پیامبر تفکر قبیلگى بر 
حجاز حاکم شد و با اینکه اسالم با ورود خود سعى 
در رفع جاهلیت از حجاز داشــت، آنها بالفاصله 

پس از فوت پیامبر به همان حال برگشتند.
از طرف دیگر درســت است که بین مهاجرین 
اختالفاتى وجود داشــت، اما عمــر با انتخاب 
کســانى در کنار علىq که از اصحاب پیامبر 

بودند، بر این اختالفات دامن زد.
وقتى امام علىq به خالفت رسید، طلحه و زبیر 
که با حمایت عایشه، عثمان را از سر راه برداشته 
بودند، در برابر ایشان شمشیر کشیدند؛ لذا براى 
روشن تر شــدن حقیقت، باید وضعیت سیاسى 
و اجتماعى آن زمــان و رقابت هاى فرهنگى و 

قبیلگى را در جریان سقیفه بررسى کرد. 

︣ای ︗︀﹡︪ـ﹫﹠﹩   ︋︣︊﹞︀﹫ ﹡﹊︐ـ﹥ ﹝ـ﹛ در اـ﹟ ﹝︧ـ﹙﹥ ا﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ د︨ـ︐﹢ر︎ 
ـ﹥ ا﹝︀﹝ـ️ ︗﹞︀︻ـ️ ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن در ﹝︧ـ︖︡ ﹋ـ﹥ در اوج ﹝︣︱ـ﹩  ا︋﹢︋﹊ـ︣︋ 
﹢د  ﹫﹞ـ︀ری︠  ـ︡، ﹨︢ـ︀ن ﹡︊ـ﹢د؛ ا﹝ـ︀ ز﹝︀﹡ـ﹩ ﹋﹥ ا︪ـ︀ن در︋  ـ︀در︫  ا︪ـ︀ن︮ 
ـ﹥ د﹜﹫﹏ ﹋︧︀﹜︐︪ـ︀ن آن و︮﹫ـ️ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل  ﹝﹩ ︠﹢ا︨ـ︐﹠︡ و︮﹫ـ️ ﹋﹠﹠ـ︡،︋ 

ـ﹢د!  ﹡︊ـ﹢د و ﹨︢ـ︀ن︋ 
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︩ ﹇︡رت ︠︡ا ︀ ﹝﹢︋ــــ︡ان؟ ︤اــــــ ︣ای ا﹁ ︑﹑ش ︋
محمدحسن جاویدى

قبل از ظهور زرتشــت، ایرانیان پیرو دین ُمغان 
بودند که زرتشــت با آوردن آیین جدید، درصدد 
اصالح آیین ســابق برآمد. آیین زرتشــت نیز 
همچون بسیارى از ادیان دیگر، دستخوش فراز 
و نشیبهایى در سرنوشت خود شد. نهضتهاى 
اصالح دینى مثل مانى و مزدك و سرگذشت آیین 
زرتشت در حکومتهاى هخامنشى و ساسانى، 
مؤیدى بر شــدت گرفتن انحراف و انحطاط در 
این آیین است که اوج آن، بروز کیش میترائیسم 
یا مهرپرســتى در اواخر دوره هخامنشى بود که 
به نمادى از انحراف در تعالیم زرتشــت تبدیل 
شــد. در این مقاله تالش شــده است با استناد 
بــه آموزههاى زرتشــت در گات ها و همچنین 
مستندات تاریخى، برخى از انحرافات این آیین 
را پس از زرتشــت بررسى کنیم. این انحرافات، 
هم در بخش اعتقادى و هم در احکام عملى این 
آیین شکل گرفته اســت؛ انحرافاتى همچون 
دوگانه پرســتانه، جامعه طبقاتــى، کفاره هاى 

سنگین غیرعقالیى، آیینهاى طهارت زنان و 
مردان و ازدواج با محارم. 

 
برخى از محققان، آیین زرتشت را بر اساس یک 
بند در یسنا،1 در میان ادیان توحیدى قرار دادهاند و 
به این نکته اذعان دارند که پس از مرگ زرتشت، 
دوگانهپرســتى در این دین پدید آمده و اندیشه 
توحیدى زرتشت، دســتخوش تحریف شده 

است.2
با روى کار آمدن حکومت اصیل ایرانى ساسانى، 
آیین زرتشت به عنوان دین رسمى امپراطورى 
ایران انتخاب شد. موبدان یا همان مغان سابق، 
دوباره بر اریکه قدرت ســوار شــدند و در کنار 
ایشان، شاهان ساسانى به عنوان نگهبانان آتش 
و آتشکده همراه با َفّره ایزدى، تالش کردند که 
قرائت واحدى از دین به وجود آوردند و در ســایه 
آن، حکومت خود را گسترش داده و مخالفین را 

سرکوب کنند.

در این دوره اهورامزدا و اهریمن، نمایان شــده و 
هرکدام داعیهدار قسمتى از خلقت شدند. اهورا، 
آفرینــش خوبىها و اهریمن خلــق بدىها را 
برعهده گرفت. در این زمان، زرتشــتیان گمان 
مىکردند که با اســتناد زشــتىها و بدىها به 
اهریمــن، اهورامزدا را تنزیه و تقدیس کردهاند؛ 
در صورتى که براى اهورا شــریک درست کرده 
بودند. این دامنه تغییر تــا جایى پیش رفت که 
خداى بزرگ ترى به نام ُزروان پدید آمد که خالق 
اهورا و اهریمن بود و جایگاهى بس رفیع داشت 

و پدِر بزرگى خوانده مىشد.3

   
وجود احکام عملى بسیار سخت و غیرعقالنى 
درکتاب اوستا که کتاب دینى زرتشتیان به شمار 
مى آید، یکى دیگــر از دالیل انحراف این آیین 
است. گاهى این احکام در شدتى از سختى هستند 
که امکان وقوع آن محال به نظر مىرسد. براى 
مثال درباره زنى که بچه مرده  به دنیا بیاورد، چنین 

حکم داده شده که آن زن باید با ُگمیز (ادرار = گاو) 
و خاکستر که هر دو داراى خاصیت دیوزدایى و 
تسخیر دیو است، تطهیر شود. پس براى بیرون 
راندن دیو موت از دخمۀ زن (رحم زن)، مخلوط 
شاش گاو و خاکستر در رحم زن ریخته مى شود 

تا از دیو تخلیه و تطهیر شود.4
یا مثًال در مورد کســى که ســگ آبى را بکشد، 
این گونه آمده که باید هزار تازیانه اســب و هزار 
تازیانه شتر بر او زده شود و باید دههزار بسته هیزم 
ســخت و خشک و خوشبو براى روان آن سگ، 
بــراى آتش بیاورد و در کنــار اینها، ده  هزار مار، 
ده  هزار سنگ پشــت، ده  هزار قورباغه، ده هزار 
مورچه، ده هزار کرم خاکى، ده هزار مگس و... را 
بکشــد و خانه و زمینى را به روان سگ آبى داده، 
هجده اســطبل ویران شده را بازسازى و هجده 
سگ را از ناپاکى ها پاك کرده، هجده مرد را طعام 

دهد تا گناه او بخشیده شود.5

   
تقدیس آتش از نشــانههاى زرتشتیان بوده که 
وجود آتشکدههاى فراوان در ایران باستان مؤید 
این مطلب اســت. تقدیس آتش با تشــریفاتى 
بسیار عریض و طویل، بیشتر دستآویزى براى 
حکومت وقت بود تا از این طریق قدرت بیشترى 
را در اختیار موبدان قرار دهــد و آنان را بر مردم 
برترى دهد. همراه شدن مراسم مربوط به آتش 
با نوشیدن معجون سکرآور گیاهى به نام هوَمه 
که زرتشت از آن به شدت نهى مىکرد، از دالیل 
دیگرى اســت که تقدیس آتش، پس از مرگ 

زرتشت پدید آمده است.6

َ  
این رسم که همان ازدواج با محارم است، در عهد 
هخامنشــیان ظهور کرد و سایر ادیان به شدت 
آن را نکوهــش کردنــد. از این نــوع ازدواج در 
کتابهاى زرتشتى بســیار نام برده شده است. 
گزارش مورخان یونانى و رومى نشــان از رواج 
این آیین در دودمان شاهى دارد و متون فارسى 
میانۀ زردشتى آن را چون کرفه (=ثوابى) بزرگ 
که انجام آن موجب بسیار شدن مردمان مى شود، 
دانســته و برهم زدن آن را گناهى گران شمرده 
اســت. برآیند گزارش هاى مختلف نشانگر آن 
است که خویدوده بیشتر در میان دودمان شاهى، 
اشراف، موبدان و به طور کلى طبقۀ اعلى جامعه 
و بیشتر به صورت ازدواج برادر و خواهر رخ داده 
است. بر اساس این قانون فقهى، ازدواج با مادر 
و خواهر نه تنها مجــاز، بلکه دورکننده دیوان و 

︣ش ﹨︀ی ﹡﹍ـــ
 ﹝ـــــــــ︡رن 
︋﹥ ﹋︐ـــــــ︀ب 
﹝﹆ـــــــ︡س

محمدصادق احمدى

بارت ارمن محقق سرشــناس تاریخ و الهیات 
مســیحى، دربارة عهد جدید گفتــارى دارد که 
بــا توجه به نگاه تاریخى مى تــوان گفته او را به 
طریق اولى درباره عهد قدیم نیز صادق دانست. 
او در این باره مى نویســد: «بسیارى از مردم در 
سراسر جهان کتاب مقدس را قرائت مى کنند که 
این قرائت و مطالعه از سر کنجکاوى یا باورهاى 
دینى اســت. اما در میان این همه خواننده، عدة 
کمى هستند که از خود مى پرسند که این کتاب 
از کجا آمده اســت؟ چه کسى یا کسانى تصمیم 
گرفتند که کدام کتــاب، مقدس و قانونى تلقى 
شــود و کدام کتاب ها مقــدس و قانونى تلقى 
نشوند؟ چه زمانى این تصمیم گرفته شد و مالك 

این تصمیم چه بود؟».1
کتاب مقدس، از جمله مسائل الهیاتى اختالفى 
در این قــرن بود؛ زیرا با شــروع اعتراض هاى 
اصالح گران و نهضــت ترجمه کتاب مقدس، 
کم کم  اعتقادات ســنتى نسبت به این کتاب از 
بین رفت. علت این امر از یک ســو جریان نقد 
تاریخــى بود که به لحاظ ســند و محتوا کتاب 
مقدس را زیر ســؤال برده بود و از ســوى دیگر، 
عقاید سران اصالحات دربارة کتاب مقدس بود. 
براى نمونه مارتین لوترـ  شــخصیت اصلى این 
نهضتـ  برخى از قسمت هاى کتاب مقدس را 
بدون ارزش مى دانســت و برخى از قسمت ها را 

هم فاقد حجیت قلمداد مى کرد.2

متن مقدس عبرى و تحریف
با بررسى دقیق عهد قدیم مطالبى براى خواننده 

موجب بخشش گناهان کبیره و نوعى صله رحم 
توأم با ثواب بسیار است؛ تا جایى که این مسئله 
را یکى از ســه داد (=قانون) برترى که زرتشت 
آموخته، دانســته7 و گفتهاند که پرهیزکارترین 
مردمان کسى است که بر دین مزدیسنان استوار 

بماند و این آیین در دودة او جارى باشد.8
در متــون مقدس معتبــر زرتشــتى از جمله 
ارداویراف نامه،9 دینکرد پنج10 و همچنین روایت 
آذرَفَرنَبغ فرخزادان،11 از این عمل بسیار تمجید 
شــده و آن را از جمله کرفههــا (=ثوابها) ذکر 

کردهاند.

   
از دیگر انحرافات در این آیین، مىتوان به عدم 
دفن مردگان و حمایت از نظام طبقاتى در جامعه 
ایران اشاره کرد. دفن نکردن مردگان، به جهت 
تقدیــس بیش از انــدازه و افراطى آنان در مورد 
آب، خاك و آتش بوده اســت. زرتشتیان حتى 
تا چندى پیش هم مــردگان خود را در دخمه یا 
برج خاموشــى قرار مىدادند تا طعمه پرندگان 
درنده شــود و از این طریق نجاست بدن مرده، 
وارد خاك یا آب نشود. البته زرتشتیان معتقد به 
جاودانگــى روان و همچنین پل صراط، میزان 

اعمال، بهشت و دوزخ  بودند. 
نظام طبقاتى از دیگر انحرافات دین زرتشت بود. 
نظام طبقاتى موجب برترى موبدان و شاهزادگان 
بر مردم عادى شده بود؛ در نتیجه به شدت توسط 
این دو قشــر جامعۀ آن روز، تأیید و بر آن تأکید 
مى شد. این نظام طبقاتى در مسائل مذهبى نیز 
به شدت رعایت مى شد؛ به گونهاى که خون افراد 
از این طریق به پاکى یا ناپاکى قسمت مىشد. 12
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روشن مى شود که صحت و اعتبار متن مقدس 
عبرى را از حجیت ســاقط مى کند. ابن عزرا با 
تأمل در متن مقدس توانست به اعتبار آن خدشه 
وارد ســازد. یکى از گزارش هاى موجود در متن 
مقدس عبــرى، گزارش از نابود شــدن کتاب 
مقدس و بازنویســى دوباره آن اســت. گزارش 
دیگر حاکى از پیدا شــدن تورات پس از سال ها 
مفقود بودن آن اســت: «و در ســال هجدهم 
یوشیا پادشاه واقع شد که پادشاه شافان بن ا ََصلیا 
بن مُشّالِم کاتب را به خانۀ َیُهَوه فرستاده گفت: 
”نــزد ِحلقیا رئیس َکَهنه برو و او نقره اى را که به 
خانۀ َیُهَوه آورده مى شــود و مستحفظاِن در آن 
را از قوم جمع مى کنند بشمارد. ...و ِحلقیا رئیس 
کهنه به شافاِن کاتب گفت: ”کتاب تورات را در 
خانۀ َیُهَوه یافته ام.“ و ِحلقیا آن کتاب را به شافان 
داد که آن را خواند. ...و شافان کاتب پادشاه را خبر 
داده گفت: ”ِحلقیا کاهن کتابى به من داده است.“ 
پس شــافان آن را به حضور پادشاه خواند. پس 
چون پادشــاه سخنان سفر تورات را شنید لباس 
خود را دریــد».3 این روایت عهد عتیق حاکى از 
آن است که تورات موسى براى مدتى طوالنى 
از دســترس خارج و ناپدید شده بود. این روایت 
نمى گوید که آیا در این مدت بنى اسرائیل به این 
موضوع اندیشیده بودند یا نه و آیا اصًال در این باره 
نگرانىاى وجود داشــته است یا خیر. همچنین 
در این روایت اصوًال مشــخص نمى شــود که 
یوشیا و هم دستانش چگونه پى بردند که نسخۀ 

یافت شده، واقعاً همان تورات موسى است.4
عزراى کاهــن یا کاتب نیز که جــزء پیامبران 
بنى اسرائیل به شــمار مى رود و در زمره کسانى 
اســت که رهبرى گروه دوم مهاجران یهودى 
به سمت فلسطین را عهده دار بود، به نقل کتاب 

مقدس پس از مفقود شدن آن اقدام به بازنویسى 
آن نمود تا بنى اسرائیل را دوباره صاحب شریعت 
گرداند. کتاب دوم اســدراس یا عزرا در این باره 
چنین نقل مى کند: «جهان در تاریکى پیچیده 
شــده و ساکنان آن بدون روشنایى هستند؛ زیرا 
شــریعت تو در آتش ویرانى اورشــلیم به دست 
بابلیان نابود شــده اســت. ازاین رو هیچ کس از 
کارهایى که انجــام داده اى یا مى خواهى انجام 
دهى آگاه نیســت... او (خدا) پاسخ داد: برو قوم را 
گرد آور و به آنان بگو تا چهل روز در جســتجوى 
تو نباشند. تعداد زیادى الواح براى نوشتن آماده 
کــن... پیاله اى از یک نوشــیدنى مانند آب که 
رنگ آتش بود به من داده شــد... و گفته هایم را 
ثبت کردند...آنان تا چهل روز مشــغول به کار 
بودند در طول روز مى نوشــتند و تنها در شــب 
غذا مى خوردند...».5 چنان که روشــن است این 
روایت، بازنویســى تورات را پــس از نابودى در 
آتش اورشــلیم به عزرا و پنج تن کاتب نســبت 
مى دهد که با خوردن شــرابى آسمانى توانستند 
به این کرامت دست یابند و تورات را دوباره براى 

بنى اسرائیل به ارمغان بیاورند.

نقد مدرن راجع به تحریف تورات
صرف نظــر از آنچه بــه طور کلــى در دوران 
خــردورزى و مدرنیتــه راجع به عهــد قدیم و 
جدید مطرح شــده است، نخستین بار در قرون 
وســطى و دوران تاریک اندیشى، اندیشمندان 
و روشــنفکران یهودى بودند که بــه انتقاد از 
ایرادات موجود در عهد قدیم پرداختند. ایشــان 
با مشــاهده بیراهه هایى در عهد قدیم، نسبت 
به آســمانى بودن تمامى محتواهاى آن تردید 
کردند و دســت کم قســمتى از آن را زیر سؤال 

بردند. به شکل سیســتماتیک ابراهیم بن عزرا 
نخستین دانشمند یهودى بود که با بررسى دقیق 
عهد قدیم متوجه این اشــکاالت در آن شد و به 
صورت رمزى آنها را مطرح کرد. اهم اشکاالت 
عهد قدیم از نظر ابن عــزرا این موارد بودند که 
در تفســیرش بر سفر تثنیه نوشته شده اند: «آن 
طرف اردن، و... اگر چنان باشــد که رمز دوازده 
را بدانى... عالوه موسى تورات را نوشته ... در آن 
وقت کنعانیان در آن زمین بودند... در کوه خدا به 
او وحى مى شود... سپس تخت خواب او، تخت 
آهنین او را نظاره کن؛ بنابراین، تو این حقیقت را 

خواهى دانست».6
این مطلب کوتاه، رمزآلود و مبهم که ابن عزرا در 
تفسیرش به کار برد، طى قرون بعدى بدون اینکه 
توجه کســى را به خود جلب کند یا حساسیتى را 
برانگیزد، موجود بود تا اینکه در دوران روشنگرى 
بازوخ اسپینوزاـ  فیلسوف یهودى قرن هفدهم 
ـ به رمزگشایى این نوشته ها پرداخت. اسپینوزا 
عالوه بر مطالبى که ابن عزرا ذکر کرد، به بررسى 
بیشــترى پرداخت و شواهد جدیدى بر آسمانى 
نبودن و تحریف قســمت عمــده عهد عتیق 
ارائه کــرد. او در پایان چنین نتیجه مى گیرد که 
نویسنده تورات نمى تواند حضرت موسى باشد و 
به احتمال زیاد فردى مانند عزرا در قرون بعدى 

اقدام به نگارش آن کرده است.7
در مجمــوع و بــا توجه به مطالبــى که از عهد 
قدیم طرح شــده و نیز انتقاداتى که نویسندگان 
و منتقدان طرح کردهاند، مى توان نتیجه گرفت 
که دســت کم حجم زیادى از تورات امروزى را 
نویســندگان بشرى بر اســاس سنت شفاهى 
نوشتهاند؛ گرچه در مواردى مانند آنچه از ماجراى 
عزراى کاهن ذکر شــد، سعى بر آن بوده تا این 

مسئله را با قداست، رنگ و لعاب نمایند.
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︋﹠﹫︀ن ﹎︢ار 
 ️ ﹫﹫︧﹞ ﹩︺﹇وا

محسن گلپایگانى
مســیحیت در اصل، دین توحید و آســمانى بود که براى نجات و هدایت 
بنى اســرائیل نازل شــد. بنا به گفته قرآن حضرت عیسى جز رسالت الهى 
ادعایى نداشــت و در معرفى خود مى گفت: من بنده خدایم. او به من کتاب 
داده و مرا پیامبر قرار داده اســت. (مریم: 30) اما پس از صعود عیســى به 
آســمان، بر اثر عواملى، چهرة اصلى اش را از دست داد و اختالفاتى در میان 
پیروانش ایجاد شد که سرانجام به تحریف این دین انجامید. جوان گریدى 
در این زمینه مى گوید: مردم مســیحیت را بســیار تحریف کرده اند و این 
تحریف، ایشان را بدانجا رهنمون شده است که عملشان تناقض مستقیم با 

اصول اساسى آن دارد.1

 عوامل انحراف مسیحیت
پولس یکى از مهم ترین اســباب انحراف در مسیحیت است. او در آغاز یک 
یهودى متعصب و از دشمنان سرسخت مسیحیت بود. (غالطیان 1: 13.) او 
که براى دستگیرى مسیحیان دمشق به سوى این شهر رهسپار بود، طبق 
روایت خودش، در راه، نور مســیح را دید و آواز آن حضرت را شــنید که او را 
به خاطر کارهایش توبیخ نمود. پولس به دستور مسیح به دمشق رفت و در 
17.) از آن پس او به تبشیر  آنجا از روح القدس ُپر شد. (اعمال رسوالن 9: 1ـ 
مســیحیت پرداخت؛ اما در این راه نظریات جدیدى مطرح کرد که با تعالیم 

عیسوى متفاوت مى نمود. 
جان ناس، تاریخ نگار مسیحى در این زمینه مى گوید: آن دین عیسوى که 
پیروان عیســى روى شالوده ایمان به او بنیاد نهادند، غالباً در صورت و معنا 
با تعلیم آن معلم فرق بســیار دارد.2 او در جاى دیگر در مورد شخص پولس 
مى گوید: پولِس حوارى را غالباً دومین مؤســس مسیحیت لقب داده اند و 
مسلّماً او در این راه جهاد بسیار کرد و فرقه طرفداران اصول و شرایع موسوى 
را مغلوب ساخت؛ به طورى که آنها اهمیت موقع و مقام خود را بر اثر مساعى 
پولس از کف دادند؛ ولى اهمیت او بیشــتر از آن جهت است که وى اصول 

الهوت و مبادى الوهى خاصى به وجود آورد.3

 دودستگى در مسیحیت
اندیشه هاى تازه پولس میان حواریون تنش مى آفرید و درگیرى هاى وى با 
رسوالن حتى پطرس، در کتاب اعمال رسوالن و رساله هاى خود او منعکس 

شده است.4 از آن پس، دو پرچم در جامعه  مسیحى آن زمان برافراشته شد و 
مردم نیز به دو گروه تقسیم شدند. دسته اى بنا به سفارش مسیح از پطرس و 
حوارّیون پیروى کردند و دسته  دیگر، که بیشتر غیر یهودیان بودند، پولس را 
به رهبرى برگزیدند. سرانجاِم این دودستگى پیروزى پولس و اعتقادات وى 
بود. پولس الهّیاتى جدید پدید آورد. به اعتقاد او، عیســى مقام الوهى و فوق 
بشرى داشت. او خدا بود که جسم گرفت تا به صلیب رود و قربانى گناه انسان 
شــود. (رساله  به غالطیان 3: 13.) آنچه امروزه با نام «مسیحیت» شناخته 
مى شود، تفسیر پولس از عیسى مســیح است. این تفسیر بر اساس مبانى 

خاصى است که وى به آنها معتقد بوده است.5 
نیچــه نیز به این نکته توجه کــرده و در آخرین اثر خود به نام دجال، پولس 
را بنیان گذار واقعى مسیحیت و در عین حال بزرگ ترین تحریف کننده آن 

توصیف مى کند.6
 در روایات اســالمى چندین بار نام پولس آمــده و عامل اصلى انحراف و 
گمراهى در میان مسیحیان معرفى شــده است. امام کاظم در روایتى 
ســرزمینى را در جهنم معرفى مى کند که ویــژه  بدعت گذاران و گمراهان 
بزرگ است. در این ســرزمین، پنج تن از امت هاى پیشین، از جمله پولس 

قرار دارند.7
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 ﹩﹫ــ﹟ ︻﹢ا﹝ــ﹏، ا﹝︍︣ا︵ــ﹢ر ﹡﹢﹝︧ــدر ﹋﹠ــ︀ر ا
ــ︀﹙﹩ را در  ︧﹞ ﹩︀﹨ــ﹢را ــ﹩︫  ︀︎︣ ــ︀︋  ــ︴﹠︴﹫﹟،︋  ︧﹇
ــ︡ن  ــ﹞﹩︫  ــ﹥ ر︨ ــ︣د؛ از ︗﹞﹙ ــ﹞﹩ ﹋ ــ﹫﹫️ ر︨ ︧﹞
ــ﹢دن او ﹋ــ﹥  ــ︡ا︋  ︧ــ︣︠  ا﹡︀︗﹫ــ﹏، ا﹜﹢﹨﹫ــ️ ︻﹫︧ــ﹩ و︎ 

ــ﹢د. ــ︣ده︋  ــ︣ح ﹋ ــ︀ را ﹝︴ ﹡ــ︦ آ ﹛﹢ ــً﹑︎  ︊﹇

    
یکى از مهم ترین جلوه هــاى آفرینش خداوند 
متعال، خلقت انسان است. انسان در میان دیگر 
مخلوقات خداوند، جایــگاه برتر و ویژه اى دارد. 
بر اســاس منابع دینى، انسان خلق شده است تا 
جانشین خداوند بر روى زمین باشد؛ ازاین رو یکى 
از القاب انسان، «خلیفه اهللا» است. خداوند متعال 
فقط پس از خلقت انسان است که به خود تبریک 
گفته و خود را بهترین آفرینندگان  دانسته است.1 
شاید مهم ترین تفاوت انسان با دیگر مخلوقات، 
برخوردارى از نعمت عقل و اراده باشد؛ ازاین رو در 
قرآن و دیگر متون دینى فراوان ذکر شده است 
که انســان با نیروى اراده خود مى تواند به مقام 
جانشینى خداوند بر روى زمین و نیز جایگاه قرب 
الهى نائل شود. اما نکته مهم در این خصوص این 
است که رسیدن به چنین جایگاهى بدون برنامه 
دقیق میســر نیست. این برنامه که باید سعادت 
انسان را تأمین کند، یقیناً باید از جانب کسى باشد 
که به همۀ جنبه هاى سعادت و شقاوت زندگى 
انسان ها آگاهى کامل داشته باشد. فقط خداوند 

اســت که به همۀ ظرفیت ها و راه هاى سعادت 
و شــقاوت انســان علم دارد و ازهمین رو فقط 
برنامه اى که از جانب خداوند براى زندگى انسان 
تعریف شــود، مى تواند تضمین کننده سعادت 
انسان باشد. این برنامه اصطالحاً «دین» نامیده 
مى شود. همچنین ابالغ این برنامه نیز باید توسط 
افرادى برگزیده صورت گیرد که از خطا و اشتباه 
مصون باشند. به همین دلیل است که نخستین 
انســان بر روى زمین، یعنــى حضرت آدم خود 
باید پیامبر باشــد تا بتواند هدایت دیگر افراد را 
بر عهده بگیرد. مسلمانان معتقدند که در طول 
حیات بشــر پیامبران زیادى براى هدایت بشر 
فرستاده شدند که برخى صاحب شریعت بوده2 و 
بخشى از برنامه هدایت الهى را براى مردم آورده 
و ابالغ کردند و بسیارى دیگر، تبلیغ کننده پیامبر 
صاحب شریعت همزمان یا پیشین خود بوده اند. 
به باور مســلمانان برنامه هدایت الهى در طول 
تاریخ بشر به تدریج فرستاده شد تا اینکه خداوند 
متعال با دین اســالم، برنامه خود براى هدایت 

بشر را کامل کرد. 

؛       
یهودیت و مســیحیت دو دینى هســتند که به 
عنوان ادیــان توحیدى و ابراهیمى مورد احترام 
دین اســالم هســتند. به تصریح قرآن کریم، 
خداوند به حضرت موســى کتاب تورات را 
وحــى کرد و در آن قوانین دین یهودیت را براى 
یهودیان نازل کرد. همچنین در آیات متعددى 
حضرت عیسى پیامبرى از پیامبران اولوالعزم 
دانسته شده که کتاب انجیل از جانب خداوند بر 
ایشان نازل شده است3 و دین مسیحیت، طبق 
تعالیم توحیدى وى و از دل یهودیت پایه گذارى 

شد. 
تعالیم این دو پیامبر بــزرگ الهى که مبتنى بر 
دو کتاب وحى شــده، یعنى تورات و انجیل بود، 
در گذر زمان به دالیل مختلفى دســت خوش 
تحریف شــد و فقط پاره اى از حقایق، معارف و 
شریعت وحى شــده بر موسى و عیسى  باقى 
ماند. آنچه در زمان ظهور پیامبر اســالم در 
شبه جزیره عربستان به نام تورات و انجیل و در 

مجموع «کتاب مقدس» وجود داشــت، نسخه 
تحریف شده آن بود که دربردارنده بخش کمى 
از معارفــى بود که بر آن دو پیامبر وحى شــده 
بود. این مســئله به طور خــاص در خصوص 
مسیحیت صادق اســت؛ زیرا با ظهور پولس در 
تاریخ مسیحیت، مســیر این دین به کلى تغییر 
کرد و هر آنچه به نام شــریعت در این دین وجود 
داشت و مورد تأکید عیسى بود، کنار گذاشته 
شد. پولس به عنوان رسول عیسوى در شهرها 
گردش مى کرد و مســیحیت دگرگون شــده و 

منحرف را گسترش مى داد. 
توماس میشــلـ  استاد زبان شــناسـ  در این 
باب مى گوید: «عیســى به عقیده مسیحیان در 
حدود سال ســى وفات یافت و کسانى که از او 
پیروى کرده، وى را شناخته، کارهایش را دیده و 
سخنانش را شنیده بودند، خاطرات خویش از او را 
در حافظه نگه مى داشتند. هنگامى که مسیحیان 
نخســتین براى عبادت گرد هم مى آمدند، آن 
خاطرات نقل مى شد. اندك اندك این منقوالت 
شکل مشخصى یافت و بر حجم آنها افزوده شد 

از دیگر عوامل انحراف در مســیحیت، بازرسى 
اندیشــه و تعقیب و تعذیب حامالن اصیل دین 
مســیحیت است که تعالیم این دین را مستقیمًا 
از عیسى گرفته بودند. این امر سبب انقطاع سند 

اناجیل در این آیین شد.
در کنار این مساله، تاثیر اندیشه هاى یونانى و غیر 
آن بر تفکرات مذهبى مسیحیان، انحرافى جدى 
را در آیین مسیحیت ایجاد کرد. فلیسین رابرت 
شــالهـ  فیلســوف و روزنامه نگار استعمارستیز 
فرانســوىـ  در کتاب خود، تاریخ مختصر ادیان 
بزرگ، مى نویسد: اغلب سرگذشت ها و حوادثى 
که به حضرت عیسى نســبت داده مى شود، در 
احوال بزرگان آیین هاى قدیم مصریان، بابلیان، 
یــا یهودیان مى تــوان آن را مالحظه کرد. این 
به خوبى مى رســاند که پیروان مســیح پس از 
پراکنده شــدن در آســیاى صغیر و کشورهاى 
همســایه، تحت تأثیر عقاید آن محیط ها واقع 
شــدند و به تدوین و ترتیب این قبیل قصص و 

عقاید و تعالیم پرداختند.  
در کنــار این عوامــل، امپراطور نومســیحى 
قســطنطین، با برپایى شوراهایى مسائلى را در 
مسیحیت رســمى کرد؛ از جمله رسمى شدن 
اناجیل، الوهیت عیســى و پسر خدا بودن او که 

قبًال پولس آنها را مطرح کرده بود.

نمونه هایى از تحریف در مسیحیت
1. انحراف از توحید

اناجیل همنوا (متى، مرقس، لوقا) سعى در بیان 
ســیره و موعظه هاى حضرت عیســى داشته، 
تأکیــدى بر الوهیت آن حضــرت ندارند؛ لکن 
پولس براى عیســى مقام الوهیت قائل شــد و 
آن حضرت را پســر یگانه خدا و همذات خداوند 
شــمرد. (اول تیموتاؤس2: 5.) بعد از پولس، این 
اندیشه در انجیل یوحّنا شکل فلسفى ترى به خود 
گرفت و آن حضــرت به عنوان لوگوس و کلمۀ 
الهى مطرح شــد.8 این اندیشه در شوراى نیقیه 
(325م) که اولین شوراى جهانى مسیحیت بود، 

به تصویب رسید. 

2. تحریف مفهوم نبوت
تلقى تمام ادیان از مسئلۀ «نبوت» این است که 
خداوند انسان هاى برگزیده اى را براى هدایت 
مردم مى فرستد و توسط آنان وحى را بر مردمان 
ابالغ مى کند. حضرت عیسى نیز یکى از پیامبران 
الهى بود که براى هدایت مــردم و ابالغ وحى 
الهــى آمده بود؛ ولى پولس با طرح نظریه «گناه 
اصلى» ادعا نمود که حضرت عیسى، برخالف 
سایر پیامبران، موجودى قدیم، ازلى و داراى ذات 

︣آن و روا︀ت ︣︿ د ﹟﹢د و ﹡︭︀را از ﹡﹍︀ه ﹇ ﹩ ︑ـــــــــــــــ ︨︣ر ︋
رضا کاظمىراد

 ︀  ︋︀﹡ـ︀ت ﹝︐︺ـ︡دی دارد ﹋ـ﹥ در آـ︿ آ︣︑ ︉ـ︣آن در︋ـ︀رۀ ︻﹢ا﹇ـ﹇
︋﹫ـ︀ن ︑︣︿ ﹨ـ︀ی ﹎︫︢ـ︐﹥ و ﹡︐︀ـ︕ آن، ︻﹙﹞ـ︀ی ا﹨﹏ ﹋︐ـ︀ب را از 
︣︢ر ﹝ـ﹩ دارد. از ︗﹞﹙﹥ ︻﹢ا﹇︉ ︀د︫ـ︡ه ﹝﹩ ︑﹢ان  ﹫︪ـ︐︣︋  ︑︣ـ︿︋ 
 ️﹠︺﹛  ﹤ ـ︡ن︋  ︋ـ﹥ ا︖ـ︀د ︑﹀︣﹇ـ﹥ و ︻︡اوت ﹝﹫ـ︀ن ﹝︣د﹝︀ن٢٧ و د︀ر︫ 

﹑ـ︀ ا︫ـ︀ره ﹋︣د. ︡او﹡ـ︡ و ﹡ـ︤ول ︋  و ︾︱ـ︉︠ 

الهى است که این بار، خود، براى هدایت انسان ها 
آمده و با «فداء» شدن عهد جدیدى را آغاز کرده 
اســت. پولس مدعى بود که الوهیت در مسیح 
تجســم یافته و تمام الوهیت در او ساکن است. 
مسیح با اینکه الوهیت داشت، راضى نشد با خدا 
برابر باشد؛ ازاین رو به شکل انسان درآمد، خود را 
فروتن ساخت و به مرگ بر روى صلیب تن داد.9 

3. نسخ شریعت
پولس ضمن دعــوت غیریهودیــان به آیین 
مسیحیت، آنان را از انجام تکالیف تورات معاف 
کرد و مســیحیان را وادار به قبول نســخ احکام 
تورات ساخت. دیدگاه پولس دربارة شریعت، با 
تفسیرى که وى از حضرت عیسى و الوهیت او 
ارائه مى کند، کامًال در ارتباط اســت؛ زیرا پولس 
مدعى اســت که پیش از آمدن حضرت عیسى 
نجاْت از طریق ایمان و عمل به شریعت حاصل 
مى شــد؛ اما با ظهور حضرت عیســى عمل به 
شــریعت باطل شــده و جاى خود را به «ایمان 
به عیسى» داده است. (اعمال رسوالن 16: 3.) 
پولس حتى پیروان شریعت را ملعون مى خواند 
(غالطیــان 1:3) و این در حالى بود که مســیح 
طبق روایت انجیل، اجراى شــریعت تورات را 
الزم مى دانســت و درصدد نسخ شریعت نبود. 

(متى 20-17:5)

4. اطاعت از حاکمان ظالم
از گزارش هاى اناجیل مى توان نتیجه گرفت که 
حضرت عیسى شخصیتى انقالبى و مبارز داشت 
و بــراى اصالح جامعه قیام کرده بود. همچنین 
شــاگردان خویش را به دفاع مسلحانه در مقابل 
ظالمان دعــوت مى کرد؛ اما پولــس با دعوت 
کلیســاها به فرمانبردارى محض از حکومت و 
حاکمان، خــود را براى حکومت، بى خطر جلوه 
5.) این در حالى بود که  مــى داد. (رومیان 13: 1ـ 

مسیح با حاکمان ظالم در تقابل بود.10
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و به شــکل اناجیل کنونى درآمد».4 دانشمندان 
کتاب مقدس نیز این کتاب را صرفاً نوشــته اى 
قدیمى مى دانند که به دست انسان ها پدید آمده 
است.5 از نظر بولتمانـ  بزرگ ترین متخصص 
عهد جدید در قرن بیســتمـ  بسیارى از سخنان 
مکتوب عیســى گفته هاى خود او نیست؛ بلکه 

محصول حیات جوامع مسیحى اولیه است.6 
       

موضــوع تحریف دین این دو آیین، هم در آیات 
متعددى از قرآن کریم و هم در روایات فراوانى به 
چشم مى خورد. آیات قرآن در این باره دو گونه اند. 
برخى آیات به صراحت صحبت از انحراف اهل 
کتاب دارند و برخى نیز غیرمســتقیم و کنایى به 
این موضوع پرداخته انــد. البته ناگفته نماند که 
بیشتر آیات و روایات به موضوع تحریف کتاب 
مقدس مسیحیان که منبع دیندارى آنها به شمار 

مى رود، اختصاص دارند.
یکى از آیاتى که به طور صریح به تحریف کتاب 
 ْ ُ ْ ِ 

َّ
ِ مقدس مى پردازد، این آیه اســت: «

 َ ِ ُ ُ ــ َ ْ َ  ِ ِ
َ ِ

ْ
ِ  

ُ َ َ ــ ِ
ْ َ
 َ ُ ْ  َ

ً
ــ ِ

َ َ

 ِ ِ  ْ ِ َ ُ  َ ُ ُ َ َ ِ
َ ِ

ْ
 َ ِ َ ُ  َ َ ِ ــ َ ِ

ْ

 َ ِ
َ ْ

 ِ   
َ َ  َ ُ ُ َ َ ِ  ِ ِ  ْ ِ َ ُ ــ  َ َ ِ

».7 آیه مذکــور به صراحت بیان  َ ــ ُ
َ ْ  َ ْ ــ ُ َ

مى دارد کــه برخى از اهل کتاب گفته هاى خود 
را به اسم کتاب مقدس و وحى، معرفى مى کنند؛ 
درحالى که این گفته ها از جانب خداوند نیست. 
عالوه بر این آیه آیات دیگرى نیز وجود دارند که 

بر انحراف کتاب مقدس تصریح دارند.8 
نمونۀ روشن اشاره به تحریف مبتنى بر کتمان، 
آیه اى از قرآن است که یهود را متهم مى کند که 
آیات تورات را در اوراقى نگاشــته اند و برخى را 
به میل خود آشکار و برخى را پنهان مى سازند.9 
قــرآن در مورد تغییر نیز از ایشــان چنین انتقاد 
 َ  َ ِ

َ ْ
 َ ــ

ُ ّ
ِ

َ ُ ُ َ  َ ِ
َّ
 َ ــ ّ مى کند: «ِ

 َ ْ
َ
 ْ َ ــ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ ــ َ  َ ــ

ُ ُ َ َ ِ ــ ِ ِ َ َّ

 ْ َ َ ِ
ّ
ِ  ِ ً ْ َ َ ْ

ِ ِ
َ ــ ِ

ْ َ
ِ  

ًّ َ َ ِ َ َ ٍ
َ ــ ْ ُ

 ً ْ َ  َ َ َ
 َ ْ ُ  َ ْ َ ْ  َ َ ْ َ َ  َ َ ْ ِ َ 

ُ َ
 ْ ُ َّ َ

 َ ُ ِ
ْ
 ُ

َ َ
 ْ ِ ِ

ْ ُ
ِ 
ُ ـ
َّ
 ُ ُ َ َ َّ ِ ـ

َ
 َ َ َ ْ

َ
 َ ْ ُ َّ

». (نساء: 46) این آیه بیان مى دارد که با  ً
ــ ِ

َ
 

َّ
ِ

چرخش زبان خویش الفاظ را چنان بیان مى دارند 
که معناى دیگرى مى دهد. در آیه 171 ســوره 
نساء نیز ذکر شده که اهل کتاب به اغراق و غلو در 
دین خویش مبادرت مى ورزند و تفاسیر ناموثق 
احبار و ربانیون را بر تورات حمل مى کنند و معناى 

حقیقى کالم الهى را با آن تفاسیر مى پوشانند. 
در این زمینه، برخى گفته هاى یهود که در قرآن 
نادرست شــمرده شــده از این قرار است: عدم 
مداخلۀ خداوند در هستى، پس از خلقت؛10 حذف 
مطالب مربوط به آخرت؛11 تقلیل عذاب یهود به 
چند روز؛ رابطۀ پدر و فرزندى قوم یهود با خداوند؛ 
کتمان بشارت ظهور پیامبر اسالم و تغییر اوصاف 
وى که در تورات موجود بوده اســت؛12 پسر خدا 
دانستن ُعَزیر (عزرا)؛13 ربوبیت قائل شدن براى 
احبار؛14 اخذ ربا (نســاء: 161)؛ حالل کردن مال 
غیریهود بر یهود (آل عمران: 75)؛ تعطیل حکم 
رجم زانیه (آل عمران: 23)؛ اخذ فدیه براى آزادى 

16.اسیر؛15 تهمت زدن به مریم مادر عیسى
برخى آیات نیــز به طور ضمنى بر تحریف دین 
مســیحیت اشــاره مى کند؛ مانند این آیه که 
 َ َ ِ

ْ
 ُ  ُ ــ َ ِ

ْ ُ 
َ
 ٍ ــ

َ َ  ِ َ َ
 َ مى فرماید: «

 ِ
ً َ ِ  

ُ ُ
 ِ

َّ  ِ
َ
ــ ُ  َ َّ ُ

 َ َّ ُ ُّ َ َ ــ
ْ ُ ْ َ

».17 در ایــن آیــه اگرچه نامى از  ِ  ِ
ُ ــ  ِ

مســیحیان برده نمى شود، مفاد آن نفى دیدگاه 
تجسد مسیحیان است.

از امام على نقل شده است که فرمودند: «پس 
از غیبت موســى و عیسى  تورات و انجیل را 
تغییــر دادند و عبارات و کلمه ها را از مواضع خود 
تحریف کردند. خدا هم دل آنان را کور نمود که به 
واسطه  این کوردلى مطالب اضافى و تحریف شده 
را در کتاب باقى گذاردند».18 در روایت دیگرى از 
آن حضرت نقل شده است که: «خداوند داستان 
تغییردهندگان کتاب الهى را در قرآن بیان کرده 
 َ ِ

ْ
 َ ُ ُ ْ َ َ ــ

َّ
 ِ

ٌ ْ َ َ  :و فرموده است

 ِ ِ  ُ َ ــ ْ َ  ِ ِ  ِ ْ ِ  ْ ِ  َ ُ ُ  َ َّ ُ
 ْ

ِ
ْ َ
ِ

 
ً َ َ ْ ُ ْ ِ 

َّ  ِ َ 19و نیز فرموده است: " َ
 
ً َ َ

 
ْ  :20 و نیز فرموده است

ِ ِ
ْ
ِ ْ ُ َ َ ِ

ْ َ
 َ ُ ْ َ

 21.« ِ
َ ْ  َ  ِ  َ   َ ُ ِّ َ

ُ

پس از فقدان پیامبرانشان اقوالى را دسیسه کردند 
تا مقاصد باطلشان را به آن استوار سازند؛ چنان که 
 یهود و نصارى پس از غیبت موسى و عیسى
تورات و انجیل را تغییر دادند و عبارات و کلمه ها 
را از مواضع واقعى خود تحریف کردند و خداوند 
 َ  ُ ُ

ِ ْ  ُ  َ ُ در بیان حالشان فرمود: «ُ
»22 یعنى:  ُ َ  ُ َّ ِ  ُ ْ  

ّ
 ُ   َ َ ْ

ِ ِ
ْ
ِ  ِ

اهل کتاب مطالبى را کــه خداوند نفرموده بود، 
در کتب الهى وارد کردند تا مســئله را بر خالیق 
واژگون جلوه دهند و خداوند هم دل آنان را کور 
کرد که به واســطه این کوردلى قرائنى که دال 
بر مطالب اضافــى و تحریف بود در کتاب باقى 

گذاشتند.
ایشــان در حدیثى دیگر چنین فرمودند: «یهود 
و نصارا، خدا را رها نکردند و موســى و عیســى

 را هم منکر نشــدند؛ لکــن بر کتاب خداوند 
افزودنــد و مواضعى از آن را کاســتند و برخى را 
هم تحریف (تفســیر به رأى) نمودند. پس مورد 
لعن قرار گرفتنــد؛ اما توبه نکرده و [از این عمل 
خود] دست بر نداشتند».23 از امام باقر در ذیل 
 24« ِ

ْ َ
ِ  َ ِ

ْ
 َ ُ ُ ْ َ َ

َّ
 ِ

ٌ ْ َ آیه «َ
روایت شــده است که اهل کتاب، صفات پیامبر 
را که در تورات ذکر شــده بــود، تحریف کردند 
تا مســئله را بر مســتضعفان فکرى مشکل و 
غیر قابل درك کننــد.25 از پیامبر اکرم نیز 
نقل شده اســت: «اهل کتاب تورات را تحریف 
کردند، آنچه را مى خواستند به آن افزون و آنچه 
را نمى خواســتند حذف کردند و اسم محمد را از 

تورات محو کردند».26
  

قرآن دربارة عواقب تحریف آیات متعددى دارد 
که در آنها با بیان تحریف هاى گذشــته و نتایج 
آن، علماى اهل کتاب را از تحریف بیشتر برحذر 
مى دارد. از جمله عواقب یادشده مى توان به ایجاد 
تفرقه و عداوت میان مردمان27 و دچار شدن به 

 لعنت و غضب خداوند و نزول  بالیا اشاره کرد.28
در مجموع عالوه بر آیات قرآن کریم، در صورت 
جستجو در منابع روایى، مى توان به موارد متعددى 
از احادیث دربارة تحریف  یهود و مسیحیت دست 
یافت.29 کتب روایى اهل سنت نیز حاوى برخى 

احادیث مربوط به تحریف است.30 
     

ــ﹢د،  ــ﹥ ا﹡﹢ا︻ــ﹩ از ︑︣ــ︿ در ﹋︐ــ︀ب آ︨ــ﹞︀﹡﹩︠  ا﹨ــ﹏ ﹋︐ــ︀ب︋ 
د︨ــ️ ﹝﹩ زد﹡ــ︡: ︑︣ــ︿ ﹝︺﹠ــ﹢ی و ︑﹀︧ــ﹫︣ ﹡ــ︀روا، ︑︣ــ︿ 
ــ﹢رت ︑︽﹫﹫ــ︣ و ︑︡︊ــ﹏  ــ﹥︮  ــ﹥ ا﹁︤اــ︩ ــ︀ ﹋︀﹨ــ︩ و ــ︀︋  ﹜﹀︷ــ﹩︋ 
و ﹡﹫ــ︤ ︑︣ــ︿ در ﹡ــ﹢ة ﹎﹢ــ︩ (﹜ــ﹩ ا﹜﹙︧ــ︀ن) ﹋ــ﹥ ﹝﹩ ︑ــ﹢ان آن 

ــ﹀︀﹨﹩ ﹡ــ︀م ﹡ــ︀د. را ︑︣ــ︿︫ 

️ آ︣︠﹟ ︎﹫ـــ︀﹝︊︣ ︣اق ا﹝ ا﹁︐
احسان جندقى

وجود اختالف و افتراق در بین امت اســالمى و مسلمانان در طول تاریخ اسالم و حتى بالفاصله بعد از 
رحلت پیامبر خاتم، واقعیت غیر قابل انکارى است. برخى معتقدند این افتراق ها و اختالف ها موجب 
پویایى دین مبین اسالم شده اســت. در مقابل، بعضى، این افتراق ها را به طور کلى مذموم و نادرست 
مى دانند. اما نباید انشعاب مسلمانان را سرنوشتى محتوم و از پیش تعیین شده دانست؛  زیرا در غیر این 

 صورت وجود آیات و روایات فراوان مبنى بر حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه معناى محصلى نداشت.1 
برخى احادیث پیامبر اســالم و روایات ائمه معصوم به سرنوشت آینده امت اسالمى، فتنه ها و 
حوادث مختلف اعتقادى و سیاسى و ظهور برخى فرق اشاره دارد که براى نمونه، در جامع روایى بحار 

1. تحریف  گرى، به هر نوع آن در هر ســخن و 
نوشتار و گفتارى، به ویژه کتاب هاى آسمانى و 
بیانات قرآنى، بســیار نکوهیده و داراى عواقب 

ناگوارى است.
2. باتوجــه به اطــالق کاربردهــاى قرآنى و 
مصادیقــى که قرآن ذکــر مى کند، تحریف در 
قرآن کریم در گونه هاى لفظى و معنایى به کار 
رفته اســت و دلیلى مقتضى بر انحصار کاربرد 
قرآنى واژة تحریف در تحریف لفظى وجود ندارد 
و دیدگاه اکثر مفسران برجسته از صدر تاکنون 

نیز همین بوده  است.
3. آیات تحریف، ناظر به عهدیِن موجود به ویژه 
تورات کنونى است و تحریف آن اعم از تحریف 

لفظى و معنوى بوده است.
4.اهل کتــاب به انواعــى از تحریف در کتاب 
آسمانى خود، دست مى زدند: تحریف معنوى و 
تفسیر ناروا، تحریف لفظى به افزایش یا کاهش و 
یا به صورت تغییر و تبدیل و نیز تحریف در نحوة 
گویش (لى اللســان) که مى توان آن را تحریف 

شفاهى نام نهاد.
5.حذف آیــات بیانگر معاد، افــزودن مطالب 
خرافى و نادرســت که منافى تعالیم و روح ادیان 
آسمانى است، تغییر حدود الهى، تغییر یا پنهان 
کردن اوصاف پیامبر اســالم و بشارت نبوت آن 
حضــرت و ویژگى هاى یاران ایشــان از جمله 
تحریفات مهم اهل کتاب به ویژه دانشــمندان 

یهود بوده است.
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االنوار تحت عنوان    جمع آورى شــده است.2 اما هیچ کدام 
 از این روایات به اندازه حدیث افتراق امت اســالم که منتسب به پیامبر
اســت، مورد توجه پژوهشگران حوزه مباحث فرق و مذاهب کالمى نبوده 
اســت. مضمون اصلــى و قرائت رایج تر این حدیث چنین اســت: از میان 
امت هاى گذشــته، یهودیان به هفتاد یا هفتاد و یک فرقه انشعاب یافتند و 
در میان مسیحیان نیز انشعاب هاى افزون تر از آن رخ داد و امت من [پیامبر 
آخر الزمان] نیز به فرقه هایى افزون تر از آنچه نزد یهودیان و مسیحیان رخ 
نموده بود، منشعب خواهند شد. همان گونه که در میان امت هاى قبلى، همۀ 
آ نها به جز یک دسته، اهل جهنم یا در وادى گمراهى و هالکت بوده اند، امت 

اسالم نیز دچار چنین سرنوشتى خواهد شد.

در نگاه بزرگان
برخى با توجه به شهرت نقل این حدیث در آثار روایى، تفسیرى و فرقه شناسى 
[ملل و نحل هــا] ادعاى تواتر براى این حدیث نموده اند؛3 لکن این حدیث 
مورد استناد فرقه نگاران مشهورى چون نوبختى، ابوالحسن اشعرى و فخر 
رازى قرار نگرفته و حتى فرقه نگارى چون ابن حزم اندلسى آن را ناصحیح 
دانسته اســت4 و برخى دیگر آن را ساختگى دانسته اند و افرادى همچون 
آیت اهللا خویى معتقد است که این خبر واحد است و مفید علم و عمل نیست.5 
این حدیث در روضه کافى روایت شــده، اما در سایر کتب اربعه شیعه، از آن 
ذکرى به میان نیامده است. در برخى کتاب هاى حدیثى اهل سنت از جمله 
ــ حاکم نیشابورى  ــ ابن حنبل و  صحیحین نیز نیامده؛ اما در 
که از کتاب هاى مهم حدیثى اهل ســنت است، دیده مى شود. همچنین در 
ــ طبرسى و  امالى صدوق و بســیارى از منابع متأخر شیعه از جمله 
 عالمه مجلســى نیز ذکر شده است. قدیمى ترین سند موجود از 

این حدیث، کتاب  ابن ابى عاصم است.
حدیث افتراق داراى دو بخش اســت که در بخش نخست خبر از افتراق و 
انشــعاب گسترده در امت اسالمى داده شده و بخش دوم خبر مى دهد که از 
میان فرقه هاى مختلف، فقط یکى از گمراهى نجات پیدا مى کند؛ بنابراین 

«فرقه ناجیه» است. 
بحث در مورد قسمت پایانى این حدیث و تعیین فرقه ناجیه، مطلب مهمى 
اســت که در آثار متعدد کالمى و فرقه شناسى و برخى آثار متأخر همچون 
کتاب ارزشمند بحوث فى الملل و النحل آیت اهللا سبحانى به آن پرداخته شده 
و منجر به پدید آمدن مجادالت کالمى گسترده اى شده است. همان گونه 
که گذشت، بخش نخست حدیث افتراق به تفرقه و انشعاب در امت اسالمى 
اشاره کرده که در روایت هاى مختلف موجود از این حدیث، با وجود همخوانى 
در کلیات، در جزئیات و تعداد انشعاب ها دچار اختالف روایت است و در منابع 
حدیثــى به گونه هاى متفاوت دیده مى شــود.6 براى نمونه در برخى منابع 
تعداد انشــعاب در امت اسالمى 73 فرقه برشمرده شده که سیاق کلى این 
دسته از روایت ها این گونه است که یهود به 71 فرقه و مسیحیت به 72 فرقه 
تقسیم شده و در نهایت، امت اسالم به 73 فرقه تقسیم خواهد شد. در دسته 
دیگرى از روایات، تعداد انشعاب هاى امت اسالم 72 فرقه برشمرده شده و 
در برخى دیگر، عددى ذکر نشده و صرفاً بر افزون بودن تعداد انشعاب هاى 

امت اسالم بر امت هاى پیشین تأکید شده است.

اشکاالت حدیث
عالوه بر تفاوت هاى موجود در مجموعه روایات در دسترس از این حدیث، 
على رغم همخوانى مضمون ایــن روایات و همچنین عدم توجه برخى از 
معتبرترین آثار حدیثى و حتى فرقه نگارى ملل و نحل  سده هاى نخستین 

اســالم، اشکاالتى چند بر صحت و سقم این حدیث وارد شده است. دسته 
نخست از این اشکاالت، شامل اشکال به سند و سلسله راویان حدیث است. 
البته قابل ذکر است که برخى آثار با ارائه برخى شواهد حدیثى و رجالى سعى 
در توثیق حدیث داشــته اند و درصدد پاسخ به این اشکال برآمده اند.7 دسته 
دوم اشــکاالت وارده بر محتواى این حدیث است؛ سؤاالتى از قبیل اینکه 
آیــا پیامبر اکرم درصدد محدود نمودن تعداد فرقه ها بوده اند؟ آیا منطقًا 
و همچنین با توجه به شــواهد عینى و تاریخى مى توان تقسیم امت یهود و 
مسیحیت را به تعداد متوالى 71 و 72 و سپس تقسیم امت اسالم به 73 فرقه 
را پذیرفت؟ انطباق این تعداد بر شمار واقعى فرقه ها، خود یکى از چالش هاى 
مهم بوده که در طول تاریخ فرقه نگارى در جهان اسالم گاه منجر به ایجاد 

تقسیم هاى غیرقابل قبول در برخى آثار شده است.
این قبیل مســائل و چالش ها، موجب اتخــاذ مواضع متفاوتى در قبال این 
حدیث گردیده اســت و در دوره معاصر نیز شــخصیت هاى بزرگى چون 
آیت اهللا ســبحانى، عبدالرحمن بدوى و شاطبى در این مورد اظهار عقیده 

کرده اند. 

نتیجه
به طــور خالصه مى توان گفت که دیدگاه هاى  افــراد مختلف درباره این 
حدیث، به پنج دســته تقسیم مى شود. دسته نخست کسانى هستند که به 
این حدیث نپرداخته اند. همان گونه که پیش تر نیز اشــاره شد، عدم توجه 
فرقه نگارانى چون نوبختى، اشعرى و فخر رازى به این حدیث، جاى تأمل 
دارد. دســته دوم کسانى هســتند که ضمن پذیرش این حدیث، سعى در 
تطبیق تعداد فرقه هاى موجود در جهان اسالم با تعداد مورد ذکر در حدیث 
داشــته اند. بیشتر آثار فرقه نگارى متقدم در جهان اسالم در این دسته جاى 
مى گیرند. دســته سوم، در گذشته تعداد اندکى از اندیشمندان اسالمى را به 
خود اختصاص داده بود؛ ولى در دوره متأخر طرفداران بســیارى پیدا کرده 
است. اینان بر این عقیده اند که این حدیث اساساً صحیح نیست و باید ساخته 
سودجویان باشد. دســته چهارم که قائالن اندکى دارد، از جمله گلدزیهرـ  
خاورشناس مشــهور مجارـ  معتقدند این حدیث برخالف برداشت بیشتر 
متکلمان و محدثان اسالمى، درصدد بیان فضیلت براى امت اسالمى بوده و 
افزایش عددى نسبت به امت هاى پیشین، صرفاً نشانگر برترى امت اسالم 
است.8 دسته پنجم کسانى هستند که ضمن پذیرش اصل حدیث و سعى در 
قبول آن، براى ارائه تفسیرى قابل پذیرش از آن نیز تالش نموده اند که از آن 
جمله، کســانى هستند که عدد مورد اشاره در حدیث را صرفاً در جهت بیان 
کثرت و فراوانى دانســته اند. به عقیده این افراد، مقصود از این حدیث، خبر 
دادن از این واقعیت اســت که در میان امت اسالمى انشعاب هاى به مراتب 
افزون تر از امت هاى یهود و مســیحیت رخ خواهد داد. این چیزى است که 
با واقعیت هاى تاریخى نیز تطابق داشته و افتراق بسیار در امت اسالمى که 

همچنان به آن دامن زده مى شود، گواه بر آن است.
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 ﹏︀︧﹞ ﹤﹚﹝︗ از ︣﹍د ﹏︀︧ـ﹞ ︡︀︊﹡ .️︧ـ︖︡ ︻︊︀د︑﹍︀ه ا︨ـ﹞
﹫︀︨ـ﹩   ︨﹏︀ـ︡ای ﹡︀﹋ـ︣ده ﹝︧ـ ﹁︣﹨﹠﹍ـ﹩ و ا︗︐﹞︀︻ـ﹩ و︠ 
ـ﹢﹡︡. ا﹜︊︐ـ﹥ ﹝︧ـ︀﹏ د﹍ـ︣ ﹡﹫︤  ︎︣ر﹡﹌ ︑ـ︣ از ﹡﹞ـ︀ز و ︻︊ـ︀دت︫ 
︀﹐︑ـ︣ از ﹝︧ـ﹙﹥ ﹡﹞ـ︀ز و ︻︊︀دت  ﹝ـ﹛ ا︨ـ️؛ و﹜ـ﹩ ﹨﹫︘ ﹋ـ︡ام︋ 

﹡﹫︧ـ️ و ﹡︀︊ـ︡ ﹫ـ︤ی آن را ︑ـ️ ︑︃︔﹫ـ︣ ﹇ـ︣ار د﹨ـ︡.

«حجت االسالم و المسلمین سعید نائینى» یکى 
از ائمه جماعات شهر تهران است که این شماره 
مهمان او در مسجد «امام حسینq» هستیم. 
او مى گویــد: باید با مردم مهربــان بود و به آنها 

محبت کرد.
مسجد امام حســینq در منطقه هفت تهران 
واقع شده است. این مسجد که در خیابان فرجام 
قرار دارد، مسجد بسیار کوچک و باصفایى است. 
حاج آقا نایینى مى گوید: این محله مساجد زیادى 
دارد. در شعاع کمتر از یک کیلومترى این مسجد، 
دو مســجد دیگر نیز قــرار دارد. به همین دلیل 
این مسجد در میان مساجد دیگر خیلى اهمیت 
مکانى ندارد؛ ولى با وجود این، نمازها به جماعت 
و در نوبت هاى ظهر، عصر، مغرب و عشا برگزار 

مى شود. 
حــاج آقا نائینى که از کودکى در منطقه شــرق 
تهران زندگى کرده، ســى و هشــت ســاله و 

از شــاگردان آقاى مجتهدى اســت. ایشــان 
مى گویند: همسایه هاى ما معموًال از هموطنان 
زرتشتى هستند و زندگى مسالمت آمیزى با هم 
داشــته ایم. در اینجا ایشان مسئله فقهى جالبى 
را عنوان مى کند و آن اینکه از نظر اســالم نذر 
براى مرمت عبادتگاه اقلیت هاى دینى اشکالى 
ندارد. با عنایت به اینکه در شرق تهرانـ  و البته 
در بسیارى از مناطق ایران اسالمىـ  هموطنان 
غیرمســلمان ما زندگى مى کننــد، این تفکر 
اســالمى مى تواند ضامن اتحــاد جامعه و ارائه 

چهره جذاب از اسالم باشد.
مسجد امام حسین حدود سى سال حسینیه بوده 
است. این مسجد با زیر بناى 110 متر به تازگىـ  
حدود هفت سال قبلـ  مسجد شده است. مردم 
از قدیم با این مســجد مأنوس بوده اند و آن گونه 
که حاج آقــاى نایینى مى گویند، اخالق خوب و 
برگزارى نماز جماعت به صورت منظم، توانسته 

اقبال مردم به مسجد را حفظ کند.
«ما ســعى مى کنیم مناســبت هایى را که بین 
مردم زیاد عرف نیســت، گرامى بداریم و براى 
آنها برنامه داشته باشیم؛ مانند والدت امام محمد 

تقى».
مسجد امام حسینq شاهد کارهاى عمرانى 
بوده که همۀ آنها با کمک مستقیم مردم صورت 
گرفته است. دو طبقه مســجد بازسازى شده، 
آسانسور جهت استفاده راحت تر خواهرها مهیا 
شــده است و سعى دارند کارهاى عمرانى درون 

مسجد را نیز گسترش دهند.
«مسجد امام حسینq جاى گسترش چندانى 
ندارد؛ چون از ســویى به بزرگراه متصل است و 
ســوى دیگر تراکم مســکن در اطراف آن، کار 
را براى هرگونه توســعه مســجد سخت کرده 
اســت». این را حاج آقاى نائینى در پاسخ سؤال 
ما براى توسعه مسجد مى گوید. او ادامه مى دهد: 
«مسجد درآمد خاصى ندارد و همۀ فعالیت ها با 
کمک و همیارى مردم انجام مى گیرد. البته یک 
نانوایى متعلق به مسجد است که درآمد چندانى 

ندارد».
مردم این منطقه وضعیت مالى خوبى ندارند. 

این همه اشتیاق مردم باورکردنى نیست!
بله مردم اینجــا اصًال وضعیت اقتصادى خوبى 
ندارند؛ اما چون از این مسجد برنامه هاى خوبى 
دیده اند، مقدار بسیار زیادى پول براى بازسازى 

مسجد هدیه کردند.
اما دلیل این همه مشارکت مردم چیست؟

چون این مسجد، مسجد فعالى است. حدود سى 
ســال حسینیه بوده است و مردم به اینجا عالقه 
دارند. از روزى هم که حاج آقاى نایینى آمده اند، 

ســعى بر این بوده تا ارتباط با متن مردم بیشتر 
شود.

در مناســبت هاى مختلف ســخنران دعوت 
مى کنیم تا یک صدایى در مسجد نباشد و مردم 

از سایر علما نیز فیض ببرند.
راســتى چرا این همه به کمک هاى مردمى 

متکى هستید؟
حــاج آقا لبخنــدى مى زنــد و مى گوید: چون 
مسجد امام حسینq آن قدر کوچک است که 
نه درآمدى دارد و نه خیلــى مورد توجه نهادها 
است؛ ولى به لطف خدا و اهل بیت مردم کمک 

مى کنند.
اهتمام اصلى شما در مسجد بر چه فعالیت هایى 

است؟
حاج آقا در مقابل سؤال هاى ما سعى مى کند در 
مورد عملکرد مسجد بیشتر توضیح دهد: تأکید 

من در مسجد حفظ حالت تعبدى آن است.
ایشان توضیح مى دهند: مسجد عبادتگاه است. 
نباید مســائل دیگر از جمله مســائل فرهنگى 
و اجتماعى و خداى ناکرده مســائل سیاســى 
پررنگ تر از نماز و عبادت شــوند. البته مسائل 
دیگر نیز مهم اســت؛ ولى هیچ کــدام باالتر از 
مســئله نماز و عبادت نیست و نباید چیزى آن را 

تحت تأثیر قرار دهد.
مسجد باید جاذب باشد. همۀ گروه ها و سالیق 
باید در آن جمع شــوند؛ مگر معاندان و کسانى 
که «نمى خواهند» راه هدایت در پیش بگیرند. 
مردم دیندار دنبال برپایى نمازند. اصل مســجد 
را به اقامه نماز مى شناسیم. برنامه هاى دیگر در 
مسجد اجرا مى شــود؛ اما همۀ آنها فرع و براى 

جذب مردم به نماز است.
اصل فعالیت ما در مسجد امام حسینq برپایى 
دو وقت نماز اســت. هــر دو وقت امام جماعت 
حاضر است و روحانى و امام جماعت مسجد در 
هــر دو وقت نماز به صورت منظم حضور دارند. 
نمازگزاران این مسجد مى دانند که مسجد در هر 
نماز امام جماعت دارد؛ بنابراین هیچ وقت نگران 
و منتظــر حضور و ورود امام جماعت براى اقامه 
نماز جماعت نیستند که آیا امشب امام جماعت 
مى آید یا نه. «حتى اگر خود بنده کارى داشــته 
باشم، حتماً کسى را جایگزین خود قرار مى دهم 

تا مردم بدون امام جماعت نمانند».
در مناســبت هاى مختلف نیز برنامه داریم. ایام 
محّرم، اعتکاف و مناســبت هایى که زیاد عرف 

نیست، ولى باید به آنها توجه شود.
نمازگزاران مسجد شما از چه گروه سنى و چه 

گروهى از مردم هستند؟
از معضالت مســجد ما و بیشتر مساجد، حضور 
نمازگزاران مسن و سالخورده است. «البته من 
این را مشکل نمى دانم. سعى مى کنیم برنامه ها 
را طورى ترتیب دهیم که قابل اســتفاده براى 
هر دو گروه جوان و کهن ســال باشد». ضمن 
تأکید بر حضور جوان ها، حرمت ریش سفیدان 

و بزرگ ترها را هم نگه مى داریم.
حاج آقا که خود از جوا ن ها به حساب مى آیند، در 
این مورد اساســاً همه را به یک چشم مى بینند و 
در ساعاتى که خدمتشان هستیم، با مسن ترها 

برخوردى مالطفت آمیز همراه با احترام دارند.
«حق پــدر و مادر بر فرزندان خود آن قدر بزرگ 
است که خداوند در مورد عاق والدین در حدیثى 
مى فرماید که بوى بهشت را از چنین کسى دریغ 
مــى دارد». این را حاج آقا باالى منبر مى گوید و 
بعــد از آن یک نکته ناب مى گوید: «البته پدرها 
و مادرها هم نباید ظلم کنند و بچه هایشــان را از 
خود برنجانند و آنها را رودرروى خود قرار دهند».
«خوشبختانه مسجد ما به علت کوچک بودن 
هیئت امنا و بسیج ندارد». حاج آقا این مطلب را با 
طنز مى گوید. «هر که بامش کم برفش کمتر!». 
البته فرمایش ایشان ناظر بر عدم وجود تنش در 
این باره اســت. ایشان ادامه مى دهند: «ما حتى 
خادم هم نداریم و کارهاى مســجد را خود مردم 

انجام مى دهند». 
چگونه مسجد را به خانه ها مى برید؟

ارتباط حاج آقا با مردم خیلى نزدیک و قوى است. 
در ایــن ارتباط فرقى بین نمازگزار و کســى که 
به مســجد نمى آید نیست: «ارتباط ما با مردم و 
حتى کسانى که به مسجد نمى آیند یا کم مى آیند 
نیز زیاد اســت و با اهالى مسجد و پیشکسوتان، 

ارتباط داریم».
- اگر کســى از اهالى محل فوت کند، در تشییع 

جنازه اش حاضر مى شویم. 
- اهالى محل که بیمار مى شــوند، احوالشان را 
مى پرسیم و به منزلشان مى رویم. از این طریق 

مسجد را به منازل مى بریم.
ویژگى امام جماعت از نظر حاج آقاى نائینى:

- برخوردارى از تقوا و علم
- انس با مردم و فروتنى

- عدم احســاس حزبى و جناحى بــودن امام 
جماعت از سوى مردم

- جذب حداکثرى و دفع حداقلى
بخشى از سخنرانى حاج آقاى نائینى براى مردم:

صحــت عمل با قبولى عمــل دو چیز متفاوت 
است. ممکن اســت عملى صحیح باشد، ولى 

مورد قبول درگاه حق  تعالى نباشد. 
سه گروهند که بوى بهشت را که از پانصد سال 

راه قابل استشمام است، نمى شنوند:
1. مشرك؛ 

2. عاق والدین؛
3. کســى که مال مسلمانان را مى خورد و قسم 

مى خورد که مال خودم است!

﹢﹍︐
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تشکیالت باید مردمى باشد
تشکیالت بایستى مردمى بشود تا مثل نیمه شعبان برگزار گردد. خودتان مى دانید که براى نیمه شعبان، هیچ کس به کسى نمى گوید که بیایید طاق نصرت 

ببندید. اگر هم یک روز بگویند نبندید، مردم تشنه تر مى شوند که ببندند و به هر قیمتى هست، مى خواهند آن را برپا بدارند. همت اصلى، این است.
.۱۳۷۰/۲/۳ ،                     

﹊ــ﹩ از و︸︀ــ︿ ﹝ــ﹛ در ︑︪ــ﹊﹫﹑ت اــ﹟ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ 
ــ︡  ــ︣ار د﹨﹠ ــ﹢د ﹇ ️ ﹨ــ︀ی︠  ﹫﹛︀︺﹁ ﹤﹢﹛︣ــ ــ﹢ن را︨  ﹡︀﹇
ــ﹏  ــ︡ ر ــ﹢ن ﹝︀﹡﹠ ــ︡. ﹇︀﹡ ــ️ ﹡﹊﹠﹠ ﹋︣ ــ︣ از آن و ﹁︣ا︑
ــ﹢رت ﹎﹫ــ︣د،  ــ︀رج از آن︮  ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ا﹎ــ︣ ﹁︺︀﹜﹫︐ــ﹩︠ 
︡﹝ــ﹥  ﹊︧ــ️ ا︨ــ️ و دــ︀ر آ︨ــ﹫︉ و︮  ــ﹥︫  ﹝﹊ــ﹢م︋ 

ــ︡. ــ︫︡  ︠﹢ا﹨

مسألهاولکاراست
اگر در جایى احساس کردید که مسئولیت شما موجب این است که کارها راکد بشود، حتماً مسئولیت [خود] را واگذار کنید ... آقایى است که اشتغاالت خیلى 
زیادى دارد ... این [شخص] به کارها نمى رسد و[لى] همین طور در آنجا مانده است. این شغل را به یک نفر دیگر واگذار کنند که بیاید، سریع این کار را انجام 

بدهد. یعنى این طور نباشد که براى ما، شغل مسئله اول باشد. مسئله اول کار است. 
.۱۳۸۵/۶/۶ ،          ،   

︦ ︑︪﹊﹫﹑ت ︋︀﹁︐﹩ از ︗﹠
️ ︑︪﹊﹫﹑ت در ﹝︺︀ر︲︀ت و ︑︱︀د﹨︀ ︣︡﹞

مجتبى هاشمى 

تشــکیالت مجموعه اى متشــکل از افراد، 
ســلیقه ها و افکار متفاوتى اســت که به یک 
مدیریت واحد و منســجم و متمرکز نیاز دارد. 
مدیریت متمرکز مثل نور چراغ قوه است که با 

چشم و نگاه آن، مجموعه جان مى گیرد.
تشکیالت به یک فکر و نظر محکم و متقن نیاز 
دارد تا اعضاى آن دچار سردرگمى، انحراف و 
سطحى نگرى نشوند. توجه نکردن به بعضى 
تفاوت ها و عدم نظارت بر روى افراد آفت هایى 

را به دنبال خواهد داشت.

  
1.  تحجر سیاسى

وقتى صحبت از تحجر مى شــود، ذهن فوراً 
به ســراغ مذهب مى رود؛ اما باید دانست که 
تحجر فقط مذهبى نیســت. گاه انســان به 
خطرناك تر از آن دچار مى شــود، یعنى تحجر 
سیاســى؛ تحجرهایــى که ناشــى از برخى 
شکل بندى هاى حزبى و سازمان هاى سیاسى 
است که در آن فرد به ناچار باید مطابق سالیق 

آنها رفتار کند. وقتى ذهنیت افراد بر اســاس 
شــکل بندى حزبى، شکل گرفته باشد، دیگر 
قادر به تشخیص حق و حقیقت نخواهد بود و 
چنانچه در یک موضوع دالیل کافى بر حقانیت 
آن آورده شود، شاید قبول کند، اما در عمل طور 
دیگر رفتار خواهد کرد. اگر تشکل مى خواهد 
دچار چنین تحجرى نشود، باید با چشم باز و با 
تکیه بر منطق و استدالل به مسائل نگاه کند.

2.  فرسایش تشکیالت
حیات رود به این است که در آن، آب تازه و گوارا 
در جریان باشــد. یک اتاق وقتى بسته بماند و 
هواى تازه در آن جریان نداشته باشد، انسان را 
دچار خفقان و کسالت مى کند. تشکیالت هم 
باید جارى و سارى باشد و مدام نیروهاى جوان 
و تازه نفس و فعال وارد آن شــود. این نیروها 
مانند خون  تازه اى هســتند که بدنه تشکل را 
ســر پا نگاه مى دارند. البته باید هوشیار بود و 
هر خونى را وارد بدنه تشــکیالت نکرد. خون 
فاســد و بیمار بدن را بیمار مى کند و گاهى هم 

از پا در مى آورد. وقتى تشــکیالت مسیر رشد 
نیروها را در مســائل مختلف دینى، فرهنگى، 
اجتماعى، سیاسى و ... فراهم آورد، هم مى توان 
نیروسازى کرد و هم مى توان نیروهاى جدید 

را سازمان دهى و در جهت رشد قرار داد.

3.  دشمنى با رقیب
وجود بعضى اختالف ها در تشکیالت طبیعى 
اســت و شاید اســاس رشــد آنها هم بر پایه 
همین تفاوت ها باشــد. تشــکل ها باید با هم 
رقابت داشته باشند؛ البته رقابت در جهت رشد 
فعالیت ها و سیاست هاى تشکیالت، نه رقابت 

براى دشمنى و حذف رقیب از میدان.

4.  عدم تجانس سالیق
اعضا در تشــکیالت مانند مانند اجزاى بدن 
هســتند که در کنار هم یک انســان کامل را 
شکل مى دهند. اما خواه ناخواه این افراد داراى 
فکر هاى مختلف و ســلیقه هاى متفاوت در 
موضوعات گوناگون هســتند و فقط اصول و 

مبانى واحد معرفتى اســت که همۀ آنها را در 
یک تشکیالت واحد گرد هم آورده است. اگر 
افراد در مبانى با یکدیگر مخالف بودند، یقینًا 
هر کدام از آنها در تشکیالت متناسب با فکر 

خود حضور پیدا مى کردند.
اختالف ســلیقه و ذوق در افراد امرى طبیعى 
اســت که با مدیریت صحیــح مى توان یک 
مجموعه را به رشد رساند؛ اما اگر این اختالفات، 
هماهنگ نشوند، موجب بروز اختالف در بین 
اعضا و در نهایت تصادم و انشعاب خواهد شد.

5.  دلبستگى
دلبســتگى هاى فردى، سیاسى، اجتماعى و 
مادى دید انســان را ضعیف مى کند و موجب 
مى شود که همیشــه فقط بخشى از واقعیت 
موجود را ببینیــم یا چیزى را واقعیت پنداریم 
که واقعیت ندارد. این خطائى است که نفس 
راحت طلب یا دلبســته با مادیات بر انســان 

تحمیل مى کند.

 6. بى هدف بودن
تشــکیالت بایــد داراى اهداف روشــن و 
برنامه ریزى صحیح براى رسیدن به آن اهداف 
باشد. اهداف مانند تابلوهایى هستند که انسان 
را در مسیر درست هدایت و راهنمایى مى کند 

تا به بیراهه نرود.
روى اهداف باید کار دقیق علمى شــود و در 
راستاى آن کتاب و مقاله و محصوالت متنوع 
دیگر تولید کرد تا چراغ آن تشکیالت به راحتى 
خامــوش نشــود و در زمینه هــاى مختلف 
جاى پاى تشــکیال دیده شود. به این ترتیب، 
تشکیالت در زندگى افراد، اجتماع، فرهنگ 

و حتى در دنیا، اثرگذار خواهد بود. 

7.  عدم برنامه ریزى
مهم ترین کار تشــکیال روشن کردن اهداف 
آن است. بعد از تعیین اهداف، اساسى ترین کار 
این است که بر اساس اهداف مشخص شده، 
برنامه ریزى صورت گیرد و مشــخص شود 
که مثًال در یک سال کارى چه کارهایى باید 

انجام شود و تشکیالت تا کجا باید پیش رود.
برنامه ریزى باید اصولــى، عمومى و کالن 
باشد؛ یعنى بتواند پاســخ نیازهاى فراوان را 
بدهد و به حسب زمان و نیاز، تطور الزم را پیدا 
کند و بتواند نگرانى افراد را از آینده تا حدودى 
برطرف ســازد. در برنامه ریزى باید جزئیات 
را هم در نظر داشــت. با یــک برنامه کالن و 
با بلندنظــرى مى توان در هر وضعیتى برنامه 

خاصى را به اجرا گذاشت.

8.  قانون گریزى
یکى از وظایف مهم در تشــکیالت این است 
که قانون را ســرلوحه فعالیت هاى خود قرار 
دهند و فراتر از آن حرکت نکنند. قانون مانند 
ریل است که اگر فعالیتى خارج از آن صورت 
گیرد، محکوم به شکست است و دچار آسیب 

و صدمه خواهد شد.

ــ︣اد ا﹝ــ︣ی ︵︊﹫︺ــ﹩  ــ﹙﹫﹆﹥ و ذوق در ا﹁ ا︠︐ــ﹑ف︨ 
ــ﹉   ــ﹢ان ︑ ﹩﹞ ــ ﹫ ــ️︮  ︣︡﹞ ︀ــ ــ﹥︋  ا︨ــ️ ﹋
ــ﹥ ر︫ــ︡ ر︨ــ︀﹡︡؛ ا﹝ــ︀ ا﹎ــ︣ اــ﹟  ﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ را︋ 
ــ︣وز  ــ︉︋  ــ﹢﹡︡، ﹝﹢︗ ــ﹌ ﹡︪ ــ︀ت، ﹨﹞︀﹨﹠ ا︠︐﹑﹁
ــ︀دم و  ــ️ ︑︭ ︀﹡ ــ︀ و در ــ﹟ ا︻︱ ﹫ ــ﹑ف در︋  ا︠︐

ــ︡. ــ︫︡  ﹢ا﹨ ــ︺︀ب︠  ا﹡︪ ︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞
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﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از
︋︀﹡ــ﹢ان
︵ــــ︣از

یک جامعه مثل هوا است که همه تنفسش می کنند؛ چه بدانند، چه ندانند؛ 
چه بخواهند، چه نخواهند».1

براى گفتمان سازى مراحلى را باید طى کرد:
الف) تهیه نقشه از کلیدواژه هاى پراکنده و مشخص کردن ارتباط تنگاتنگ 

کلیدواژه ها با یکدیگر.
ب) باید مبتنــى بر «اقناع فطرى افراد» عمل کــرد و از اِعمال نظر 
پرهیز نمود. وجود روش ها و برخوردهاى مدیریتى و سیاسى، به جاى 

روش هــاى فرهنگى در این امر، نشــان  دهنده  عدم درك فعاالن این 
حوزه از مقوله اى است که پیش رو دارند.

براى عوام جامعهـ  که به اقناع حســى بیشــترى نیاز دارندـ  طرح مباحث 
پیچیده قطعاً مطلوب نخواهد بود. مى توان به موازات گفتمان ســازى، در 
مساجد و پایگاه ها و کانون هاى فرهنگى، به روش ساده این مباحث را براى 
مردم عادى یا حتى براى کودکان توضیح داد. آنچه باید در این مرحله انجام 
گیرد، تبدیل متون تولیدشــده به کتاب، مقاله، داستان، شعر، مستند، فیلم، 
سریال، انیمیشــن، بازى کامپیوترى و ... است. عوام جامعه باید از مواهب 

متون تولیدشده به زبان خود بهره مند شوند.
ج) رعایت اصل «مأمور به تکلیف» بودن به جاى اصل «مأمور به نتیجه» 
بودن. اگر تصور شــود که در فرآیند گفتمان سازى مى توان همواره با 
پیش بینى جلو رفت و توقع داشت که همۀ  برنامه ها، به اهداف از پیش 
تعیین شده برسند؛ ممکن اســت به دام پراگماتیسم (عمل گرایى)، 

دورى از کیفیت گفتمان ســازى و تبدیل شدن این طرح به یک کلیشه  از 
پیش شکست خورده گرفتار شویم.

د) اصل دیگرى که در این بین مهم اســت، «پروســه محور» دانســتن یا 
«فرآیندى بودن» امر گفتمان سازى  است. نباید تصور کرد که در مدت زمان 
کوتاهى این گفتمان به اهدافش خواهد رســید؛ بلکه باید صبور بود و طبق 

اصول عمل کرد. 
3. تصمیم گیرى و تصمیم سازى

جهان امروز، جهان تغییرات است و تغییر، تصمیم گیري را دشوار مى سازد. به 
همان اندازه که تغییر براي سازمان ها مشکل ایجاد مى کند، به همان اندازه 
نیز فرصت  به وجود مى آورد. چگونگى برخورد با تغییر، ارتباط مستقیمى با 

چگونگى تصمیم گیري دارد.
تصمیم گیري عکس العمل نســبت به یک مشکل است. آگاهى از اینکه 
مشــکلى وجود دارد و باید تصمیمى گرفته شود، یک مسئله ادراکى است. 
عالوه بر آن، در هر تصمیمى، برداشــت تصمیم گیرنده در تفسیر و ارزیابى 
اطالعات تأثیر دارد. با توجه به گستره تشکیالت، مأموریت تشکل، اهداف 
تشکیالت و... شیوه تصمیم گیري نیز متفاوت است. تصمیم گیري، الزمه 
مدیریت در قرن حاضر است و یقیناًً راه گشاي خوبى براي مدیران و کارکنان 

در عرصه جهانى خواهد بود.

پى نوشت
؛ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴.            .۱

ـ﹥ ﹉ ﹝︪ـ﹊﹏ ا︨ـ️. آ﹎︀﹨﹩  ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫ـ︣ي ︻﹊ـ︦ ا﹜︺﹞ـ﹏ ﹡︧ـ︊️︋ 
ـ﹢د، ـ﹉  ︀ـ︡ ︑︭﹞﹫﹞ـ﹩ ﹎︣﹁︐ـ﹥︫  از ا﹠﹊ـ﹥ ﹝︪ـ﹊﹙﹩ و︗ـ﹢د دارد و︋ 
︣دا︫ـ️  ـ︣ آن، در ﹨ـ︣ ︑︭﹞﹫﹞ـ﹩،︋  ﹝︧ـ﹙﹥ ادرا﹋ـ﹩ ا︨ـ️. ︻ـ﹑وه︋ 
 ﹤︗﹢︑ ︀ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣﹡ـ︡ه در ︑﹀︧ـ﹫︣ و ارز︀︋ـ﹩ ا︵﹑︻︀ت ︑︃︔﹫ـ︣ دارد.︋ 
︋﹥ ﹎︧ـ︐︣ه ︑︪ـ﹊﹫﹑ت، ﹝︃﹝﹢ر️ ︑︪ـ﹊﹏، ا﹨︡اف ︑︪ـ﹊﹫﹑ت و... 

︫ـ﹫﹢ه ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫ـ︣ي ﹡﹫ـ︤ ﹝︐﹀︀وت ا︨ـ️.

﹩︑﹑﹫﹊︪︑ ️ ﹫︋︣ ︑
مرتضى اسالمى

بسیج جامعۀ زنان را مى توان مهم ترین عرصه حضور 
زنان در تشــکیالت دانست که از ویژگى هاى مهم آن 
خانه دار و غیرشاغل بودن بیشتر این افراد است. در کنار 
مباحثى که درباره حضور زن در مسجد مطرح مى شود 
که در شــماره هاى پیشــین مکرراً به آن پرداخته شد، 

استفاده صحیح از این فرصت بسیار اهمیت دارد.
از آنجا که پایگاه هاى بســیج در مساجد محله مستقر 
هســتند و بیشتر مخاطبان مســاجد را زنان تشکیل 
مى دهند و قــدرت انتقال احکام و معارف زنان به زنان 
زیادتــر از مردان به مردان اســت، مســجد مى تواند 
برنامه هاى تربیتى تشکیالتى خود را در دو حوزه مهم 

به زنان واگذار کند:
1.  نقش تربیتى: زن در جایگاه همســر و مادر مى تواند 
نقش پشــت پرده را ایفا کند و بــا مهیا کردن فضاى 
خانواده به تربیت فرزندان ســالم که پشــتوانه نیروى 
تربیتى مسجد خواهند شد و حمایت معنوى از مردان و 

پدران خانواده بپردازد.
2.  نقش مدیریتى: بسیارى از زنان خانه دار استعدادهاى 
خوبــى در زمینه مدیریت و ســامان دهى افراد دارند و 
در محله نیز تأثیرگذار مى باشــند. با شناسایى و جذب 
این افراد مى توان گروه زنان را در تشــکیالت مسجد 

به خوبى مدیریت کرد.
انجام فعالیت هاى تبلیغى، ترویجى و آموزشى در زمینه 
زنان و خانواده، توسعه معارف اسالمى و فرهنگ قرآنى 
با رویکرد خانواده، توســعه و ترویج فرهنگ اسالمىـ  
ایرانى در سبک زندگى، برگزارى جلسات هم اندیشى 
در حوزه هاى حجاب و عفاف، ایجاد شــوراى گفتمان 
سیاسى اجتماعى زنان به منظور تأثیرگذارى در حوزه 
نخبگان، از مهم ترین فعالیت هایى است که بانوان در 

این تشکیالت مى توانند انجام دهند.

️ در ﹨﹠︨︡ــــــــ﹦ ︣﹋ـــــــ 
 ︑︪﹊﹫ـــــــــ﹑ت

آ︔︀ر ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ︫︡ن ﹝︧︀︗︡
ابوذر واحدى

در طــول تاریخ هیچ حرکتىـ  چه در جبهه حــق و چه در جبهه باطلـ  
اتفاق نیفتاده، مگر اینکه بر آن، ســازماندهى و تجمع و تشکل حکمفرما 
بوده است. تشکل یک اجتماع انسانى خودانگیخته، حول محور اهداف 

و ارزش ها است.
هندســه تشکل دینى را مى توان در ســه ضلع تعریف کرد؛ یک: 
انگیزه خداخواهى و درد دین داشتن؛ دو: اجتماع مؤمنانه؛ سه: تالش خالصانه. اهداف هر 

تشکل دینى نیز دو چیز خواهد بود؛ یکى اینکه خود را حفظ کند و در جهت کیفى و کمى ارتقا 
دهد. دوم اینکه جامعه انسانى پیرامونى خود را حفظ کند و موجب پیشرفت آنان در زمینه هاى 

فرهنگى، دینى و اهداف تشکیالتى شود.
کار تشکیالتى به طور کلى آثارى را در بر دارد که مهم ترین اثر و اهمیت یک تشکل مذهبى، 
هماهنگى و هم افزایى در هر فعالیت و تخصصى است. یک فرد با عضویت در تشکیالت، ضمن 
پیگیرى اهداف خود، یارى گر افراد دیگر در هدف مشترك خواهد بود و از سوى دیگر، مى تواند 

نمایندة گروه خود در سازمان و یک تشکل بزرگ تر باشد.

    
تشکل هاى دینى مى توانند متناسب با اهداف افراد و اساسنامۀ خود آثار فردى و برکات اجتماعى 

زیادى داشته باشند.
1. تولید فکر

به طور کلی نقش اولیه اتاق هاي فکر، ایجاد پل بین جهان اندیشــه و عمل اســت. اتاق فکر، 
مرکزي مطالعاتیـ  پژوهشی است که در آن مطالعات و تحقیقات کاربردي حول مشکالت و 
معضالت انجام می شود و براي حل مسائل، خلق ایده هاي جدید و تدوین ایده  هاي کلی، شکل 

گرفته و در آن پیشنهادهاي خام به سیاست ها و برنامه هاي دقیق و قابل اجرا تبدیل می شود.
نسل اول اتاق هاي فکر براي اولین بار و به طور رسمی در ایاالت متحده و در خالل جنگ جهانی 
دوم شکل گرفت. تشکیل مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی با هدف انجام پروژه هاي آکادمیک، 
تربیت نخبگان سیاسی، جهت دهی غیرمستقیم سیاست هاي دولت بدون جهت گیري سیاسی 

یا گرایش به جناح سیاسی خاص، از عمده فعالیت هاى آن بود. 
نسل دوم اتاق هاي فکر در ایاالت متحده، تقریباً همزمان با پایان جنگ جهانی دوم پا به عرصه 
وجود نهادند. جهت گیري این اتاق هاي فکر با توجه به وضعیت جدید بین المللی بسیار متفاوت 
با نسل اول خود بود و با هدف ظهور ابرقدرت هاي جدید و انزواي اقتصادي، سیاسی و نظامی 
بیشــتر کشورهاي اروپایی، آغاز دوران جنگ سرد و دیگر ملزومات یک جهان دوقطبی 

تشکیل  شد.
نســل سوم اتاق هاي فکر تحولی عظیم در مؤسســات مطالعاتی و تحقیقاتی به وجود 
آوردند. این نســل از اتاق هاي فکر هم زمان با اوج مصرف گرایی و سرمایه داري در آمریکا 
به وجود آمدند. تالش عمده نسل سوم اتاق  هاي فکر، یافتن بازار مناسب براي محصوالت به 
اصطالح روشنفکرانه و عالمانه خود بود. مرکز مطالعات  استراتژیک و بین المللی بنیاد هریتِْیج 

(Heritage) و مؤسسه کْیتو (CATO) نمونه هایی از اتاق هاي فکر نسل سوم آمریکا هستند.
2.  گفتمان سازى

مهم ترین بخش طراحى یک جامعه، گفتمان سازى است. بعد از تبیین چیستى یک اندیشه و 
نرم افزار فکرى براى یک جامعه، باید آن اندیشه را در دسترس جامعه قرار داد و آن را به یک باور 
عمومى و در نتیجه رفتار عمومى تبدیل کرد. مقام معظم رهبرى در این باره فرمودند: «گفتمان 

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞

ب

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترویـــجى

42

مسجــــد
شمـاره180
دى مــــاه
1 3 9 3

43



﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از

﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از

﹝︺﹞︀ری
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︨︀﹜﹞﹠︡ان
︵ــــ︣از

︣﹝︻ ﹉
︣ام ا︐ـــــ

مرتضى اسالمى
همان گونــه که هــر دوره زندگی خصوصیات 
و دغدغه هــاي مربــوط به خــود را دارد، دوره 
ســالمندي نیز چه در سالمندي اولیه (بین 60 تا 
75 سالگی) و چه در سال خوردگی یا کهن سالی 
(از 75 ســالگی به باال)، داراى نیازها و وضعیت 

روحی و جسمی خاصى خواهد بود.
نکته مهم این اســت که این سالمند (پدر، مادر 
یا هــر عضو دیگر خانواده) به دلیل ضعف قواي 
جسمانی و آسیب پذیري در برابر بیماري ها، به 
شدت نگران و مضطرب است که مبادا سالمت 
او به مخاطره بیفتــد و باید همواره در ذهن این 
نکته را یادآوري کرد که به نگرانى ها و شخصیت 

او احترام گذاشته شود.
به دلیل اهمیتى که «بزرگ سالى» و «سن باال» 
در فرهنگ دینى ما دارد، پیامبر اکرم (صلى اهللا و 

علیه و آله) مى فرمایند:
 ُ َ َ  ِ ِّ ــ ِ  ِ ُ َ َّ َ َ ٍ ــ ِ

َ
 ٍ

ْ ــ َ  
َ ْ َ

 
َ َ ــ َ  ْ ــ َ »

؛1 کســى که فضیلت  ِ َ َ ِ
ْ
 ِ

ْ ــ َ ِ
َ ــ

َ
 ْ ــ ِ ُ

ســال خوردگان و پیــران را دریابــد و به خاطر 
ِسنشــان به آنان احترام بگــذارد، خداوند او را از 

عذاب روز قیامت در امان مى دارد».
بــراى تکریم این بــزرگان و رعایــت ادب و 
حق شناسى نســبت به عمرى تالش صادقانه، 
ایثارها و گذشــت هایى که از خود نشان داده اند، 
باید در خانواده و محله و مســجد تکریم شوند، 
عزیز و محترم باشــند، به آنان بى مهرى نشود، 
خاطرشــان آزرده نگــردد و بــه توصیه هــا و 
راهنمایى هایى که از ســر دل ســوزى و تجربه 

مى دهند، بى اعتنایى نشود.
احتــرام بــه بزرگ ترها و ترّحــم و مهربانى به 
کوچک ترهــا، از دســتورالعمل هاى اخالقى 
اسالم است که کانون خانواده ها را گرم و مصّفا 
مى سازد؛ لذا حضرت امام صادق (علیه السالم) 
 ْ َ

 َ َ  ْ ــ ِ
ّ َ ُ ْ َ

 ْ ــ َ  ّ ِ َ مى فرمایند: «َ
؛2 کسى که بزرگ ما را احترام نکند  َ  ْ َ ْ َ

و به کوچک ما شــفقت و عطوفت نداشته باشد، 
از ما نیست».

امیر المؤمنیــن (علیه الســالم) نیز این چنین 
؛3  ِ ّ ــ ِ  ِ ُ    ِ ُ ِ  ُ َ ْ مى فرمایند: «ُ
دانشــمند را به خاطر علمش و بزرگ سال را به 

خاطر سنش باید احترام کرد».

پى نوشت
.۱۳۷  ،۷۲  ،  ،    .۱

.۱۳۸  ،   .۲
.۱۱۰۰۷  ،  ،   .۳

در حوزه کمک به افــراد بى بضاعت نیز هیئت 
مدیره  هفت نفره اى تشکیل شده است که کمک 

به نیازمندان محل را بر عهده دارد.
همچنین مســجد داراى یک کانون فرهنگى 
به نام یاسین اســت که در آن نوجوانان پسر در 
طول تابســتان پایگاه تابستانى دارند و در طول 
سال، هیئت هفتگى برگزار مى کنند و در روزهاى 
چهارشنبه نیز کالس قرآن دایر است که از استاد 
جهانبخش اســتفاده مى کنیم. در این مسجد از 
ورزش غفلت نشــده و در روزهاى پنجشــنبه، 
نوجوانان برنامه اســتخر و سالن فوتبال و سایر 

برنامه ها را دارند. 
پایگاه ویــژه دختران هم ذیل کانون یاســین 
فعالیت مى کند که در آن کالس هاى اعتقادى 
و اخالقى دایر اســت. عالوه بر این، اردوهایى، 
همانند اردوى مشهد، قم و جمکران نیز برگزار 

مى شود.
قسمت بعدى سایت مسجد است که به عنوان 
دکور مســجد مى توان از آن نــام برد که در آن، 
همۀ برنامه هاى مسجد قرار مى گیرد؛  از تبریک 
یا تسلیت به نمازگزاران گرفته تا طلب دعا براى 

استشفاى بیماران.
تشکیالت مجزا براى جوانان و نوجوانان

در بحث تقســیم بندى، نوجوانان در قســمت 
کانون فعالیت مى کنند و جوانان در بخش بسیج 
سازماندهى مى شــوند. براى جوانان در بسیج 
دوره هاى آموزش اسالم شامل احکام، اخالق 
و سایر فعالیت ها در نظر گرفته شده که جلسات 
و دیدار نوجوانــان و جوانان به صورت دو هفته 
یک بار برگزار مى شود. فرماندهان بسیج برادران 

و خوهران عضو هیئت امناء هستند.

کتابخانه غیرتشکیالتى!
کتابخانــه چهار هزار جلد کتاب دارد. با این حال 
ما کار تشــکیالتى به معناى مرســوم را انجام 
نمى دهیم و این خود، یک راهبرد  اســت. به این 
صورت که ثبت و ضبط کتاب را برداشــته ایم و 
هر شــخصى بخواهد، مى تواند کتاب بردارد، 
مطالعه کند و سپس آن را بیاورد؛ بدون اینکه نیاز 
به کارت عضویت باشد یا به دلیل تأخیر جریمه 
شود. البته این امر در گذشته اجرا مى شد؛ ولى آن 
را برداشــتیم تا مردم راحت تر بتوانند به مطالعه 
بپردازند که با توجه به این امر، مبادله کتاب بسیار 
انجام مى شود و حتى بسیارى از افراد، به کتابخانه 
مسجد کتاب هدیه مى دهند. جالب است بدانید 
که افراد محّصل و کنکورى ما پس از اتمام سال 
تحصیلى یا کنکور، کتاب هاى خود را به عنوان 

هدیه به مسجد مى دهند. 
فرهنگ تشکیالتى

کار هاى فرهنگى ما در این مسجد بسیار است. 
براى نمونه در روز پزشــک، از تمامى  پزشکان 
مســجد و در روز معلم، از تمامى  معلمان مسجد 
قدردانى مى شــود. روز هاى دوشنبه هر هفته 
برنامه دیدار با خانواده شــهدا را داریم که بنده به 
همراه هیئت امناء مسجد به خانه هاى شهداى 
محل سر مى زنیم. مراسم نیمه شعبان به جهت 
جذب حداکثرى و شرکت مردم در آن، در پارك 
محل برگزار مى شود؛ اما سایر فعالیت ها داخل 

مسجد صورت مى گیرد.
شرط فعالیت تشکیالتى مطلوب 

بایــد از تمامى  ظرفیت هاى جوانان، نوجوانان و 
سایر افراد در امور مسجد بهره برد و این، وظیفه 

راهبردى امام جماعت است.

ــ︣ای  ︧ــ﹫︀ر ا︨ــ️.︋  ﹋︀ر ﹨ــ︀ی ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ ﹝ــ︀ در اــ﹟ ﹝︧ــ︖︡︋ 
ــ︖︡ و در  ــ﹊︀ن ﹝︧ ︫︤ ــ﹩ ︎  ــ﹉، از ︑﹞︀﹝ ︫︤ ــ﹥ در روز︎  ﹡﹢﹝﹡
روز ﹝︺﹙ــ﹛، از ︑﹞︀﹝ــ﹩  ﹝︺﹙﹞ــ︀ن ﹝︧ــ︖︡ ﹇︡ردا﹡ــ﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. 
ــ﹢اده  ﹡︀ ــ︀︠  ــ︡ار︋  ــ﹥ د﹞︀﹡︣ روز ﹨ــ︀ی دو︫ــ﹠︊﹥ ﹨ــ︣ ﹨﹀︐ــ﹥︋ 
ــ﹥ ﹨﹞ــ︣اه ﹨﹫ــ️ ا﹝﹠ــ︀ء ﹝︧ــ︖︡  ﹠ــ︡ه︋  ︫ــ︡ا را دارــ﹛ ﹋ــ﹥︋ 

ــ﹛.  ــ︣ ﹝﹩ ز﹡﹫ ــ︡ای ﹝ــ﹏︨  ــ︀ی︫  ﹨ ﹤﹡︀ ــ﹥︠  ︋

️﹫︋︣ ︑
 ﹡︧﹏ ا ﹝︣وزی

مرتضى اسالمى
کودکان نتیجه آمال و آرزوهاى هر پدر و مادرى 
هســتند که به عنوان جانشــین و عقبه آنها در 

جامعه زندگى مى کند.
پیامبر گرامى (صلى اهللا علیه و آله) مى فرمایند: 
«فرزندان خود را گرامــى بدارید و آنان را خوب 

تربیت کنید تا آمرزیده شوید».1
امروزه فاصله نســل جدید و قدیم و دوگانگى 
تربیت نســل امروز و دیروز، فرآیند تربیت را با 
مشکل مواجه ساخته است. تفاهم و پیوند میان 
قشر سالمند و نوجوان و جوان، هم سالمندان را 
از انزوا و احساس تنهایى درمى آورد و هم جوانان 

را از تجربه هاى بزرگ ترها برخوردار مى سازد.
تربیت فرزند بر اساس وضعیت و نیازهاى جامعه 
و عصر حاضر، یک اصل ضرورى اســت؛ اما نه 
به قیمت فراموش کردن سنن مذهبى و ملى یا 

پذیرش الگوهاى فرهنگى بیگانه.
امیر المؤمنین (علیه السالم) مى فرمایند: «آداب 
و رســوم خود را به فرزندانتــان تحمیل نکنید؛ 
چراکه آنان براى زمانى غیر از زمان شما آفریده 

شده اند».2 
مسجد باید به گونه اى باشد که بهترین مکان را 
جهت تربیت ســالم و صحیح و روزآمد کودکان 
فراهم آورد. حضور کودك در مسجد با افراد مورد 
عالقه اش اعم از اعضاى خانواده و دوســتان و 
همکالســى ها، برایش شادى آفرین و مطلوب 

خواهد بود.
براى جذب کودکان به مســجد از شــیوه هاى 
مختلفى مى توان اســتفاده کرد. راه هاى بدون 
هزینه اى نیز وجود دارند که اتفاقاً امکانات خاصى 
را هــم نیاز ندارند و مى توان مســجد را در نگاه 

کودك به مکانى واال و عزیز مبدل ساخت:
*  بیان فضیلت مسجد رفتن؛

* بیان آثار و ثــواب خواندن یک رکعت نماز در 
مسجد؛ 

* بیان قصه و داستان هایى دربارة مسجد هاى 
ساخته شــده در صدر اسالم و عصر ائمه (سالم 
اهللا علیهــم اجمعین) و وقایع و رخدادهاى مهم 

آن مساجد؛
* بیان خاطرات شــیرین و لذت بخشى که در 

مسجد اتفاق افتاده است.

پى نوشت
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ا﹜﹍﹢ی ︑︪﹊﹫﹑︑﹩
️ ﹝︧︖︡ ا﹜︤﹨︣ا ️ ا﹐︨﹑م ︾﹑﹝︣︲︀ زاده ا﹝︀م ︗﹞︀︻ ︖ ︀︋  ﹤︊︀︭﹞

به کوشش: سعید فیاضى

مسجد تشکیالتى در صدر اسالم 
مســجد مطلوب اســالم که پیامبر و ائمه آن را 
ترسیم کرده اند، یک مسجد کامل و جامع است. 
متأســفانه در طول تاریخ به مسجد ظلم شده و 
کارکرد هاى آن تقلیل یافته است. وظایف مسجد 

در زمان پیامبر به این شرح بوده است:
محل کمک به مردم بوده که در حال حاضر این 
کار را کمیته امداد امام خمینى (ره) انجام مى دهد. 
محل آموزش مردم بوده که در آن احکام، قرآن و 
علوم مختلف تعلیم داده مى شد که امروزه وزارت 
علوم آن را انجــام مى دهد. محل قضاوت بوده 
که در حال حاضر بر عهدة قوه قضائیه است. در 
نهایت مى توان گفت که مسجد یک مکان کامل 
و جامع بوده که در طول تاریخ تمام کارکردهاى 
خود را از دست داده و تنها کارکردى که براى آن 

باقى مانده، برگزارى نماز جماعت در آن است.
مسجد کامل مسجدى است که داراى کتابخانه، 
سایت، انجمن خیریه، بســیج، نشریه و کانون 

فرهنگى باشد که الحمدهللا در این مسجد، این 
فعالیت ها صورت مى گیرد.

تعریف کار تشکیالتى 
کار تشــکیالتى مرّکــب از دو قســمت کار و 
تشــکیالت بوده که داراى چهار زیرمجموعۀ 
طرح و برنامه، مدیریت، نظارت و ارزیابى است. 

 rتشکیالت مسجد الزهرا
مدیریت عالى مسجد با امام جماعت است و ذیل 
آن هیئت امنا، صندوق قرض الحسنه، انجمن 
خیریــه، کانون فرهنگى و بســیج خواهران و 

برادران قرار دارد.
یکى از مصادیق کار تشکیالتى در این مسجد، 
صندوق قرض الحســنه است که مردم پس از 
افتتاح حساب، مى توانند براى دریافت وام قرض 
الحســنه اقدام کنند. در این صندوق چهار نفر از 
اعضاى مســجد به عنوان هیئت مدیره فعالیت 

مى کنند.

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞

اینجا بلوار آفریقا یا همان خیابان معروف جردن است. به سراغ حجت االسالم عباس غالمرضازاده 
مى رویم؛ امام جماعت مســجدى کوچک، اما پر جنب و جوش در کوچه شهید روانپور؛ مسجد 
الزهراr که در سال گذشته به عنوان فعال ترین مسجد در سطح شهر تهران انتخاب شد. از حاج 
آقا غالمرضازاده کم و کیف کار را جویا  شــدیم و از ایشان  خواستیم که راجع  به مسجد و لزوم کار 

تشکیالتى براى داشتن مسجدى پرشور و پررونق صحبت کند.

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترویـــجى
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﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از
﹝︺﹞︀ری
︵ــــ︣از

تشکیالت.
3.  به جا و به موقع باشد؛ زیرا بعضى از کارها خوب 
اســت و نیت فاعلش هم خدا است، اما اولویت 

ندارد و بیجا انجام مى شود.
دیگر شــاخصه هاى مسئول تشکل عبارتند از: 
حوصله داشتن، سالم کردن، لبخند زدن، تحمل 

کردن و ... که باعث ایجاد محبوبیت مى شود.

  
مسجد مرکز تجلی نظم، وحدت، همدلی و پایگاه 
نشــر و معارف ناب دینی و جایگاه ارائه خدمات 
گوناگون علمی، فکري، اجتماعی و سیاســی 
است. این امور جز با مدیریت صحیح و برخاسته 
از اخالق و روشــن بینِی امام جماعت و همیاري 

پاك دالن روشن ضمیر، محقق نمى شود.
هیئت امنا کــه جمعی از اهل فــالح و صالح 
هســتند، با توان و تعهد الزم، اداره امور مختلف 
مسجد را تحت اشراف و مدیریت امام جماعت 
مســجد بر عهده گرفته و با همــت و تالش و 
پیگیرى مجدانه خویش، براي بهسازي مساجد 
و ایجاد تحولی شــگرف در ایــن پایگاه هاي 
معنوي، فعالیت مى کنند. اهم فعالیت هاى هیئت 

امنا به شرح ذیل است:
1.  جذب نیرو: مخاطبان تشــکل ها را مى توان 
به دو دســته «خاص» و «عام» تفکیک کرد. 
مخاطبان خاص که عموماً طیف هاى مذهبى 
را تشــکیل مى دهنــد با توجه بــه ویژگى ها و 
دغدغه هایشان، از مشترکات بیشترى با تشکل 
برخوردارنــد؛ لذا جذب نیرو از میان این دســته 

بیشتر خواهد بود.
اما هدف اصلى، جذب دسته دوم یعنى مخاطب 
عام اســت؛ چراکه اکثر آنها توقع جذب و سپس 
فعال شدن در تشکل را دارند و همین ها هستند 
که نیروهاى بعدى فعال در تشکل خواهند بود. 
ایجاد حس مسئولیت پذیرى در مخاطبان عام 
تشکل ها براى ورود به عرصه سیاسى فرهنگى 
از وظایف مهم یک تشــکل است. جذب اعضا 
در یک تشــکل به دو گونه انجام مى گیرد: یکى 
جذب از طریق جستجو و یافتن افراد و دیگرى 

جذب داوطلبانه.  
2.  تثبیــت نیرو: یکى از راه هــاى تأثیرگذار در 
تشکل، الگوسازى براى افراد جذب شده است. 
توجه به ویژگى هاى مشــترك اعضا در حفظ و 
انسجام آنها بســیار مؤثر خواهد بود. همچنین 
تعریف وظایف براى تک تک اعضا و پى جویى 
و پیگیرى نتیجه کار اعضا، از مســائلى است که 
روحیه مســئولیت پذیرى را در گــروه افزایش 

مى دهد و بر تداوم حضور آنها در گروه مى افزاید. 
بررســى شبهات و سؤاالت اعضا براى پیوستن 
به تشکل و یافتن پاسخ منطقى و دقیق به آنها، 
مى تواند دوام فعالیت هاى تشکل را تضمین کند.
ارتباط مؤثــر با مخاطب، توجه بــه پرورش و 
رشد فکرى اعضاى تشکل، برنامه ریزى براى 
تقویت روحیه همکارى اعضا، گفتگوى جمعى 
در حلقه هاى دوســتانه و... از مواردى است که 
مى توان براى تثبیت اعضاى تشکل از آنها بهره 

گرفت.
3.  تربیــت نیــرو: ماندگارى یک تشــکل و 
اثرگــذارى آن، منوط بــه برنامه ریزى جهت 
پرورش نیرو در مســیر هدایت و به دست گیرى 
مدیریت آن تشــکیالت است. یک تشکیالت 
وقتى موفق است که براى آینده خود مدیرانى را 
از دل خود پرورش دهد. به این ترتیب بقایش را 

نیز تضمین خواهد کرد.
در این راه نباید از اهمیت انتقال صحیح تجربیات 
و مبانى فکــرى به نیروها، آمــوزش ابزارها و 
توانمندســازى نیروها در زمینه هاى مختلف از 
جمله کار تشکیالتى جمعى، قالب هاى هنرى، 
سبک زندگى دینى، فرهنگ دینى و نویسندگى 
غافل بود. چه اینکه این موارد ایشــان را مهیاى 

فعالیت مؤثرتر و موفق تر مى نماید.

    
افرادى که در تشــکل جذب مى شوند، بازوان و 
نیروى اجرایى تشکیالت هستند که باید فرهنگ 
دینى را در جامعــه و محله خود اجرا کنند. همۀ 
اعضاى تشکل باید محور اساسى تشکل باشند و 
فرم محورى در تشکیالت نمى تواند پاسخگوى 
تشکیالت باشد. اعضاى تشکل به عنوان فعال 
فرهنگِى حقیقى، آن قدر نقش پررنگى دارند که 
اگر از تشکل خود بیرون بیایند، خسارت فراوان 
به تشــکل وارد خواهد شد؛ زیرا فعال فرهنگى 
کســى اســت که یا در جامعه تأثیرگذار است یا 

حرفى براى گفتن دارد.
در یک تشکیالت صالح، اعضا در قبال یکدیگر 
احســاس مســئولیت دارند و در اجــراى کار 
تشکیالت، باید اهل نصرت و یارى باشند. اعضا 
در تشــکل باید براى یک هدف واحد کار کنند. 
در جریان کار فرهنگى، وضعیت فرهنگى شهر 
و محله را به درســتى رصد کنند، به رشد نیرو ها 

کمک کنند و به  تنهایى کار نکنند.

پى نوشت
.۷۸  ،۲  ،  ،  .۱
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ر﹝︌
 ﹝︺﹙﹢﹐ن

مرتضى اسالمى
در کدام مسجد، قواعد و ضوابط الزم براى حضور 
یک ناتوان جسمى در کنار افراد عادى براى اقامه 

نماز رعایت شده است؟
ســال ها اســت که از جنگ و مشکالت جنگ 
مى گذرد؛ همه چیز رو به رشــد نهــاده، اما هنوز 
هم یکى از مهم تریــن دغدغه ها و نگرانى هاى 
جانبازان و معلــوالن، حضور نداشــتن و عدم 
مشارکت در فعالیت هاى اجتماعى به دلیل وجود 
انواع موانع فیزیکى و معمــارى در محیط هاى 

عمومى است.
یکى از این اماکن که به طور ویژه اى قابل توجه 
جامعه ایران و تمامى مســلمانان بوده و هست، 
مسجد است. مناسب سازى مساجد، مفهوم توجه 
به وضعیت تردد معلوالن و جانبازان در ســاخت 

مساجد را در بر مى گیرد.
در احداث مســاجد جدید و تعمیر بناى مســاجد 
قدیمى، باید به ساخت فضاى مناسب براى حضور 
معلــوالن و جانبازان به عنوان یک اصل قانونى 
توجه شود و عالوه بر فراهم کردن راه هاى آسان 
براى عبور و مرور، مانند فضاهایى براى رفت وآمد 
با ویلچر در کنار پله ها یا تعبیه محل مخصوص 
ویلچر هنگام اقامه نماز، الزم اســت وضوخانه و 
محیطى مطلوب براى انجام فعالیت هاى مذهبى 

نیز با توجه به وضعیت این افراد فراهم شود.
لحاظ نشدن ساده ترین و ضرورى ترى امکانات 
آسایشــى در مساجد، نظیر رمپ و سرویس هاى 
بهداشتى مناسب جانبازان و معلوالن، این افراد 
را از حضور در اماکنى چون مســجد باز مى دارد و 
نتیجه این امر، فاصله گرفتن آنان از اجتماع و در 

نتیجه انزواى شخصیتى و اجتماعى است.

وجود تشکل هاى اســالمى در مساجد، شأنى 
فراتر از تشکل هاى اسالمى در سایر مراکز دارد 
و این به  دلیل اهمیت جایگاه مســجد و محیط 
پیرامونى آن اســت. اینکه جمعــى از جوانان 
باانگیزه ، در مجموعه اى گرد هم بیایند تا به تبلیغ 
دین و فرهنگ اســالمى بپردازند و به اسالمى 
 کــردن محله خود کمک کنند، بســیار مهم و 
باارزش است. در این بین کسانى که بانى چنین 
امرى مى شــوند و مسئولیت اداره امور مسجد را 
به عهده مى گیرند، براى حصول تغییر اجتماعى 
وظیفه  هایى دارند  که خود را نه به عنوان فردى 
جدا از دیگران، بلکه به عنوان عضوى از گروهى 
درهم تنیده بشناسند و به همراه مردم و تشکل، 
با اخالص و اشتیاق براى ایجاد تغییر مورد نظر 

تالش کنند. 
از آنجا که تأثیر و اهمیت ســازمان و تشکیالت 
از تأثیر و اهمیت زعما بیشتر است، در درجه  اول 
باید درباره  تشکیالت صالح اندیشید و در درجه  
دوم درباره زعماى صالح؛ اما همیشه این زعما و 
افراد هستند که یک اجتماع را تشکیل مى دهند. 
الزمه یک تشــکیالت صالح این است که هر 

کدام از دست اندرکاران آن به وظایف خود آشنا و 
در راستاى آن حرکت کنند.

  
1.  حسن خلق: هر کشتى اى ناخدا و سرپرستى 
مى خواهد و هر هواپیمایى خلبانى. بدون وجود 
اینها حرکت رو بــه جلو بى معنا خواهد بود. امام 
جماعت به عنوان یک کارشناس خبره مى تواند 
به طور ثابت در تشــکل  حضور داشــته باشد و 
به ارائه راهکارهــا و تجارب تربیتى و فرهنگى 

بپردازد.
امام جماعت به عنوان مســئول تشکل در خط 
مقدم خودســازى قرار دارد. حضور یک روحانى 
که متخلّق به اخالق خوب، جذاب و با معرفت، در 
میان این اجتماع، حتى اگر براى جمعى از جوانان 
صحبت هم نکند، باعث جذب آنها و قرارگیرى 

آنان در مسیر درست و هدایت خواهد شد.
2. اهل عمل بودن: ســیره تربیتى و تبلیغى انبیا 
به این گونه بود کــه آنچه را معتقد بودند، عمل 
مى کردند و بعد به دنبال دعوت مردم مى رفتند. 
در روایت نیز به ما چنین دســتور داده اند: « 

»1 یعنى دیگران را با  ــ   ّ  
عمل و رفتار خود دعوت کنید.

اگر مسئوالن تشکل ها، اهل سخن باشند و عمل 
نکنند، حرف بزنند ولى در عمل زهد و ورع و تقوا 
نداشته باشــند، یقیناً نتیجه مطلوب را نخواهند 
گرفت. یک مربى و راهنما بایــد بتواند با رفتار 

خود، زهد و تقوا را به متربیان خود انتقال دهد.
3.  مقبولیت: امام جماعت بــه عنوان مربى یا 
مسئول تشــکیالت باید در بین نیروهاى خود 
مقبولیت داشته باشد. مقبولیت یکى از مؤلفه هاى 
بارز مدیریت و رهبرى تشکل است که محبوبیت 
عنصر اصلى آن اســت. راهکارهاى کســب 
محبوبیت در قرآن این گونه بیان شــده است: 
 ُ ُ َ 

ُ َ ْ َ َ  ِ َ ِ
َّ  

ُ
ِ َ  َ ُ َ  َ ِ

َّ
 َّ

ِ»
»2 یعنى مؤمنى که عمل صالح انجام  ًّ  ُ ُ َ ْ َّ

مى دهد، ما محبتــش را در دل ها قرار مى دهیم 
و دوست داشــتنى مى شود. شاخصه هاى عمل 

صالح عبارتند از:
1.  اخالص.

2.  انجام کار طبق دستور و در چارچوب اساسنامه 

︀﹜ــ، ا︻︱ــ︀ در ﹇︊ــ︀ل ︡﹊﹍ــ︣ ا︧ــ︀س  در ــ﹉ ︑︪ــ﹊﹫﹑ت︮ 
︀ــ︡ ا﹨ــ﹏  ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ دار﹡ــ︡ و در ا︗ــ︣ای ﹋︀ر ︑︪ــ﹊﹫﹑ت،︋ 
ــ﹉   ــ︣ای ــ︡︋  ︀ ــ︀ در ︑︪ــ﹊﹏︋  ــ﹠︡. ا︻︱ ︫︀ ــ︀ری︋   ︭ــ︣ت و﹡
ــ️  ــ﹩، و︲︺﹫ ــ︀ن ﹋︀ر ﹁︣﹨﹠﹍ ︣︗ ــ︡. در ــ︡ف واــ︡ ﹋︀ر ﹋﹠﹠ ﹨
ــ﹥ ر︫ــ︡  ــ﹥ در︨ــ︐﹩ ر︮ــ︡ ﹋﹠﹠ــ︡،︋  ــ︣ و ﹝﹙ــ﹥ را︋  ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩︫ 

ــ︡. ــ﹩ ﹋︀ر ﹡﹊﹠﹠ ︀﹠︑  ﹤ــ ــ︡ و︋  ــ﹉ ﹋﹠﹠ ــ︀ ﹋﹞ ﹡﹫︣و ﹨

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞ ︣ا﹎﹫︣ ﹁ ﹏﹊︪︑
﹡﹢ه ︻﹞﹙﹊︣د﹨︀ در ︑︪﹊﹏

امید کریمى پور

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترویـــجى
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﹝︴︀﹜︺ـ﹥ ا﹜﹍ـ﹢ی ﹁︺︀﹜﹫ـ️ ︑︪ـ﹊﹫﹑︑﹩ 
ـ﹥  ﹙ـ﹅ ﹝︴︀﹜ـ︉ ﹝﹞ـ﹩ را︋  ﹝︖︀﹨︡ـ﹟︠ 
﹢ا﹨ـ︡ داد ﹋ـ﹥ در رأس ﹨﹞ـ﹥،  د︨ـ️︠ 
︀ ﹝︧ـ︖︡ و ﹝︖︣اب و  ﹇︴ـ︹ را︋︴ـ﹥ آ﹡ـ︀︋ 

﹝﹠︊ـ︣ ﹇ـ︣ار دارد. 

ـ︀ و︡ت ︑﹢﹫ــ︡ی ︣ت ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ ︑ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ︀ و︡ت ︑﹢از ﹋︓ ــــــــــــــــ ـ ـ ـ ﹊﹫﹑︑﹩ ︑ــــــــــــــــــــــــ

مذکور، نشان مى دهد که اوًال مسجد در جامعه 
اسالمى داراى ظرفیت هاى بى بدیلى است که 
حتى جریان نفاق را هم در کاربست آن به طمع 
مى اندازد. ثانیاً مراد از محور قرار دادن مسجد در 
فعالیت هاى تشکیالتى، تمرکز و حضور صرف 
در یک مکان مقدس به نام مسجد نیست؛ بلکه 
مســجد نهاد تبیین مبانى اصیل دینى است؛ 
وگرنه مانند واقعه پیش گفته، تمرکز در مسجد 

نقض غرض خواهد بود.   
2. پیامبران دروغین: گذشته از مکان مسجد، 
گاهــى از عناوین دینى براى سوءاســتفاده از 
ظرفیت هاى اجتماعى و ســازماندهى مردمى 
در جهت اغراض شخصى و غیرخدایى استفاده 
مى شده است. دعوت هاى دروغین و داعیه هاى 
باطل پیامبرى نمونه بارز چنین انحرافاتى است 
که از زمان حیات پیامبــر تاکنون،ـ  مانند 
مســیلمه کذاب و جعفر کذابـ  همواره مطرح 
بوده است. یکى از کارکردهاى مهم مسجِد الگو، 
شناسایى و مقابله با چنین اشخاص و جریاناتى 
است. استفاده از عناوین دینى و اعتمادى که از 

این راه در میان توده مردم کســب مى شود، 
اقتضاى آن دارد که مبــارزه و مقابله با 

چنین جریاناتى، حتمــاً با مدیریت 
نهادى مقــدس و با ادبیاتى 

دینى صورت پذیرد که مســجد در این زمینه، 
خط مقدم مواجهه و مقابله است.   

 3. متصدیــان تبیین مبانــى و معارف دینى: 
با رحلــت پیامبر اکــرم و با وقــوع اتفاق 
تلخ غصب خالفــت، یکــى از اتفاقات مهم، 
ایجاد کرســى هاى علمى براى افراِد نوعاً غیر 
متخصص یا کم اطــالع و حتى گاهى بى تقوا 
بود که از طرف حاکمان وقت ســعى مى شــد 
به عنوان مرجع علمــى و دینى مردم معرفى و 
تقویت شــوند. به این ترتیب کسانى مانند امیر 
المؤمنینq براى مدت هاى مدیدى، یا به طور 
کلى از صحنه نقش آفرینى و اثرگذارى گسترده 
در میان مردم حذف مى شدند یا حد اقل در تراز 
افراد دیگرى که هرگز قابل مقایســه با ایشان 
نبودند، معرفى مى شــدند. این چنین است که 
ابن عباس نوزده ســاله همزمان با خانه نشینى 
علىq بر کرسى استادى تفسیر تکیه مى زند و 
ابوهریره دوسىـ  یهودِى تازه مسلمانـ  راوى 
رسمى سنت و سیره رسول اهللا مى شود و جریانى 

رسمى و تشــکیالتى عظیم با زاویه اى رو 
بــه افزایش با والیــت، در صحنه 

تاریخ شــکل مى گیرد که 
حاصلش سلفى ها 

و تکفیرى هاى امروزین و بى شــمار گروه هاى 
ملحد و منحرف است. در تاریخ معاصر ایران و 
اسالم مى توان نمونه هاى زیادى را براى چنین 
فعالیت هاى علمى غیرمســجدى برشــمرد؛ 
جریان برقعى، شریعت سنگلجى، گروه فرقان 

و... همه از همین قبیل اند. 
گذشته از پاسخ گویى به نیازهاى علمى جامعه 
و تبیین روزآمِد مبانى دینى، نقش آفرینى فعاِل 
مسجد در نظارت و جهت دهى به فعالیت هاى 
تشکیالتِى مرتبط با علوم دینى، جامعه را از خطِر 
تحریــف و انحراف و شــکل گیرى نحله هاى 

فکرِى غیر اصیل محفوظ خواهد کرد.   

4. اســتفاده از ابزار نامقدس در اهداف 
مقــدس: وجــود اندیشــه هاى 

مبارزاتــى در آموزه هاى 
یک سو  از  دینى 

﹩︑﹑﹫﹊︪︑ ️ ︋︀ز︠﹢ا﹡﹩ ︣ا﹩ و ﹍﹢﹡﹍﹩ را︋︴﹥ ﹝︐﹆︀︋﹏ ﹝︧︖︡ و ﹁︺︀﹜﹫

محمدجواد مقدمى شهیدانى
مســجد به مثابه نقطه کانونى در هندسه اى 

قدسى 
نقوش اســلیمى در هنر اسالمى با همه تنوع 
و پیچیدگــى ظاهرى و کثراتــى که دارند، در 
نهایت به نقطه مشــترکى آن هم در بلندترین 
نقطه بنا مستجمع مى شوند، به نشانه وحدت 
و حرکت مشــترك به ســمت تعالى و توحید! 
نسبت مسجد با هر نوع فعالیت تشکیالتى در 
بستر جامعه اسالمى نیز نقطه مشترك نقوش 
اســلیمى را مانند اســت که هم وحدت ایجاد 
مى کند و هم اتحاد و اشــتراك مجموعه هاى 
مختلف با یکدیگر را به سمت تعالى توحیدى 
جهــت مى دهد. یعنــى اتحاد کلمــه با همه 
اهمیتــى که دارد، در صورتى که با مســجد و 
منبر و محراب نسبتى نداشته باشد، به تنهایى 
نمى تواند نجات بخش و سعادت آفرین باشد. 
 باید مسجد را نقطه اوج گیرى و هویت بخشى 
اتحــاد کلمه به ســمت توحیــد و تقرب الى 
اهللا دانســت. این اســت که نادیده انگاشتن 
نقش مســجد در جهت دهى به فعالیت هاى 
تشــکیالتى و نظارت بر عملکرد آنهاـ  

سهواً باشــد یا عمداـً  اصالت و 
سالمت تشــکیالت را 

در معرض خطر 

قرار داده، فرصت هاى پرشــمارى را در جهت 
بهره مندى بهینه از ظرفیت مسجد در تقویت و 

بهره ورى کار تشکیالتى خواهد سوخت.
به عبارت روشن تر، مســجد به مثابه محرابى 
است که تمام تشــکل هاى یک جامعه دینى 
باید در قامــت مأمومان، در آن جهت و در جوار 
همدیگر به ســمت و سوى کمال مطلوب ها و 
آرمان هــاى الهى حرکت کننــد. صد البته که 
منظور نظر از تن دادن به نقش راهبردى مسجد 
در هدایت و حمایت از فعالیت هاى تشکیالتى، 
بــه معناى برهــم زدن هویت تشــکیالتى و 
آرمان هــا، اهــداف، اغــراض اختصاصى هر 
گروه و تشــکلى نیست. هر تشکیالتى به تمام 
قامت در عرصه مســجد حضور مى یابد، خود 
را در معرض مى گذارد، از مشــاورت و نظارت 
نهــاد دین بهره مى برد و در نهایت با اصالحات 
جزئِى احتمالى، در فرآیند فعالیت تشــکیالتى 
خود، همچنان در مسیر اهداف سازمانى خود به 
پیش مى رود؛ چه اینکه اگر تشکیالتى به همین 
مقداِر حداقلى از هماهنگى با مسجدـ  به عنوان 

کانون فعالیت هــاى اجتماعى، فرهنگى، 
تربیتى و سیاسى در جامعه دینى 

ـ گــردن ننهــد، باید در 
اصالت و ماهیت 

سازمانى خویش تردید ورزد. نتیجه آنکه مسجد 
محــل اجتماع، مراوده، مناظــره و به یک معنا 
پاتوق تشکل هاى فعال در موضوعات مختلف 

و با کارکردهاى متفاوت است. 

تجربه هاى تشکیالتِى تلخ در تاریخ اسالم
بازخوانى سابقه فعالیت هاى تشکیالتى در تاریخ 
اســالم حاوى عبرت هاى مهمى است که ما را 
در آسیب شناسى فعالیت هاى تشکیالتى عصر 
حاضر و نیز کارکردهاى هدایت بخش مسجد 
در بحث فعالیت تشکیالتى کمک خواهد کرد. 
در ادامه نمونه هایى مرتبط با موضوع مقاله ذکر 

خواهد شد.

1. مســجد ضرار: فعالیت سازمان یافته جریان 
نفاق در مقابله با آموزه هاى اصیل اســالمى در 
عصر پیامبر و نقش محورى نهاد مســجد 
در جامعــه نبوى، موجب تمرکــز منافقان در 
مســجد به منظور ارائه الگویى بدلى از دعوت 
دینى شــد. در نتیجه مســجد ضرار به عنوان 
پایگاهى براى انســجام فعالیت هاى تبلیغاتى 
و تشــکیالتى منافقان ســاخته شد. نوع 
برخورد پیامبــر اعظم با این گروه 
و صدور دســتور خرابى مسجد 

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترویـــجى
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︡︀︋ ︀ر﹋
﹩︑﹑﹫﹊︪︑ 
︫︡︀︋ 
محمدرضا نظرى

مسئله تشــکل و جمع مدارى 
یکى از مهم ترین موضوعات 
تربیت در ســاحت اجتماعى 
اســت. با وجــود اهمیت این 
مسئله، در این سال ها شاهدیم 
که توجه کمترى به آن صورت 
گرفته اســت. این مســئله در 
موضوع نشر نیز صدق مى کند. 
با وجود منابــع معتبرى که در 
این زمینه وجود دارد، محققان 

کمترى به این مســئله اشتیاق نشان مى دهند. 
وجود این نیاز و عدم پاسخگویى به آن سبب شده 
مؤسسه شــهید کاظمى با همت آقاى محمود 
زارعى کتابى را روانه بازار نشر کند با عنوان کار 

باید تشکیالتى باشد. 
ایــن کتاب که گزینشــى از بیانات مقام معظم 
رهبرى دربارة تشــکل و کار تشکیالتى است، 
این عناوین را در خود جاى داده است: ضرورت 
کار تشــکیالتى، آثار و برکات کار تشکیالتى، 
شــاخص ها و بایدهــاى تشــکیالت موفق، 
آسیب شناسى کار تشکیالتى، چگونگى مدیریت 
تشکیالت، نمونه هاى موفق کار تشکیالتى و 

سازماندهى جبهه فرهنگى انقالب. 
در تنظیم این کتاب ســعى بر آن بوده که فقط بر 
سخنان مقام معظم رهبرى اکتفا شود تا جایى که 
مى توان طلیعه این کتاب را با عنوان «هیچ کارى 
بدون تشکیالت پیش نمى رود» مقدمه اى براى 
 ، ــ  کتاب دانســت. کتاب   
عالوه بر نثر روان، صفحه آرایى بســیار زیبایى 
دارد که باعث مى شــود خواننده کمتر احساس 

خستگى کند. 
شایان ذکر اســت این کتاب 140 صفحه اى را 
مؤسســه شــهید کاظمى با همکارى مؤسسه 
رهیافت والیت و توسط انتشارات مجد اسالم، 
با قیمت 8500 تومان روانه بازار نشر کرده است.

︣ه ای ﹋︀ر ز﹡︖﹫ــ
︣ ﹝︺︷﹛ ا﹡﹆﹑ب 1 ﹐ز﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر ︑︪﹊﹫﹑︑﹩ در ﹋﹑م ر﹨︊

کار فرهنگى باید هوشــمندانه باشد؛ برف انبار 
نمى شــود. انبوه کار فرهنگى مهم نیست؛ بلکه 
انتظام کار فرهنگى، چیده شــدن، گزیده شدن 
و هر کارى در جاى خود قرار داشتن، مهم است 
که باید هوشــمندانه باشد. باید روشن باشد که 
اصــًال کار فرهنگى را براى چــه هدفى انجام 
مى دهیم. بعد هم توجه کنیم که کار، واقعاً ناظر 
به آن هدف و ُمّتجه ِ به آن جهت باشد. این نشانۀ 
کار فرهنگِى درســت است. این شرط اول است 
که کار، هوشمندانه انتخاب شود. این خود یک 
عرض عریضــى دارد؛ یک طیفى از توجهات و 
دقت هــا و رعایت ها را مى طلبد. دوم همان طور 
که گفتیم رعایت اتِّجاه صحیح است؛ یعنى وقتى 
هدف را انتخــاب کردیم، توجه کنیم کارى که 
مى خواهیم انجام دهیــم، از آن هدف منحرف 
نشود. آن را دقیقاً رعایت کند. هدف فرهنگى باید 
متوجه اصول، پایه ها، ارزش ها و چیزهایى باشد 
که به اصطالح روى پیشانى انقالب نوشته شده 
است؛ یعنى شعارهاى اصلى. نکتۀ سوم، کیفیت 
و عمق و تنوع و شیوایى و زیبایى و امثال آن است 

که همۀ انواع کیفیت را شامل مى شود.
ما اعتقادمان این است که بهترین راه و برترین 
حربــه اى که مى توانــد این راه هــا را باز کند و 
هدایــت الهى را و هدایت انقالبى را در ذهن ها و 
جان ها بنشاند و به میوه بیاورد، مثِمر بکند؛ یک 

تشکیالت است.
تشــکیالت یعنى نظم، یعنى تقسیم وظائف، 
یعنى ارتباط و اتصــال، و زنجیره اى کار کردن؛ 
این معناى تشکیالت است. این چیزى است که 
نه فقط بد نیســت، بلکه یک چیز خوب و بلکه 
یک چیز ضرورى است. هیچ کارى در دنیا بدون 
تشکیالت پیش نمى رود؛ انقالب اسالمى ایران 

هم بدون تشکیالت پیش نرفت و پیروز نشد. 
اســالم همه چیز را جمعــى دارد، حتى عبادت. 
مى دانید عبادت یعنى شخصى ترین کار آدم، کار 
آدم با خدا که هیــچ ارتباط به کارهاى معمولى 
دنیوى و همکارى و تعاون ندارد دیگر، رابطه اى 
است بین انسان؛ آن عبادت نوع نیایش و تقدیس 
را مى گویم، نه مفهوم عام عبادت، همین عبادتى 
که در ذهن مردم هم بیشــتر هســت؛ این یک 
رابطه انسان است با خدا. همین را اسالم مى گوید 
دســته جمعى انجام بدهید؛ نماز جماعت، حج و 

... بــه هر حال ما از این روح جمعى اســالم دور 
ماندیم.

یک تشکیالت واحد، اولین و واضح ترین معنایش 
این اســت که افرادى که در این تشکیالت کار 
مى کنند، این ها به دنبــال یک جهت واحدى، 
به دنبال گمشــدة واحدى مى گردند، آن هم با 
همــکارى و همراهى و هم گامــى با یکدیگر. 
پس اخالق تشــکیالتى یعنى اخالق اسالمى؛ 
اخالق تشکیالتى یعنى اخالق اسالمِى منّظم، 
یعنى چگونگى برخورد دو برادر، دو همفکر، دو 

هم آهنگ، دو هم جهت.
در زمینۀ کار سازمانى و تشکیالتى، از کاغذ بازى 
و اداره بــازى پرهیزکنید. ایــن توصیه را جدى 
بگیرید و هر چه مى توانید مورد توجه قرار دهید 
که بسیار مهم است. دیگر این که تشکیالت را 
حجیم نکنید. در نظر داشــته باشید که ُپر حجم 
کردن تشــکیالت، وقتى که انســان نتواند به 
کارها برســد، مثل بدن هاى خیلى بزرگى است 
که قلب هاى ضعیفى دارند. صاحبان بدن هاى 
بزرگ، غالباً سر انگشــتان پاهایشان یخ کرده 
است و دچار نارســایى خون به قلب مى شوند. 
آدم از این نگران اســت. حاال اگر مثًال خون به 
آپاندیس نرسد، چندان جاى نگرانى نیست؛ چون 
آپاندیس تقریباً یک عضو زاید اســت. یا مثًال به 
کیســۀ صفرا اگر یک وقت خون نرسد، انسان 
چندان نگران نمى شــود. اما یک وقت است که 

خون به چشم نمى رسد. این، واقعاً غصه دارد.
وقتى حجم کار زیاد شــد، گسترده شد، و روز به 
روز هم گسترده ترش کردیم، همین مشکالت 
به وجــود مى آید. «قلیٌل َیــدوُم، خیٌر ِمن کثیٍر 
َینَقِطُع» آن کمى که استمرار داشته باشد، بهتر 

ازآن زیادى است که گاه هست و گاه نیست.

پى نوشت:
۱۴۷ - ۱۴۴  ،«   »    -۱
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گردآورى: جواد رحیمى

و ضــرورت 
راه انــــــدازى 

تشــکل هاى دینــى و 
اســتفاده از ظرفیــت آنها جهت 

اجراى اندیشه هاى مبارزاتى، از دیگر سو، 
اتفاقات ناخوشایندى را در تاریخ اسالم رقم 
زده است. انحراف از مســیر والیت امامان 
معصوم (علیهم الســالم) و داعیه فهم دین 
و مهم تــر از همه، اقدام غیراصولى در جهت 
اجراى برخى اصول دینى، موجب انحرافات 
زیادى در طول تاریخ شــده اســت. تجربه 
اســماعیلیان در این باب بسیار عبرت آموز 
اســت که از یک طرف، تشکیالت منظمى 
براى دعوت و تبلیغ آیین اسماعیلى به وجود 
آوردند و از دیگر ســو، با تشــکیل حکومت 
دینى، داعیه تمدن ســازى داشتند و الگویى 
خاص در مبارزه و برخــورد با جبهه مخالف 
ارائه دادند. نفوذ و کشــتار ســازمان یافته در 
مواجهه با مخالفان، الگویى تأییدنشــده بود 
که نه تنهــا در زمان فاطمیان مصر و مغرب، 
که در زمان دعوت جدید به رهبرى حســن 
صباح نیز ادامه یافت. قیام ابو مسلم خراسانى 
یا حتى قیام مختار ثقفى نیز خالى از الگوهاى 
تشــکیالتى ناصحیــح مبارزاتى نیســت. 
خشونت، ترور، کشتار تشکیالتى، که جامعه 
اســالمى حال حاضر با آن دست به گریبان 
اســت، محدود به تاریخ اســالم نیست. در 
تاریخ معاصر ایران نیز گروه هاى مختلفى با 
ادعاى اجتهاد در فهم مبانى مبارزاتى اسالم 
و ادعــاى ارائه الگــوى مبارزاتِى صحیح و 
مقدس، خسارت هاى جبران ناپذیرى به بار 
آوردند. ســازمان مجاهدین خلق (منافقین) 
نمونه بارز این موضوع است که حتى در مدتى 
توانست همراهى و حمایت روحانیون مبارز را 
نیز جذب و جلب کند و صد البته اگر هوشیارى 
حضرت امام و اصرار ایشــان بر منحرف 
بودن این ســازمان جنایت پیشه و عدم تأیید 
آنها نمى بود، حتماً خسارتى هزاران بار بیشتر 

متوجه اسالم و جامعه اسالمى مى شد. 
مطالعه الگوى فعالیت تشکیالتى مجاهدین 
خلق مطالب مهمى را به دســت خواهد 
داد کــه در رأس همه، قطع رابطه آنها 
با مسجد و مجراب و منبر قرار دارد. 
اعضاى سازمان در سال هاى پیش 
از اعالم تغییر ایدئولوژى ســازمانى و 

گردش رســمى از اسالم 

مارکسیسم  به 
از  کمونیســم،  و 

آیات و روایــات، خصوصًا 
نهج البالغه فراوان در نوشــته ها و 

گفته هایشان استفاده مى کردند، گاهى در کوه 
و بیابان دعــاى ندبه و کمیلـ  البته به صورت 
مختلطـ  برگزار مى کردند و برخى شــان براى 
حفظ ظواهــر نماز مى خواندنــد؛ اما هرگز در 
قاب مقدِس مسجد جاى نمى گرفتند و همین 
مسئله، روشــن ترین عامل شناخت انحراف 

سازمانى آنها در زمان نفاق بود. 

 5. جمع خانه و خانقاه: شــکل گیرى جریان 
معنویت گرا به آغازین روزهاى ظهور اســالم 
برمى گردد؛ جریانى که ســابقه اش به قرن ها 
پیش از اســالم برمى گردد و ریشــه از ادیان 
تحریفى و مکاتب انحرافى و آیین هاى الحادى، 
مانند بودیسم و هندو دارد. این جریان در جامعه 
اســالمى در قالب صوفیه نظم تشــکیالتى 
یافت و با وجــود مخالفت هاى رهبران دینى، 
سعى کرد همواره در تعامل و همراهى ظاهرى 
با آموزه هاى شــریعت، خود را زنده نگه دارد و 
از قاموس جامعه اســالمى حذف نشــود. این 
همراهى هنرمندانه تا بدانجا کارســاز شد که 
پس از روى کار آمدن حکومت صفویه، عنان 
حکومت دســت صوفیان افتاد و آنان نیز سعى 
کردند چنین القا کنند که بین شریعِت شیعى و 
منش صوفیانه نه تنها تنافى نیست که این دو 
مکمل یکدیگرند. بر همین اســاس و با وجود 
جذابیات هاى ظاهرى و کاذب در برنامه هاى 
صوفیانه، جمع خانه و خانقاه رونقى روزافزون 
یافت و در مقابل، مســجد و منبر از رونق افتاد. 
درســت در چنین زمانى عالمان زمان آگاه و از 
خودگذشــته از سراســر جهان اسالم به دربار 
صفویهـ  که ادعاى تشــیع داشتـ  راه یافته، با 
آغاز نهضتى حدیثى، فقهى، فلسفى و کالمى، 
شریعت مقدس را ترویج و تبیین کردند و عمًال 

عنان کار را از صوفیه گرفتند.   
جریان معنویت گرایى صرف و پرهیز از حضور 
اجتماعــى، بعدتر با همین نــگاه صوفیانه در 
مجامع دینى و حتى در مساجد و حسینیه ها 

شــکل تازه اى گرفت. تشکیل انجمن 
خیریــه مهدویه، معــروف به انجمن 
حجتیه بــه رهبرى شــیخ محمود 
حلبــى، با هــدف مبارزه بــا بهائیت و 

تجربه اى  مهدویت،  ترویج 

از سنخ نگاه 
به  صوفیانــه 

دین است که در نهایت 
به تضعیف نهضت اســالمى و 

هماهنگى با حکومت طاغوت انجامید که 
بیشتر کارگزارانش بهائى بودند. این تجربه 
نشان داد که گاهى به جاى برپا داشتن خانقاه 
توســط صوفیانى که ظاهراً به شریعت هم 
عمل مى کنند، شریعت مدارانى با برپا کردن 
مسجد و محراب و حسینیه و مهدیه، سعى 
در ترویج اسالِم خانقاهى دارند. البته حضور 
عالمان آگاه در مســاجد عمًال انجمن را به 
مرور از مسجدها خارج کرد و به محیط هاى 
غیرمســجدى کشــاند. تجربه تلخ خروج 
گروه ها و تشکل هاـ  خصوصاً تشکل هاى 
دینىـ  از محیط مسجد متأسفانه هنوز هم 
با رشدى روزافزون ادامه دارد. خارج کردن 
نمازهاى جماعت از محیط مسجد، بیرون 
بردن فعالیت هاى فرهنگى در قالب پایگاه، 
کانــون، هیئت، انجمــن و...، گرچه قابل 
قیاس با فعالیت هــاى گروه هاى انحرافى 
نیست، در بلندمدت به خالى شدن مساجد 
و شکل گیرى تفسیرهاى سلیقه اى از دین 
و نحله هاى فکرى اخالقى غیراصیل منجر 
مى شــود که به معناى بر افراشــتن پرچم 
مســتقل و خارج شــدن از حیطه نظارت 
عالیه علماى دین اســت. در مقابل، سنت 
خوب حضور مسئوالن سیاسى در مسجد و 
پاسخگویى به مردم، از اتفاقات خوب بعد از 

انقالب اسالمى است.
ناگفته نماند، مســئله خروج فعالیت هاى 
تشکیالتى از محیط مسجد، فقط به مدیران 
و مسئوالن چنین تشکل هایى مربوط نبوده، 
گاهى نوع برخود متولّیان مســجد و برخى 
مأمومان با مجموعه هاى تربیتى و فرهنگى 
و عدم در نظر گرفتن اقتضائات کارى آنها، 
در نهایت به فاصله از مســجد مى انجامد. 
محوریت مسجد در مناسبات تشکیالتىـ  
در موضوعات سیاسى، فرهنگى، اجتماعى 
و تربیتــىـ  اقتضــاى آن دارد که متولّیان 
محترم مســاجد با نگاهى کالن نگر و 
ظرفیتى فراگیر، از کشــاندن دامنه 

فعالیت هاى تشکیالنى به محیط 
مسجد اســتقبال کرده، براى این 
منظور برنامه و راهکار داشته باشند.  
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عیسى واحدى

مسجد جامع شهید بهشتى تهران، در خیابان 
نبرد شمالى، ابتداى قیام واقع شده که این مسجد 
را مى توان بزرگ ترین و معتبرترین مسجد در 
این محدوده خواند. مراســم هاى مذهبى این 
مســجدـ  مخصوصاً مراسم شب هاى قدرـ  با 
حال و هواى پرشورى برگزار مى شود؛ به طورى 
که ساالنه میزبان چندین هزار میهمان ماه خدا 

مى باشد.
مسجد شهید بهشتى داراى چهار سند ثبتى به 
متراژ 1460 متر مربع است که پس از اخذ پروانۀ 
ســاخت، در تاریخ 62/07/15 کلیه امور ادارى 
آن انجام گردید. ســپس مرحله ساخت بناى 
مسجد آغاز شد که در بهمن ماه سال 1388 به 
پایان رسید. بناى مسجد حدوداً 3500 متر مربع 

است.
«پایگاه اطالع رسانى مسجد شهید بهشتى» از 
مهم ترین فعالیت هاى مسجد است که بیشتِر 
برنامه هاى فرهنگى و خبرى مسجد از طریق 

این سایت اطالع رسانى مى شود.
با مراجعه به این سایت مى توان به پخش زنده 
برنامه ها و مراسم هاى این مسجد و همچنین 
لینک مستقیم اماکن مذهبى همچون مسجد 
الحــرام، مدینه منوره، حــرم ائمه معصومین

t، مسجد ســهله و نیز چند شبکه اینترنتى 
دسترسى پیدا کرد.

این ســایت در موضوعات مختلفى همچون 
فرهنگــى، هنــرى، سیاســى، اجتماعــى، 
مطالب اختصاصى شــهدا، عقاید اســالمى، 
شخصیت شناسى، شبهات و سؤاالت شیعه به 

ارائه محتوا مى پردازد.
در بخش مطالب اختصاصى شهدا در قسمتى 
از خاطرات شــهید کاوه چنیــن مى خوانیم: 
عالوه بر مربى گرى، مسئول کمیته تاکتیک 
هم بود. از آموزش ایســت و بازرسى گرفته تا 
آموزش جنگ شــهرى و کوهســتان را باید 
درس مــى داد؛ همه هم به صــورت عملى. 
یک روز بهش گفتم: تــو که این قدر زحمت 
مى کشــى، کى وقت مى کنى بــه خودت و 
خانواده ات برسى؟ گفت: حاال وقت رسیدن به 
خانه و خانواده نیســت. مکثى کرد و ادامه داد: 
مگه نمى بینى دشــمن تو کردستان و جاهاى 
دیگه داره چیکار مى کنه؟ گفتم: اینکه مى گى 

درســته، اما باالخره خانواده هم حقى دارن. 
حداقل هر از گاهى باید یک خبر از خانواده ات 
هم بگیرى. گفت: به نظــر من تو این دوره و 
زمونه، انسان همه هســت و نیستش رو هم 
فداى اسالم و انقالب بکنه، باز هم کمه. االن 
اگه لحظه اى غفلت کنیم، فردا مشکل بتونیم 
جواب بدیم. نه محمد، فعًال وقت استراحت و 
ســرزدن از خانواده نیست. بدجور به او غبطه 

مى خوردم.
در بخش شخصیت شناســى دربارة شیخ مفید

 چنیــن مى خوانیم: ابوعبــداهللا محمد بن 
محمد بن نعمان بن عبدالســالم بن جابر بن 
نعمان، معروف به شیخ مفید و ابن المعلم (336 
قـ  413 ق) یکى از بزرگ ترین و تأثیرگذارترین 
دانشمندان شیعه در قرن چهارم هجرى بود که 
در همۀ زمینه هاى علمى  آن روزگار مثل فقه، 
حدیث، تاریخ، تفســیر قــرآن، رجاِل حدیث و 
کالم (عقاید) اسالمى  تبحر داشت و دربارة هر 

یک از این علوم کتاب هایى تألیف کرده است.
این شخصیت بزرگوار در عصر خفقان و غربت 
تفکرات شــیعى در مجامع علمى  چنان خوش 
درخشــید که در میان علما به عنــوان «امام 
المتکلمین» شناخته مى شود. آن بزرگوار بارها 
مورد عنایت حضرت صاحــب الزمان مهدى 
موعود (عجل اهللا تعالى فرجه) قرار گرفت و آن 
حضــرت توقیعات و نامه هایى را با خط مبارك 
خود براى وى نوشــت که این، نشان از جایگاه 
واالى او در پیشگاه حجت خدا دارد. در یکى از 
این توقیعات حضرت خطاب به شیخ مى فرمایند: 
«األُخ السدید، المولى الرشید، الشیخ المفید ...؛ 
برادر بزرگوار، دوســتدار رشدیافته، شیخ مفید 
...». برخى گفته اند ســبب نامیده شــدن او به 
«شــیخ مفید» همین نامه اى است که از ناحیۀ 
مقدس امام زمان (ارواحنا فداه) وارد شده است.

علماى بزرگ شــیعه همچون ســید حسون 
بَراقى، سید هبه الدین شهرستانى، سید محسن 
امین و دیگر محققان رجال و تراجم شــیعه و 
اسالم، دربارة شخصیت شیخ مفید کتاب هایى 
نگاشته اند که مطالعۀ آنها ابعاد مهمى  از زندگى 
علمى  و جایگاه واالى او در حفظ و دفاع از حریم 

تشّیع را روشن مى سازد.
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فتنه با تمام سختى ها و مرارت هایش نتایج نیکى نیز براى ملت و جمهورى 
اسالمى به همراه آورد که شاید مهم ترین آن، اعالم حمایت گستردة مردم و 
اتحاد دوبارة آنها در نهم دى ماه سال 88 باشد. این رخداد در تاریخ عمر نظام 
جمهورى اسالمى ایران یک نقطه عطف است؛ نقطه عطفى که حقیقت آن 
را فقط و فقط مى توان در کالم کسى یافت که سکان دار کشتى انقالب است 
و نهم دى ثمره سال ها صبر، بصیرت افزایى و والیت او است. اولین ثمره نهم 
دى ماندگارى این روز در تاریخ است. مقام معظم رهبرى در همین خصوص 
فرموده اند: «مطمئن باشید که روز نهم دِى امسال هم در تاریخ ماند؛ این هم 
یک روز متمایزى شد. شاید به یک معنا بشود گفت که در شرایط کنونىـ  که 
شــرائط غبارآلودگِى فضا استـ  این حرکت مردم اهمیت مضاعفى داشت 

[و] کار بزرگى بود».4
دومین ثمره این روز عظیم مجاهدتى بود در راه تعالى و انســانیت انسان از 
آحاد مردم، آن هم به گونه اى یکجا و جمعى ســر زد و حرکتى عظیم شد تا 
راه را بر ما نمایان تر کند. رهبر انقالب اسالمى در این باره چنین فرموده اند: 
 «مهم این است که انسان این مجاهدت را بکند. این مجاهدت به نفع خود 
انســان است. خداى متعال هم در این مجاهدت به او کمک مى کند. نوزده 
دِى مردم قم در ســال 56 از این قبیل بود. نهم دِى امسال آحاد مردم کشور 
ـ که حقیقتاً ایــن حرکت میلیونى فوق  العادة مردم حرکت عظیمى بودـ  از 
همین قبیل است، و قضایاى گوناگونى که ما در طول انقالب از این چیزها 

کم نداشتیم. این مجاهدت، راه را به ما نشان مى دهد».5
«راز ماندگارى این انقالب، اتکاى به ایمان ها اســت؛ اتکاى به خدا است. 
لذا شــما مى بینید آن روزى که تودة عظیم مردم در سرتاسر کشور احساس 
کنند که دشمنى اى متوجه انقالب است، احساس کنند که دشمنِى جدى اى 
وجود دارد، بدون فراخوان حرکت مى کنند [و] مى آیند».6 این سومین ثمره 
حرکــت عظیم نهم دى بود که راز ماندگارى انقــالب ما را بار دیگر به رخ 

کشید.

این روز، روزى بود که هیچ کس نگفت من تکلیفى ندارم و هیچ کس نگفت 
نباید مشت من گره نشود و هیچ کس نگفت شاید حرکت من اشتباه باشد و 
همۀ اینها و این حرکِت خروشان ملت، همه و همه تجلى حرکتى است که 
سید الشهداq در صحراى کربال پیش روى تمام حق گویان و خداترسان 
نهاد. حرکتى که منشــأ و ماهیت انقالب ما نیز بود و شجاعت و بصیرت و 
عمل و ایمان و کنار گذاشتن مشکالت و مقاومت در برابر ظالم را یکجا در 
خود داشــت و همین آن را جاودانه کرده است. «این فتنه، صرفاً منحصر به 
حضور عده اى افراد در خیابان ها نبود؛ بلکه ناشــى از یک بیمارى بود که با 
اقدامات سیاسى و امنیتى قابل دفع شدن نبود، و به یک حضور عظیم مردمى 
نیاز داشت، که چنین هم شــد. همان گونه که در ابتداى انقالب، محّرم به 
کمک این مردم آمد و امام خمینى فرمود خون بر شمشیر پیروز است، در 
قضایاى نه دى هم، عاشورا به کمک ملت آمد و حماسه بزرگ و ماندگارى را 
خلق کرد. اوًال در بزرگداشت نهم دى جنبه هاى شعارى غلبه پیدا نکند و ثانیًا 

به عمق شعارها که حرف اصلى ملت ایران بود، توجه شود».7 
بررســى جوانب این حادثه ماندگار تاریخى بسیار بیشتر از آن است که در 

این مقال بتوان به آن پرداخت و این نوشته، فقط درآمدى بر این مهم بود.
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ــ︦  ــ︘ ﹋ ــ﹥ ﹨﹫ ــ﹢د ﹋ ــ﹟ روز، روزی︋  ا
﹡﹍﹀ــ️ ﹝ــ﹟ ︑﹊﹙﹫﹀ــ﹩ ﹡ــ︡ارم و ﹨﹫ــ︘ ﹋ــ︦ 
﹡﹍﹀ــ️ ﹡︀︊ــ︡ ﹝︪ــ️ ﹝ــ﹟ ﹎ــ︣ه ﹡︪ــ﹢د و 
ــ ︡︀︣﹋ــ️ ﹝ــ﹟  ﹨﹫ــ︘ ﹋ــ︦ ﹡﹍﹀ــ️︫ 

︀︫ــ︡  ا︫ــ︐︊︀ه︋ 

️ ﹢︫﹡︣ روز ︨
️﹞﹢﹊ ︣دم در﹞ ︩ ︋︀ ﹡﹍︀ه ︋﹥ ﹡﹆   ﹤︨︀﹝︱﹢ر ﹝︣دم در ﹡﹛ دی 

علیرضا دهخوارقانى

نسبت دین با رأى اکثریت مردم موضوعى است که در چند دهه اخیر و پس 
از شکل گیرى انقالب اسالمى کم کم جاى خود را در محافل و مجامع علمى 
باز کرده است و افراد مختلف با طرز تلقى هاى متفاوت نظریات متعددى در 
چگونگى و چرایى آن تحت عنوان مردم ســاالرى دینى ابراز نموده اند. این 
نظریه برگرفته از مبحثى ریشــه اى تر در نسبت دین با سیاست است و بر 
همین اساس مفهومى جدید به شمار نمى رود. اما آنچه پس از شکل گیرى 
جمهورى اســالمى تحت این عنوان مطرح شد، محتوایى بسیار جدید و 
به روز شده و متفاوت از گذشته است. به همین دلیل نیازمند تجزیه و تحلیل 

بیشتر و معرفت عمیق تر است. 
مردم ســاالرى دینى چه از منظر درون دینــى و چه به لحاظ برون دینى، با 
ترکیبى از دین به صورت حداکثرى و دموکراســى به صورت حداقلى قابل 
جمع خواهد بود. به دیگر ســخن دموکراســى با قید آن ایدئولوژى خاص 
محدود مى شــود. البته این ترکیب سال ها است که در سیاست و فرهنگ 
غرب به کار گرفته شــده اســت؛ همان  طور که در لیبرال  ـ  دموکراسى یا 
سوسیال  ـ  دموکراسى یا دموکراسى ارشادشده نیز این گونه است. به عبارت 
دیگر، ایدئولوژى تعیین کننده محتوا و دموکراسى مشخص کننده شکل و 

نوع حکومت است. 
به لحاظ نظرى مردم ســاالرى دینى ریشــه در شکل حکومت جمهورى 
اسالمى دارد. مؤلفه هاى این نوع حکومت قطعاً  باید در اندیشه هاى سیاسى 
دینى قوام یافته باشــد؛ چراکه جمهورى اســالمى بر دو پایه جمهورى و 
اسالمیت بنا شده است. یعنى شکل حکومت، ساختار سیاسى و نحوه آرایش 
نهادهاى آن جمهورى و محتواى آن اســالمى است. به عبارتى: «دین  در 
خدمت  سیاست هاى  سلطه طلبانه  قرار نمى گیرد؛ بلکه  حوزه سیاست  و اداره  

امور جوامع  را جزئى  از قلمرو خود مى داند».1
به طور کلى وجه افتراق اصلى دموکراسى مد نظر غرب با دموکراسى مورد 
تأیید اســالم در دو عنصر نهفته اســت. اول اینکه در غرب حداقل بر روى 

کاغذ حاکمیت به طور مطلق ملى اســت؛ اما در اســالم حاکمیت به طور 
مطلق از آِن خدا اســت. دوم اینکه در مردم ساالرى سکوالر رأى اکثریت 
به صورت مطلق مالك عمل قرار مى گیرد؛ اما در مردم ســاالرى دینى در 
بُعد قانون گذارى، رأى اکثریت در چارچوب شریعت پذیرفته مى شود. اینها 
همــه در مقام نظر بود و اما در مقام عمل، هیچ مردم ســاالرى غیردینى در 
جهان یافت نشــده که بتواند رأى مردمان سرزمینش را بر کرسى بنشاند. 
مقام معظم رهبرى در این خصوص این گونه فرموده اند: «دموکراسى هاى  
غربى  در عمل  نشان  دادند که  ادعاى  مردم  ساالرى  در آن، یک  حقیقت  جدى  
نیست».2 هر چند که به لحاظ تئوریک نیز مردم ساالرى سکوالریته شده به 

بن بست نظریه پردازى دچار شده است.3
صاحبان نظریه دموکراسى از منظر علوم غربى، با ایجاد الگویى غیر از الگوى 
دموکراسى ایدئال غربى یا همان دموکراسى لیبرال مخالفند و از هر ابزارى 
براى عدم موفقیت این الگو استفاده مى کنند. در هر مکان و زمانى که الگویى 
مخالف با الگوى مد نظر آنان شکل گیرد، این مخالفت سریعاً در دستور کار 
آنها قرار مى گیرد و نمونه هاى بســیارى در این زمینه وجود دارد که آخرین 

آنها، در جریان انحراف بیدارى هاى اسالمى منطقه شکل گرفت. 
 قریب به چهار دهه است که موفق ترین الگوى دموکراسى غیر سکوالریته 
و به عبارتى، جمهورى اســالمى شــکل گرفته و هر چه بر عمر آن افزوده 
مى شود، مخالفت هاى غرب با رشد و الگوسازى از این نمونه موفق آشکارتر 
مى شــود. یکى از آخرین رویدادهایى که در ســالیان اخیر با طراحى وسیع 
و پشتیبانى همه جانبۀ کشــورهاى مدعى آزادى بیان و حقوق بشر، علیه 
مردمان این سرزمین شکل گرفت، سلسله حوادثى بود که از آن به فتنه یاد 
مى شود. فتنه اى که با وجود تمام هجمه هاى داخلى و خارجى، سرانجام با 
حضــور مردم و اعالم حمایت همه جانبه از انقالب و رهبر و راه خود، در نهم 
دى ماه همان سال نفس هاى آخر خود را کشید و به وجود نامبارکش پایان 

داد.

︀︮︊ــ︀ن ﹡︷︣ــ﹥ د﹝﹢﹋︣ا︨ــ﹩ از ﹝﹠︷ــ︣ ︻﹙ــ﹢م 
ــ︀ ا︖ــ︀د ا﹜﹍﹢ــ﹩ ︾﹫ــ︣ از ا﹜﹍ــ﹢ی  ︾︣︋ــ﹩،︋ 
د﹝﹢﹋︣ا︨ــ﹩ ا︡ــ︀ل ︾︣︋ــ﹩ ــ︀ ﹨﹞ــ︀ن د﹝﹢﹋︣ا︨ــ﹩ 
ــ︡م  ــ︣ای ︻ ــ︤اری︋  ــ︣ ا︋ ــ︡ و از ﹨ ﹠﹀﹛︀﹞ ــ︣ال ︊﹫﹛

﹝﹢﹁﹆﹫ــ️ اــ﹟ ا﹜﹍ــ﹢ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡. 

︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب
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︣︀ن ا︗︐︀د ︗
︣ی ︊︀ری ﹎ــــ  در دوران ︑︧﹙︳ ︠ا

سینا فیاض

جریان اخبارى گرى با ابزار معرفت شــناختى و 
حس گرایى فلسفى خود، موجب رکود و ایستایى 
و تزلزل بنیان هاى علم اصول گردید؛ به طورى 
که چیــزى نمانده بود که تفکر اصولى و اجتهاد 
فقهى از جامعۀ تشّیع رخت بر بندد.1 اما این چراغ 
فروزان توســط چند تن از علما، هر چند به طور 

محدود، شعله ور ماند.
شهید محمدباقر صدر در کتاب المعالم الجدیده 
لالصــول در تحلیــل تاریخــى از علم اصول 
مى نویسد که در دوره  رکود علم اصول، شعله این 
علم خاموش نشد و کسانى بودند که به استحکام 
و اتقان مبانى آن پرداختند. این حرکت مهجور اما 
بسیار مهم، توسط مال عبداهللا تونى، مؤلف کتاب 
اصولِى الوافیه (متوفى1071) و ســید حســین 
خوانســارى (متوفى1098) که سرشار از نبوغ و 
دقت بود، حفظ شــد و ادامه داشت. این جریان 
توسط محمد بن حسن شیروانى و جمال الدین 
خوانسارى و سیدصدرالدین قمى ادامه یافت تا 
به وحید بهبهانى شــاگرد سید صدرالدین قمى 

رسید.
اندیشه و شخصیت فلسفى محقق خوانسارى2 
که سرشــار از نبوغ و دقت فلسفى بود، موجب 
حفظ جریان علم اصول و اجتهاد شد. وى رنگ 
فلسفى را بر نگرش و تفکر اصولى تابانید که قبل 
از او ســابقه نداشــت. به عبارت دیگر تا پیش از 
محقق خوانســارى تفکر فلسفى نقش چندانى 
در علم اصول نداشــت و ایــن محقق بود که با 
روحیه اى آزاد و جهت گیرى فلسفى به بررسى 
مباحث اصولــى پرداخت و این نوع از تفکر را به 
اصول سرایت داد. سید محمدباقر صدر دربارة او 

مى نویسد: 
«محقق بزرگ ســید حســین خوانســارى 
(متوفى1098) که سرشــار از نبوغ و دقت بود، 
به عرصه علم پا گذاشــت و ایده و تفکر اصولى 
را بــا قدرتى تازه، یــارى داد. افکار اصولى او که 

در کتاب فقهى اش به نام مشارق الشموس فى 
شــرح الدروس آشکار و روشــن است، حاصل 
آزمودگى و پایدارى بزرگ او در اندیشه فلسفى 
است. وى رنگ فلسفى بر نگرش اصولى تابانید؛ 
به گونه اى که تا قبل از آن چنین تابشــى سابقه 
نداشت. ما مى گوییم رنگ فلسفى و نمى گوییم 
فکر فلسفى؛ زیرا این محقق مخالف فلسفه بود 
و جدال و کارزارهاى طوالنى و بزرگى با فالسفه 
داشت. در نتیجه ایده او ایده اى تقلیدى از فالسفه 
نبود؛ اگر چه رنگ فلســفى داشت. هنگامى که 
این محقق مباحث اصولى را بررســى مى کرد، 
ایــن رنگ بــا جهت گیرى فکرى فلســفى با 
روحیه اى آزاد، به اصول ســرایت کرد. این روح 
ـ فلســفى آزادـ  اثر بزرگــى را در آینده این علم 

گذاشت». 
شهید صدر در ادامه معتقد است که این رویکرِد 
محقق خوانســارى موجــب پیدایش مکتب 
جدیدى در فقه و اصول شد که در کربال به دست 
محقق بزرگ و احیاگر آن، محمدباقر بهبهانى 
بروز و ظهور یافت؛ چراکه جهت گیرى فلسفى 
محقق خوانســارى در تفکر اصولى و ادامه آن 
توسط آقا جمال و شیروانى و قمى دو تأثیر عمده 
را در علم اصول ایجــاد کرد: اول اینکه موجب 
دمیده شــدن روح تفکر فلسفى در علم اصول و 
استحکام مبانى آن در برابر جریان اخبارى گرى 
شــد. دوم اینکه میدان جدیدى را براى ابتکار در 

علم اصول فرا روى متفکران گشود.3

پى نوشت
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و پرورش در خیابان صفائیه مى رســید، ناگهان 
مأموران ســاواك و شــهربانى قم تیراندازى 
به ســوى صفوف راهپیمایــان را آغاز کردند و 

درگیرى شدیدى شروع شد.
آن مقاله اثر معکوس گذاشته بود و مردم نامى را 
که به آرامى براى هم زمزمه مى کردند، از دهان 
روزنامه چى هاى رژیم شنیده بودند. آمده بودند 
براى اعاده حیثیت خــود و مرجع خود. طبیعى 
بود وقتــى همدیگــر را در خیابان ها پیدا کرده 
بودند، دلیلى نداشــت بترسند و صحنه را خالى 
کنند. ازهمین رو: «راهپیمایان با اســتفاده از هر 
وســیله اى که به دستشــان مى رسید، از جمله 
چوب هایى که با شکســتن شاخه هاى درختان 
تهیه کرده بودند، به مقابله با مأموران حکومتى 
برخاستند. درگیرى حدود یک ساعت طول کشید 
و خیابان هاى اطراف چهار راه و کوچه هاى فرعى 
و همچنین مدرسه علمیه حجتیه محل هاى این 
درگیرى خونین بودند. شدیدترین صحنه، عالوه 
بر خود چهارراه، صحن جنوبى مدرســه حجتیه 
و راهروهاى ساختمان جنوبى مدرسه بود که تا 
چند هفته محل رفت وآمد مردم قم و سایر نقاط 
کشور براى مشاهده جنایات دژخیمان شاه بود. 
جاى گلوله ها بر دیوار دیده مى شد. خون زمین را 
رنگین کرده بود و انبوهى از کفش، کاله، عمامه، 

عبا و قبا به چشم مى خورد».
تعــداد کشــته ها و زخمى هــاى آن درگیرى 
هیچ وقت رسماً اعالم نشد؛ ولى اسنادى که بعد 
از انقالب از ســاواك منتشر شد، حاکى از شش 
شــهید و چهارده مجروح  بود. خون هایى که در 
دفاع از اسالم و مرجعیت در کوچه هاى شهر قم 
به زمین ریخته شد، نهالى را آبیارى کرد که هرچه 
رژیم خواست از رشد آن جلوگیرى کند، تنومندتر 
شد. این خبر در دیگر شهرهاى کشور منتشر شد 
و خون تازه اى شــد در رگ انقالبیونى که دنبال 
بهانه اى بودند بــراى قیام. مجالس عزا و تعزیه 
براى آن شهدا در سایر شهرها برگزار گردید و به 
این ترتیب، آن حادثه سرسلسله خروش مردم در 

سراسر کشور شد.
شــهادت مشــکوك حاج آقا مصطفى خمینى 
و پس از آن انتشــار آن مقاله  کذایى در روزنامه 
اطالعات، آتش زیر خاکستر سال 1342 را زنده 
کرد و نشــان داد که حقانیت با تبعید و تهدید و 
زندان و شــکنجه از بین نمــى رود. در حقیقت 
اقدامات ضــد مردمى رژیم شــاه در طول آن  
سال ها بر هم انباشه شــد و در روز تاریخى 19 
دى ماه در کوچه پس کوچه هاى شهر قم خود را 
نشان داد و ریخته شدن خودن مردم بر خیابان ها، 
آنان را در مطالبه  به حقشــان، یعنى «استقالل، 

آزادى، جمهورى اسالمى» مصمم تر کرد.

︗ـــ︣︀ن ︫﹠︀︨ــ﹩٩
︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

١٩ دی ︠﹢د را ﹍﹢﹡﹥ ﹎︢را﹡︡﹡︡؟
﹜﹇ ︫︣ ١٩ دی ﹝︀ه در ﹩︀د︔ـ﹦ ︑︀ر ︣ ﹝︣ور ا︗﹞︀﹜﹩ ︋

فاطمه زمانى
کارمندان روزنامه اطالعات در 17 دى ماه 1356 
باخبر نبودند که این برگه هــاى حاوى اخبار و 
مقاالت قرار است چه حادثه اى را مقدمه سازى 
کند. برگه هاى روزنامه این بار به جاى شــعله ور 
کردن آتش کارتن خواب هــاى حوالى میدان 
توپخانه و بازار، هیزمى شد براى بیدار کردن آتش 
خفته در سینه هاى مردمى که سال ها دورى امام 
خود را تحمل کرده بودند. صبح هفدهم دى ماه 
مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه» در روزنامه 
اطالعات به چاپ رســید. به اصطالح سال روز 
کشــف حجاب بود و آن طور کــه ایادى رژیم 
تبلیغ مى کردنــد «روز آزادى زن»! به آن بهانه، 
در روزنامه اطالعات جمالت جسارت آمیزى به 
روحانیت، به ویژه شخص آیت اهللا خمینى چاپ 
شد و آنان مخالفان ترقى و پیشرفت نامیده شدند 
و مرتجعانــى که نباید مجال ابراز وجود و عقیده 

پیدا کنند.
«احمد رشیدى مطلق» نویسنده مجهول الهویه  
آن مقاله، هیچ گاه شــناخته نشد؛ هرچند همه 

مى دانستند که این ادبیات و نوع نگاه از کجا و به 
چه منظور سرچشمه مى گیرد. انتشار این مقاله، 
موجب اعتراض شدید و گســترده اى در حوزه 
علمیه قم شد و از عصر روز 17 دى ماه شهر قم، 
الاقل در محدوده خیابان هاى اطراف مدرســه 
فیضیه و حرم حضرت معصومه ملتهب شد. 
طالب جوان از خواندن این مقاله خشــمگین 
شدند و با اجتماعات 4ـ  5 نفره در میدان آستانه، 
خیابان موزه، مســجد اعظم، مدرسه فیضیه و 
خیابان ارم، به گفتگوهاى اعتراض آمیز پرداختند 
و تجمع چندصدنفرى آنــان در خیابان موزه، با 

شعارهایى علیه رژیم شاه همراه شد.
این اعتراض آرام با دخالت و ممانعت ساواك شهر 
قم بدون درگیرى و خون ریزى پایان یافت؛ ولى 
خاموش نشد. فرداى آن روز نیز تجمعاتى برگزار 
شــد و به میزان گسترش خبر در سطح شهر، بر 
تعداد معترضان افزوده شــد. مردم و روحانیون 
خانه به خانه و دهان به دهان خبر این توهین را به 
یکدیگر رساندند و همسایه هاى دور و ساکنان 

شهرهاى دیگر نیز تلفنى باخبر شدند که قرار بر 
اعتراض است و دفاع از حرمت حاج آقا روح اهللا و 
رساندن حرف مردم به کاخ شاه. به عبارت دیگر: 
ساواك شود سبب خیر اگر خدا خواهد. در نقل ها 

و روایت هاى آن روزها آمده است: 
در روز 18 دى مــاه، هزاران نفر از طالب و علما 
به منازل مراجع رفته و خواســته خود را عنوان 
نمودند و با همــدردى مراجع و وعده آنها مبنى 
بر اینکه اعتراض خواهند کرد، مواجه شــدند. 
همین حرکت در روز 19 د ى ماه نیز ادامه یافت. 
عصر روز نوزدهم بیش از ده هزار نفر از طالب و 
روحانیون و اقشار مختلف مردم از منزل آیت اهللا 
حاج میرزا حسین نورى همدانى (واقع در خیابان 
صفائیه کوى بیگدلــى) به طرف منزل آیت اهللا 
ســلطانى (واقع در خیابــان حجتیه) در حرکت 
بودند و شــعارهاى کوبنده اى علیه رژیم شاه و 
در حمایت از حضرت امام مى دادند. هنگامى که 
صفوف اول راهپیمایان به چهارراه شهدا رسید و 
درحالى که دنباله جمعیت تا مقابل اداره آموزش 

︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب
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︗︀ن ا︨﹑م ﹢ل ﹞ ﹉﹢ر
به کوشش: مرتضى ناصحى

1. اهداف شکل گیرى مرکز جهانى اهل بیت چه بوده و حلقه هاى اولیه این 
مرکز با چه شخصیت هایى شــکل گرفت و تشکیل مرکز با محوریت چه 

شخصى بوده است؟ 
در 25 سال قبل، با دعوت از جمهورى اسالمى و با نظر مقام معظم رهبرى، 
شخصیت هاى برجسته جهان تشیع که بیش از سیصد نفر از شخصیت هاى 
بزرگ از علما، سیاســیون، استادان دانشگاه ها، شخصیت هاى اجتماعى 
و فعاالن بخش اقتصادى و خّیرین کشــورهاى مختلف بودند، به تهران 
دعوت شــدند و اولین اجالس براى گفتگو درباره وضعیت شیعیان در دنیا 

تشکیل شد. 
در این جلسه پیشنهاد تشــکیل «مجمع جهانى اهل البیت» داده شد که 
براســاس آن پیشــنهاد و تأیید مقام معظم رهبرى، اولین جلسه عمومى 
شیعیان اهل البیت شکل گرفت. تعدادى از شخصیت هاى بزرگ به عنوان 

شوراى عالى مجمع انتخاب شدند.
آیت اهللا جنتى، آیت اهللا هاشمى شاهرودى و آیت اهللا امینى و شخصیت هاى 
بزرگ دیگرى براى شــوراى عالى انتخاب شدند و در اولین نشست خود، 
براساس پیش بینى ها و اقدامات الزم، اساسنامه مجمع جهانى اهل البیت 
را تدوین کردند. بنا شــد این مجمع به ســاماندهى و سازماندهى پیروان 
اهل البیت در کشــورهاى مختلف اهتمام بورزد و نیازمندى هاى پیروان 

اهل البیت را تأمین کند. 
ْجَس أَْهَل الَْبْیِت»  ُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ َّما ُیریُد اهللاَّ با توجه به آیه شــریفه «إِن
عنوان «اهل البیت» براى این مجمع انتخاب شــد؛ زیرا عنوانى قرآنى و 
مورد توافق همۀ مسلمانان است. شوراى عالى متشکل از حدود بیست نفر 

از شــخصیت هاى داخل و خارج از کشور بود و افرادى چون عالمه مرحوم 
ســید فضل اهللا، مرحوم آیت اهللا شیخ شمس الدین، مرحوم شهید آیت اهللا 
حکیم، جناب آقاى حاج ســید عباس موسوى و دکتر عبدالهادى فضلى از 
عربستان، در آن حضور داشتند. اعضاى مجمع عمومى نیز از برجستگان 

علمى و سیاسى کشورهاى مسلمانان انتخاب شدند.
شوراى عالى در اولین جلسه آیت اهللا تسخیرى را به عنوان دبیرکل مجمع 
انتخاب کرد و مجمع فعالیت هاى خود را در کشورهاى مختلف شروع کرد. 
بعد از چند سال، جناب آقاى دکتر والیتى و بعد از ایشان هم جناب آیت اهللا 
آصفى را به عنوان دبیرکل انتخاب کردند. از اواخر 82 هم بنده مســئولیت 

این خدمتگزارى را به عهده گرفتم.
 در حال حاضر مجمع عمومى بیــش از هفتصد نفر عضو از داخل و خارج 
از کشــور دارد و سالى چندین جلسه تشکیل مى دهد و اهدافى چون «نشر 
معارف اهل  بیت، سازماندهى و ســاماندهى وضعیت شیعیان، حمایت از 
پیروان اهل بیت در کشورهاى مختلف و نیز دفاع از حریم اهل بیت و حریم 

اسالم در مقابله با حرکت هاى ضد اسالمى» را مد نظر دارد. 

2. آیا مجمع توانســته است جهان تشیع را براســاس اهدافى که داشته، 
مدیریت فرهنگى کند؟

مجمع امروز یکى از مؤسســات بسیار موفق است. اگر کسى بخواهد این 
موفقیت را درك کند، مى تواند از پیروان اهل بیت در کشــورهاى مختلف 
ســؤال کند. به نظر ما این کار در حد بسیار خوبى انجام گرفته؛ اما با توجه 
به اینکه نیازمندى ها و توقعات در دنیا بســیار زیاد و امکانات مجمع بسیار 

محدود است، نمى توان انتظار داشت که مجمع تمام خواسته هاى شیعیان 
را تأمین کند. 

یکى از تالش هاى مجمع بومى ســازى فعالیت هــاى پیروان اهل بیت 
در کشــورهاى مختلف است. تشــویق و ترغیب شیعیان به تالش هاى 
فرهنگى و دینى از دیگر اهداف مرکز بوده که در این زمینه بســیار موفق 
بوده ایــم. امروز مجمع جهانــى اهل بیت با 115 کشــور در دنیا در حال 
ارتباط اســت و بیش از 350 مؤسسه و نهاد وابسته به پیروان اهل  بیت در 
کشــورهاى مختلف با مجمع در ارتباط هســتند. بیش از سه هزار مبلّغ از 
روحانیون غیرایرانى فارغ التحصیل جامعۀ المصطفى و حوزه هاى علمیه 
تحت پوشش مجمع با هدف گذارى تبلیغى به کشورهاى شان بازگشتند. 
همچنین مجمع توانسته اســت بیش از 1700 عنوان کتاب به زبان هاى 
مختلف تألیف و در دنیا منتشر کند. در حال حاضر به 55 زبان کتاب ترجمه 
کرده ایم. مجمع بیش از چندین میلیون کتاب تدوین و چاپ کرده است که 
امروز در کشورهاى مختلف در اختیار مردم، دانش پژوهان و عالقه مندان 

به اهل بیت و حتى اهل تسنن قرار مى گیرد. 
امروزه مجمع جهانى عالوه بر دانشــگاه اهل البیت از کشورهاى مختلف 
در رشته هاى مختلف و مقاطع ارشد و دکترى دانشجو مى پذیرد، در حدود 
پانزده مجله به زبان هاى مختلف در دنیا منتشــر مى ســازد و خبرگزارى 
ابنــاء نیز به عنوان یکى از خبرگزارى هاى معــروف، فعالیت مى کند و به 
بیســت زبان اخبار اسالمى، فرهنگى، اجتماعى منتشر مى کند. همچنین 
فعالیت هاى دیگرى در زمینه هاى رســانه  اى، ساخت مساجد، مدارس و 
درمانگاه هــا انجام مى گیرد که همۀ این موارد گویاى نقش بســیار مؤثر 

مجمع جهانى اهل البیت است.
سال 94 به خواست خداوند اجالس ششم مجمع عمومى تشکیل مى شود 
و حضور شــخصیت هاى بزرگ جهان اســالم و شخصیت هاى سیاسى 
و غیرسیاســى، اهتمام ایشان در تشکیل جلســات و حضور فعال  در این 

برنامه ها، گویاى موفقیت مجمع جهانى اهل البیت است.

3. ســاختن مســاجد و فعالیت هاى خیریه و اقتصــادى با هدف کمک به 
پیروان اهل بیت یکى از مهم ترین اهداف مجمع است. با توجه به تعداد زیاد 

شیعیان این فعالیت ها را چگونه ارزیابى مى کنید؟ 
فعالیت هاى اقتصادى مجمع به دلیل کمبود سرمایه و زمینه  فعالیت، بسیار 
محدود اســت و به دو قسم تقسیم مى شود. تشویق سرمایه گذاران، تجار 
و فعاالن اقتصادى در کشــورهاى مختلف در برنامه هاى مختلفى که در 
کشورشــان یا در کشــورهاى دیگر مى توانند داشته باشند، اولین قسم از 
فعالیت هاى اقتصادى مجمع اســت. بخش دیگر، تشویق و پشتیبانى از 
پیروان اهل بیت در کشورهاى مختلف در امور اقتصادى براى رشد وضعیت 
معیشتى شیعیان دنیا، به خصوص در کشورهاى محروم، است. البته چون 
سرمایه و امکانات محدودى وجود دارد، از نظر اجرایى نیاز به فرصت است 
و نیاز زیادى به پشــتیبانى و کمک خّیرین در فعالیت هاى مجمع احساس 

مى شود. 

4. با توجه به اینکه شــاهد گرایش جوانان به تفکرات سلفى و وهابى در 
برخى از نقاط کشــور هستیم، آیا نگاه مجمع شامل کمک هاى فرهنگى به 

ــ︀ط  ــ️ و ار︑︊ ــ﹊﹫﹑︑﹩ ا︨ ــ︀د ︑︪ ﹡ ﹉ــ  ️ــ ــ﹩ ا﹨﹏ ا﹜︊﹫ ﹡︀︗ ︹ــ ﹝︖﹞
ــ︣اد  ــ﹟ ا﹁ ــ︿ دارد. ا ﹚︐﹞ ︀ی﹨ ️ ﹫︭ــ ــ﹢ر﹨︀ و︫  ــ︀ ﹋︪ ــ﹊﹫﹑︑﹩︋  ︪︑
ــ︳ ﹨︧ــ︐﹠︡ و در ١١٥ ﹋︪ــ﹢ر  ــ︀ ﹝︣︑︊ ــ︀ ﹝ ــ﹩︋  ــ︡ه ﹝︖﹞ــ︹ ﹡﹫︧ــ︐﹠︡، و﹜ ﹠︀﹝﹡
ــ﹢ان ــ﹉  ــ﹥ ︻﹠ ــ︢ا︋  ــ︡؛ ﹜ ــ﹩ ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ ــ﹢رت ر︨ــ﹞﹩ و ﹇︀﹡﹢﹡ ــ﹥︮  ︋
ــ︀ل ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ ︑︪ــ﹊﹫﹏ د﹨﹫ــ﹛ و  ︑︪ــ﹊﹫﹑ت، ﹡︀ــ︀ر ﹨︧ــ︐﹫﹛ ﹋ــ﹥ ﹨︣﹠ــ︨︡ 

ــ﹛. ــ︀دل ﹡︷ــ︣ ﹋﹠﹫ ــ︣ ︑︊ ﹍︡﹊ ︀ــ ︋

︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩
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ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترویـــجى

58

مسجــــد
شمـاره180
دى مــــاه
1 3 9 3

59



 ُ َ ِ
ْ
 َ ُ ّ  َ ُ ُ َ 

ً
 ْ ُ

ِ
ْ َ

 َ ْ ُ
ــ َ ُ ْ َ 

ُ
 ُ َ  َ ِ

َّ
 َ َ

 »
؛1  َ ُ َ ْ   َ ُ َ ْ   َ ْ ُ َ َ

َ
  َ  َ ُ ْ   ٌ

ِ  
ٌ

ِ 
ٌ َ

ِ َ 
َ َ

اى کســانى که به خدا و رســولش ایمان آورده اید! خود و خانواده تان 
را از آتش دوزخى که خود مردم و ســنگ ها، هیزم و آتش آن اســت، 
حفظ کنید که مأموران آتش، فرشتگانى بسیار سخت دل مى باشند که 
هرگز نافرمانى خدا نمى کنند و آنچه به آنها گفته مى شــود، فوراً انجام 

مى دهند».
یکــى از ارزش هاى مهم اخالقى که باعث کســب عــزت و آبرو و 
شــخصیت ممتاز مى گردد، خصلت «غیرت» است. غیرت از صفات 
برجسته اى است که در فطرت انسان به ودیعه نهاده شده است و موجب 
جلوگیرى از تجاوز بیگانه به حریم استقالل و عّزت و ناموس مى شود 
و باعث پیدایش ارزش هاى دیگرى مى شود که هر کدام در جاى خود 
تکمیل کننده هویت و شخصیت انسان است. خصلت غیرت همچون 
یک پلیس مخفى هوشــیار و بیدار در روح و روان انسان، مراقب مرزها 
و حدود و خط قرمزها اســت و انســان را به نظارت قاطع در این راستا 

وامى دارد تا به پاسدارى و نگهبانى از حریم ها بپردازد.2
غیرت در لغت، به معناى نفرت انسان از مشارکت دیگران در امور مورد 
عالقه اش است.3 سرچشمه این واکنش، ممکن است حمیت، تعّصب 
و تغّیر باشــد. با این تعریف، غیرت از لوازم محبت است. استاد مطهرى 
مى نویســد: «غیرتمند کسى است که نگاهدار عصمت و آبرو و شرف 
و عزت اســت و از قبول اهانت بر ِعرض خود ابا دارد».4 غیرت در نظام 
آفرینش جایگاه ویژه اى دارد و در انســان ها نیز این حس وجود دارد که 

︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب

 وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ︖ــــــــــــ︀ب زن
سید مهدى موسوى

︣د ︣ت ﹝  ︾﹫ــــــــــــ

شیعیان داخل ایران هم مى شود؟ 
الحمدهللا تا جایى که شاهد هستیم، در میان جوانان ما هیچ گونه گرایش به 
وهابیت وجود ندارد. ممکن است بعضى از افرادى که بسیار اندك هستند و 
از اساس عقیده شان خیلى مستحکم نبوده، با پول ها و وعده هاى دشمنان 

گمراه شده باشند؛ اما چون بسیار کم هستند، اصًال به حساب نمى آید.
 الحمــدهللا پیروان اهل بیت در اعتقادات خود راســخند و همه با آگاهى و 
بصیرت مکتب اهل بیت را پذیرفته اند. در اربعین امام حسین (علیه السالم) 
شاهد حرکت میلیون ها نفر براى زیارت سیدالشهدا (علیه السالم) بودیم. 
این عشق و عالقه اى که مردم در عاشوراى حسینى نشان مى دهند، هیچ 
وقت متزلزل نشده و نمى شود و ما روزبه روز شاهد رشد این حرکت هستیم. 
امروز باتوجه به تهاجم فرهنگى، بعضى از خانواده ها و افراد سســت ایمان 
پاى شان مى لغزد. اما وقتى محّرم مى شود، همۀ تالش هاى شیاطین  نقش 

برآب مى شود. 
 مقــام معظم رهبرى حضرت آیت اهللا العظمى خامنه اى نیز در ســخنان 
اخیرشان فرمودند که افراد بســیارى به ایشان نامه مى نویسند و آمادگى 

خود را براى دفاع از مکتب و دین تشیع در مقابل داعش اعالم مى کنند. 
 در عیــن حال مجمع جهانــى اهل البیت چون بیشــتر فعالیت هایش را 
بین المللى هدف گذارى کرده اســت، مســئولیت خیلى زیادى در داخل 
عهده دار نیســت؛ اما براى مناطق مرزى ایران که بعضى از مجموعه هاى 
وهابیت تکفیرى فعال هستند، در زمینه هاى  آموزشى، اردوهاى علمى و 

تغذیه فرهنگى، فعالیت هایى دارد.  

5. مجمع جهانى براى مقابله با فسادى که در بین جوانان شیعه به واسطه 
ماهواره یا شبکه هاى اجتماعى رواج مى یابد، چه راهکارى را در نظر دارد؟
همان طور که اشاره شــد، خبرگزارى ابناء یک سایت بسیار فعال دارد که 
به بیســت زبان در کشــورهاى مختلف فعالیت مى کند. همچنین سایت 
اینترنتى مجمع بسیار فعال اســت. با توجه به تأمین کتابخانه دیجیتالى 
و مجموعه پاســخگویى آنالین به شبهات  با عنوان «مفتاح»، این سایت 
فعالیت هاى گسترده اى در این راســتا دارد. در زمینه رسانه اى نیز تالش 
مى شود تا در کشورهاى مختلف شبکه هاى رادیویى و تلویزیونى تأسیس 

کنیم.

6. آیــا همایش هایى که مجمع در طول این ســال ها برگزار کرده، ثمره و 
بازتاب مثبتى در رسانه هاى بین  المللى داشته است؟

مجمع جهانى اهل البیت یک نهاد تشکیالتى است و ارتباط تشکیالتى با 
کشــورها و شخصیت هاى مختلف دارد. این افراد نماینده مجمع نیستند، 
ولى با ما مرتبط هستند و در 115 کشور به صورت رسمى و قانونى فعالیت 
مى کنند؛ لذا به عنوان یک تشــکیالت، ناچار هســتیم که هرچند سال 

اجتماعى تشکیل دهیم و با یکدیگر تبادل نظر کنیم.
گاهــى وضعیت ایجاب مى کند که در یک تظاهــرات یا کار عام المنفعه 
شرکت کنیم. فلسفه وجودى جلسات مجمع عمومى در راستاى هماهنگى 
این نوع فعالیت ها اســت و اگر قرار باشــد ارتباطات و هماهنگى صورت 

نپذیرد، نمى توان شاهد یک حرکت رو به رشد بود.

بنابرایــن مجمع جهانــى چهار روز براى جمعیــت مجمع عمومى وقت 
مى گذارد که عالوه بر ســخنرانى هاى شــخصیت هاى بنام، نمایندگان 
کشــورهاى مختلف نیز صحبت مى کنند. در اجالس پنجم حدود دوازده 
کمیسیون تشــکیل شــد که نتیجه گفتگوها به عنوان دیدگاه جمعیت 

عمومى یادداشت و در آینده براساس آنها تصمیم گیرى مى شود.
جلســات مجمع عمومى، جلسه درون تشــکیالتى است که کامًال فعال، 

هدفدار و اجرایى است و باید در موعد خود برگزار شود.

7. مجمع جهانى اهل بیت با پدیده داعش و تفکرات ســلفى چه برخوردى 
داشــته است؟ آیا مجمع این پدیده را پیش بینى کرده بود؟ وظیفه خود را 

در ارتباط با این گونه تفکرات چگونه تعریف مى کنید؟
پدیده داعش جداى از دیگر انحرافاتى که از آنها صحبت شــد، نیســت و 
همه تحت عنوان «تکفیر»  تعریف مى شوند که پدیده نو و تازه اى نیستند 
که نیاز به پیش بینى داشــته باشــد. این جریان از قدیم بوده، منتها امروز 
که مکتب اهل بیت در دنیا رشــد پیدا کرده و باتوجه به بیدارى اســالمى، 
گروه هاى تکفیرى با کمک هاى عربستان سعودى و بعضى از کشورهاى 
عربى منطقه و با پشــتیبانى اسرائیل، آمریکا، انگلیس و هم پیمانان آنان، 
تالش مى کنند بین مسلمان ها تفرقه بیندازد تا قدرت اسالم تضعیف شود. 
مقام معظم رهبرى نیز فرمودند: مســلمان ها به جاى اینکه به فکر دشمن 
اصلى خود باشــند، با دسیسه غرب به جان هم افتاده اند و این بزرگ ترین 
خطرى است که اســالم را تهدید مى کند. جریان هاى طالبان، القاعده و 
داعش، از سالیان پیش درست شده  و وجود داشته اند. فعالیت هاى مجمع 
جهانى اهل البیت در راستاى پاسخگویى به شبهات آنها و روشنگرى براى 

مسلمانان است. 
مهم ترین روشــنگرى در راستاى اهداف جریان هاى تکفیرى، تبیین این 
نکته است که توطئه اى علیه اسالم وجود دارد و مخصوص شیعه یا سنى 
نیســت؛ لذا مسلمانان و امت اسالمى باید در برابر این گروه هاى تکفیرى 

یکپارچه باشند.

8. در پایان بفرمایید با توجه به این موضوع، آیا تمامى فعالیت هاى مجمع 
جهانى با محوریت تقریب مذاهب اسالمى صورت مى گیرد؟

مجمع جهانى تقریب با هدف نزدیک کردن مذاهب اسالمى به یکدیگر، 
کم کردن فاصله ها، ایجاد گفتگــو، تفاهم، وحدت و یکپارچگى در میان 
مســلمان ها و تشــویق مذاهب مختلف به همکارى بیشتر تشکیل شده 

است. 
مجمع جهانى اهل البیت در این هدف با مجمع تقریب مشــترك اســت. 
مجمع جهانى اهل البیت تالش مى کند از تفرقه انگیزى و تندروى هاـ  چه 
در بین بعضى شیعیان و چه در میان اهل تسننـ  جلوگیرى کند؛ لذا تالش 
مى کنیم پیروان اهل بیت را به همکارى و وحدت و مشارکت با برادران اهل 
تسنن تشویق کنیم. حتى در مؤسسات کشورهاى مختلف تحت پوشش 

مجمع جهانى، علماى سنى داریم که با ما مرتبط هستند. 
مقابلــه با تفرقه انگیــزى و فتنه انگیزى و تشــویق و ترغیب به وحدت و 

یکپارچگى، جزء اهداف اصلى مجمع بین المللى اهل بیت است.

ــ︣ دا﹡︪ــ﹍︀ه ا﹨﹏ ا﹜︊﹫ــ️ از ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙ــ︿ در ر︫ــ︐﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙ــ︿  ا﹝ــ︣وزه ﹝︖﹞ــ︹ ︗︀﹡ــ﹩ ︻ــ﹑وه︋ 
ــ︿  ﹚︐﹞ ــ︀ی ــ﹥ ز︋︀ن ﹨ ــ﹥︋  ــ︤ده ﹝︖﹙ ﹡︀ ــ︡ود︎   ــ︣د، در ︢︎ ﹩﹞ ﹢︖ــ ــ︣ی دا﹡︪ ــ︡ و د﹋︐ ــ︹ ار︫ و ﹝﹆︀︵
ــ︣وف،  ــ︀ی ﹝︺ ︊︣﹎︤اری ﹨ ــ﹩ از︠  ﹊ ــ﹢ان ــ﹥ ︻﹠ ــ︤︋  ــ︀ء ﹡﹫ ــ︤اری ا︋﹠ ﹎︣︊ ــ︀زد و︠  ــ︣ ﹝﹩ ︨ ــ︀ ﹝﹠︐︪ در د﹡﹫
﹫︧ــ️ ز︋ــ︀ن ا︠︊ــ︀ر ا︨ــ﹑﹝﹩، ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩، ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ ﹝﹠︐︪ــ︣ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  ــ﹥︋  ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ و︋ 
ــ︀م  ــ︀ ا﹡︖ ــ︡ارس و در﹝︀﹡﹍︀ه ﹨ ــ︀︗︡، ﹝ ــ︀︠️ ﹝︧ ــ︀﹡﹥  ای،︨  ــ︀ی ر︨ ــ︣ی در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨ ﹍ــ︀ی د ﹨ ️ ﹫﹛︀︺﹁

ــ﹩ ا﹨﹏ ا﹜︊﹫ــ️ ا︨ــ️. ﹡︀︗ ︹ــ︣ ﹝︖﹞ــ ︧ــ﹫︀ر ﹝﹣︔ ــ︀ی ﹡﹆ــ︩︋  ﹢﹎ ــ﹢ارد ــ﹟ ﹝ ــ﹤ ا ــ︣د ﹋ــ﹥ ﹨﹞ ﹫﹎ ﹩﹞

ماهنـــامه
آمــوزشى
فرهنـــگى
ترویـــجى
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︀﹨ ﹤﹡︀ ︣︗︧︐﹥ ︨︀زی در ︨ر ︋
مرضیه عیوضى

«وســایل ارتباط جمعى ماننــد روزنامه، رادیو، 
تلویزیون، ســینما و اینترنت با انتقال اطالعات 
و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومى، 
در راه پیشــرفت فرهنگ و تمدن بشرى نقش 
بزرگى به عهده گرفته اند. به طورى که بسیارى 
از دانشمندان، عصر کنونى زندگى انسان را عصر 

ارتباطات نام گذاشته اند».1 
ارتباطات مقوله مهمى است که پیش از وسایل 
ارتباط جمعى نیز در زندگى و تحوالت بشــرى 
نقش داشــته اســت. ارتباط و به تبع آن رسانه 
از ســالیان دور مورد توجه بوده اســت. ارسال 
نشــان دود براى مناطق دوردســت، نقوش و 
سنگ نوشته هاى غارها، اختراع اعداد و حروف، 
همگى در ردیف پیشــرفت و رشد ارتباطات و 
فناورى هاى رسانه اى تعبیر مى شود. اینها همه 
عالیم و نشانه هاى مهمى از اهمیت ارتباطات 
به مفهوم وســیع کلمه در زندگى بشرى است. 
حتى خداوند بزرگ براى هدایت آدمى پیامبران 
را به یارى بشــر مى فرســتد و برگزیدگان این 
بزرگ مردان تاریخ نیز با کتابى که حاوى سخن 

حضرت حق بود همراهى مى شدند.
«ســوگند به قلم و آنچه که مى نویسد که تو به 
نعمت پروردگارت مجنـــون نیـستى و تـو را 
اجـرى بـــى منت است و به راستى تو بر خلق و 

خوى بس بزرگى هستى».2 
در این آیه شریفه حضرت بارى  تعالى به قلم توجه 
 نموده و از زبان پیامبر عظیم الشــأن اسالم
انسان را به اهمیت قلم رهنمون کرده است. در 
اصطالح علم ارتباطات اجتماعى، قرآن در اینجا 
رسانه است و قلم توسط این رسانه ازلى و بى خطا 
برجسته شده اســت و فرآیند صورت گرفته نیز 

برجسته سازى نام دارد.
 AGENDA برجسته ســازى معادل فارســى
SETTING اســت و البته معناى دقیقى از این 
کلمه به شمار نمى آید؛ ولى به این دلیل که ابتدا 
بر همین اسلوب ترجمه شده، به همین گونه به 
صورت اصطالح درآمده است. این واژه در اصل 
به معنى اولویت گذارى بــر برنامه اى خاص یا 
تعیین دستور عمل است؛ اما اصطالحاً مى توان 

گفت: «برجسته ســازى یعنى این اندیشه که 
رسانه هاى خبرى با ارائۀ خبرها، موضوع هایى 
را کــه مردم دربــارة آنها مى اندیشــند، تعیین 
مى کنند».3 برجسته سازى و فرآیند مد نظر آن 
بر این مهم اســتوار است که: «ممکن است در 
اغلب اوقات، مطبوعات موفق نشوند به اشخاص 
بگویند چگونه فکر کنند؛ اما با تأثیر فوق العاده اى 
که بر آنها دارند، مى توانند بگویند به چه چیز باید 

فکر کنند».4
برجسته سازى و فرآیندى که به برجسته سازى 
منتهى مى شود، دو مدعا را با خود به همراه دارد. 
اول اینکه مدعى یک رابطۀ مثبت بین آن چیزى 
است که رســانه هاى جمعى متعدد بر آن تأکید 
مى کنند و آنچــه مخاطبان (براى مثال در یک 
رأى گیرى، رأى دهنــدگان) به عنوان یک امر 
به شمار مى آورند. دوم اینکه این تأثیرگذارى را 
به عنوان یک فرآوردة گریزناپذیر جریان عادى 

اخبار تلقى مى کند.
به طور طبیعى فرآیند برجسته سازى امروزه در 
میان رســانه هاى جمعى مصداق پیدا مى کند؛ 
هرچند تمامى فرآیندهایى که در رسانه ها قابل 
شکل گیرى اســت، به صورت محدودترى در 
تمامى انحاى ارتباط و حتى ارتباط رودررو قابل 

اجرا است.
هر روز، ســردبیران و دبیــران اخبارـ  خبربانان 
در سیســتم رسانه اى خبرـ  باید تصمیم بگیرند 
که کدام عنوان خبــرى مى تواند پذیرفته یا رد 
شود. عالوه بر این، با عنوان هایى که از مجراى 
خبربانى مى گذرند، هنــگام ارائه به مخاطبان، 
یکسان رفتار نمى شود؛ بلکه بعضى ها به تفصیل 
و برخى بســیار کوتاه عرضه مى شوند. بعضى از 
این عنوان ها به سرعت در قالب اخبار رادیویى و 
تلویزیونى پخش مى شوند، ولى بقیه بعدها این 
موقعیت را پیدا مى کننــد. از طریق اندازة تیتر و 
مکان قرار گرفتن آن در صفحۀ روزنامه است که 
جراید آشکارا به یک خبر بها و ارزش مى دهند. 
برجسته ســازى ادعا مى کند که مخاطبان، این 
برجســتگى ها را از رسانه هاى خبرى مى گیرند 
و آن را همراه مجموعۀ مشــابهى از ارزش ها در 

دستور کارهاى شخصى خود مى گنجانند.
برجسته ســازى دو فرضیه را در نظر مى گیرد؛ 
دو فرضیــۀ بنیانــى کــه مبناى بســیارى از 
تحقیقات برجسته سازى اســت و آنها عبارتند 
از: 1. مطبوعــات و رســانه ها واقعیت را بازتاب 
نمى دهنــد. آنها واقعیــت را از صافى هاى خود 
عبور مى دهند و به آن  شکل مى دهند. 2. تمرکز 
رســانه ها بر روى موضوعات و سوژه ها باعث 
مى شــود تا عموم مردم (و به عبارتى بهتر افکار 
عمومى) این موضوعات را بسیار مهم تر از سایر 

موضوعات تلقى کنند.5
برجسته سازىـ  همان گونه که مالحظه مى شود 
ـ فقط یک ابزار اســت؛ ابــزارى که مى تواند در 
خدمت حقیقت قرار گرفته و انسان را به سعادت 
رهنمون کند یا به عکس، در خدمت ناراســتى 
درآمــده و حقایق را از دیــد وى با این بهانه که 

اولویت ندارند، پنهان سازد.
برجسته سازى در رسانه هاى جمعى اگر با اسلوب 
واقعى و شناخت حقیقت صورت گیرد، مى تواند 
مخاطبان خود را کامًال بر اوضاع پیرامونى خود 
آشــنا ســاخته و نیازهاى واقعى را براى ایشان 
مشــخص ســازد. اما چنانچه همین فرآیند، 
حقیقت و نیازهاى واقعى را در نظر نگیرد، به جاى 
نشــان دادن و اولویت گذارى بر مبناى حقیقت، 
براســاس نیازهاى کاذب و آنچه حقیقت جلوه 
داده مى شود، اولویت گذارى مى کند. در نتیجه 
مخاطب ناهوشــیار را به سمت و سویى هدایت 
مى کند که حقیقت از دید او مخفى مى ماند و در 
عصر رســانه، هویت خود را گم کرده و به دنبال 
چیزى حرکت مى کند که رسانه ها به وى نشان 

مى دهند.
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در برابر هجوم به آنچه دوســت مى دارند، 
مانند مال، فرزند، ناموس، آبرو و دین، آرام 
نمى نشینند و با یورش گران درگیر مى شوند 
و به دفاع از جان، مال و ... خود برمى خیزند.

در نظام اخالقى اسالم، وجود این حالت در 
انسان، یک ارزش است که از اراده اخالقى 
او سرچشمه مى گیرد. رسول خدا فرمود: 
«غیرت از صفات و شــروط ایمان است»5 
ــ     ّ و همچنین فرمــود: «
؛6 خداوند غیرتمند است و مرد  ــ  ّ ــ

غیرتمند را دوست دارد».
؛7 کســى که  ــ ّ ــ  ّ ــ  ــ   »
غیرت بر خانواده خود ندارد، بوى بهشــت 

را نمى یابد».
در عصــر خالفت امیر مؤمنان علىq، به 
آن حضرت گزارش رسید که در مسیر راه ها 
بعضى از مردان و زنان رعایت حریم عفت را 
نمى کنند. حضرت بسیار ناراحت شد. مردم 
 ّ کوفه را جمع کرد و به آنها فرمودند: «
  ، ّ   ّ    ّ

؛8 به من خبر  ؟    
رسیده که زنان شما در مسیر راه ها به مردان 
تنه مى زنند. آیا حیا نمى کنید؟ خداوند لعنت 

کند کسى را که غیرت نمى ورزد».

غیرت مرد نسبت به ناموس خود
یکــى از مهم ترین و پر تأثیرترین اقســام 
غیرت، غیــرت ورزى بــراى حفظ حریم 

ناموس و خانواده است.
قرآن کریم، ســبب اصلِى عالقه، محبت و 
مهر قلبى بین دو همســر را خواست و ارادة 
الهى مى داند که با هــدف به وجود آوردن 
محبت، آرامش، تولید نسل، برآورده شدن 
نیازهاى عاطفى، روحى و روانى، تشــکیل 
خانواده، تکمیل یکدیگر، سر و سامان دادن 
به امور زندگى آن را در وجود انسان ها قرار 

داده است: 
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نشانه هاى او اینکه همسرانى از جنس خود 
شما براى شما آفرید، تا در کنار آنها آرامش 
یابیــد و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. 
در این نشــانه هایى است براى گروهى که 

تفکر مى کنند».

عوامل متعدد داخلــى و بیرونى خانواده را 
تهدید مى کند. هرقــدر خانواده دچار تزلل 
شود، به همان میزان جامعه در معرض خطر 
قرار خواهد گرفت؛ لذا سرنخ تمام آسیب هاى 
اجتماعى را باید در خانواده جست وجو کرد. 
سالمت جامعه وابسته به سالمت خانواده 
و ســالمت خانواده نیز تحت تأثیر عوامل 
متعددى است. چنانچه این عوامل نادیده 
گرفته شود، رضایت مندى کامل از زندگى 
زناشویى براى زوجین حاصل نخواهد شد.

زنــان و مــردان از نظــر نوع اســتفاده از 
مکانیزم هاى دفاعى متفاوت هســتند. از 
نظر شــخصیتى زنان با جمــال خویش، 
عنصرى تأثیرگذار بر مردان هستند و اعتماد 
به نفس کمترى دارند و نمود عاطفى زنان 
بیشــتر از مردان است. مردان نیز نیاز دارند 
که مورد اعتماد همسرشان قرار گیرند و در 
مقابل، زنان بیشتر نیازمند مراقبت از سوى 
همسر خویش هستند و براى انجام کارها 
و تصمیم گیرى هاى خود، به حمایت آنان 
احتیاج دارند. بدین جهت، غیرت ناموسى، 
حس درونى مرد اســت که آفرینش براى 
محافظت و نگاهبانــى از حریم خانواده و 

پاسدارى از نسل، در وجود او نهاده است.
هرچه مرد بر کماالت انسانى خود بیفزاید، 
بر معرفت و غیرت او نیز افزوده مى شود. در 
این نگاه، مرد باید همچون حصارى زن را در 
حمایت و مراقبت خود قرار دهد. این حالت 
باید، هم در مراقبت از پاکدامنى زن باشد و 
هم در توجه به نیازهاى عاطفى و جنســى 
او. توجه مرد به عفاف همسر خویش شرط 

اولیه حفظ حریم خانواده است. 
غیرت مرد اثر دیگــرى در روحیه زن دارد. 
به این صورت که در او احســاس امنیت و 
اعتماد به شوهر را به وجود مى آورد که یک 
احساس لذت بخش و مطلوب براى او است 
و در افزایش عشق و محبت وى به شوهر، 

مؤثر است. 
غیرت مرد نسبت به همسرش در گام اول 
به معناى حمایت از او است؛ به گونه اى که 
هیچ گونه جســارت و اهانتى به همسرش 
را تحمــل نمى کند. مرد غیور هرگز حاضر 
نمى شود زن و فرزندانش در سختى باشند 
و او در آسایش و آرامش. غیرت مرد نسبت 
به همسرش از آن جهت است که زن حریم 

زندگى مرد به حساب مى آید و مرد نمى تواند 
اجازه دهد که حریم او شکسته شود. 

به طور متقابل وظیفه اى نیز متوجه بانوان 
است. به این معنا که غیرت و حیا در کنار هم 

معنا مى یابد و یکدیگر را تکمیل مى کند.

غیرت مثبت و غیرت منفى
اهل بیــت غیرت را به دو بخش مثبت و 
منفى تقسیم کرده اند. غیرت مثبت، یعنى 
استفاده و بهره بردارى صحیح از این صفت 
ارزشمند براى حفاظت از حریم خانواده؛ اما 
غیرت منفى، آن اســت که انسان غیرتش 
را در مواردى که نیاز نیســت، به کار گیرد و 

موجب افزایش سوء ظن گردد. 
  َ ــ َ  َ ــ  پیامبر اکرم فرمــود: «ِ
 ُّ ِ   ّ َ َ ، ُ  ُ َ   ِ َ ، ُ  ُّ ــ ِ
 ِ 

ُ َ َ َ
 ُ َ ــ   ّ َ َ ، ِ َ َّ  ِ 

ُ َ ــ َ َ

؛10 نوعى از غیرت اســت که خدا  َ َّ  ِ
َ

آن را دوســت دارد و نوعى از آن را دوست 
ندارد. اما آن غیرتى را که خدا دوســت دارد، 
غیرتى است که در موارد مشکوك (و مظان 
آلودگى ها) مى باشــد، و اما آنچه از غیرت را 
که دوست ندارد، غیرتى است که در غیر این 
موارد باشــد». در نهج البالغه در فرازى از 
وصایاى حضرت على به فرزندش امام 
 ّ حسن چنین آمده است: « 
ــ  ــ   ّ ــ  ، ــ ــ  ــ  ــ 
؛11 از  ّ       ّ

غیرت ورزى در غیر موردش پرهیز کن؛ زیرا 
این گونه غیرت (افراطى) ســبب گرفتارى 
و انحراف افراد درســتکار شده و موجب آن 
مى شود که افراد بى گناه در معرض تهمت 

قرار گیرند».
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︣﹍ـــــــــــــ﹩ د︴︨ ︨ـــــــــــــــ﹢ادی در ﹩︋
️ ︨﹢ادآ﹝﹢زی ︱﹡ ﹏﹫﹊︪︑ ﹛ دی ︨︀﹜︣وز︐﹀﹨ ️ ︊︨︀﹠﹞ ﹤︋

هانیه على اصغرى
فرهنگ دینى و ملى ما سرشــار است از تأکید بر 
اهمیت علم و ادب. میراث به جامانده از این کهن 
بــوم و بر، به ما مى گوید کــه یکى از مهم ترین 
مقــوالت زندگى مردمان در تاریخ فرهنگى ما، 
دانش و کتاب و قلم بوده اســت. در عین حال، 
وقتى تاریخ را مى کاویــم، موضوع دیگرى نیز 
در پس و پشــت دهلیزهاى موزه هاى فرهنگ 
عمومــى وجود دارد که کمتر بدان پرداخته ایم و 
آن نگرش عمومى ما به جایگاه دانش در زندگى 
است. باید گاهى از خود بپرسیم ما که فردوسى و 
مولوى و سعدى و حافظ و نظامى داریم، چرا در 
تاریخ کشورمان، ناآگاهى و عدم اقبال عمومى 

به دانش وجود دارد؟ 
اگر سفرنامه حاج سّیاح را که به دوره قاجار تعلق 
دارد، بخوانید، با نگارنده در این نکته هم داستان 
خواهید شــد که عموم مردم براى علم و دانش 
اهمیت و ارج و شــأنى را که بایســته و شایسته 
است، قائل نیســتند. در این مجال نمى خواهم 
به ســراغ چنان متون و آثارى بروم؛ بلکه غرض 
از نگاشــتن این یادداشت، پرداختن به موضوع 
ســوادآموزى اســت. انقالب که بــه پیروزى 
رسید، درصد باالى بى ســوادان زنگ خطرى 
بود براى نظامى که مى خواســت تمامى جامعه 
آگاه و هوشیار باشند. نهضت هاى سوادآموزى 
براى کمک به توده مردمانى تأســیس شد که 
پیــش از آن فقط به دلیل قرار داشــتن در طبقه 
اجتماعى فرودست و عدم برخوردارى از درآمد 
مالى متوسط، توانایى خواندن و نوشتن نداشتند؛ 
ازاین رو در رتق و فتق امور روزانه شان که نیازمند 

مختصر آشــنایى با خواندن و نوشتن بود، دچار 
مشکل و نیازمند دیگران بودند. 

بخش معتنابهى از این مشکل برخاسته از سوء 
مدیریــت دولتمردان پیش از انقــالب بود؛ در 
الگوى نامتوازن توســعه شهرها و به خصوص 
مراکز استان ها و تهى شدن روستاها از امکانات 
عمومى، به ویژه امکانات فرهنگى. اما در بخش 
دیگرى، فرهنگ عمومى نیز بســتر مناسبى را 
براى بى ســواد ماندن مردم فراهم مى ساخت. 
اصوًال در ذهنیت عمومى کشور ما، علم و دانش 
همواره قرین نوعى فرادستى و خوش باشى بوده 
اســت. این تصور نادرست همیشه وجود داشته 
اســت که دانش براى برآورده کردن نیازهاى 
زندگى نیســت؛ بلکه باید کار کرد و سرمایه اى 
از پول و ثــروت فراهم آورد. تقابل علم و ثروت 
در فرهنــگ عمومى آموزش ما برخاســته از 
چنین نگرشى اســت. در یک سطح ثروت قرار 
دارد که الزمه زیســتن اســت و در سطح دیگر 
کاالى لوکسى به نام علم که اگر نباشد هم اتفاق 
ناگوارى نمى افتد! این ذهنیتى بس ویرانگر بوده 
و هنوز هم هست. نگارنده منکر این نیست که 
کســب علم و دانش با برطرف شدن نیازهاى 
اولیه امکان پذیر است و کًال هرآنچه در محدوده 
اکتسابات فرهنگى نوع بشر مى گنجدـ  از دین و 
دانش گرفته تا ادب و هنرـ  منوط به برآورده شدن 
ملزومات اولیه زندگى است. در عین حال، از این 
نکته نیز نباید غافل بود که در میان فرهیختگان 
و اهل علم کم نیســتند بزرگانى که با فضیلت 
قناعت و ســرخ نگه داشتن رخ به سیلى و دست 

و پنجه نرم کردن با فقر، مسیر دانش و افتخار را 
پیموده اند. 

در فرهنگ عمومى کشور ما، دانش و هرآنچه که 
بدان مربوط است، کاالى لوکس تلقى مى شود؛ 
ازاین رو در سبد نیازهاى واقعى ما قرار نمى گیرد. 
همیشه دانش را زینتى و شیک تلقى مى کنیم و 

نه یک امر ضرورى. 
در مورد ســوادآموزى نیز همین مشکل وجود 
داشــت و هنوز هم در مناطقــى از ایران وجود 
دارد. بدین معنا که برخــى از مردم هنوز هم بر 
این باورند که خواندن و نوشتن امرى ضرورى و 
مهم نیست و آنچه براى زندگى ضرورى است، 
یادگیرى حرفه و پیشــه است و به همین علت، 
کودکان  خود را به مدرســه نمى فرستند. شاید 
باورش ســخت باشد؛ اما در کشــور ما برخى از 
مردم هنوز چنین مى اندیشند و شما مى توانید به 
شــهرهاى دور از مرکزـ  به خصوص شهرهاى 
حاشیه  مرزهاـ  سرى بزنید و این سبک زندگى را 

از نزدیک مالحظه فرمایید.
در جمعیت شهرنشین و طبقه متوسط نیز نگاه 
تجملى به دانش چندان تغییرى نکرده است. تا 
بیش از صد ســال پیش،  مردم به مدارس جدید 
و میرزا حســن خان رشدیه نگاه لوکس داشتند 
و امــروز به کتاب هاى غیر درســى و نگاه هاى 
تخصص محور. واقعیت این است که هنوز هم 
ما براى لباس و کفش و کاله راحت تر پول خرج 
مى کنیم تا براى کتاب و مجله. این نگاه همیشه 
مانــع از نگرش دقیق و احســاس نیاز به دانش 
بوده است. مشکل بى ســوادى صرفاً به ضعف 
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﹋︐︀︋ـــــ﹢ان
 ︋﹫︪︐ـــــــــ︣
 ز﹡ـــــــــ︡ا﹡﹩
 ﹋﹞︐ـــــــــــ︣

علیرضا بشیرى

ى  چند
پیــش براى 

خریــد کتاب به 
یکى از کتابفروشى ها 

مراجعه کرده بــودم.  در حین خرید 
کتاب، شــخصى که به نظر فردى اهل 

کتاب مى آمد نیز وارد کتاب فروشــى شــد و از 
احوال پرسى بین فروشــنده و وى متوجه شدم 
که به مرور زمان، ســالم و علیکى بین این دو 
ایجاد شده است. فروشنده به فرد مراجعه کننده 
مى گفت که از ســود اندك کتاب خســته شده 
و به فکر تغییر شغل اســت. فرد کتاب خوان به 
وى گفت: اول اینکه اگر مغازه کتاب فروشــى را 
ببندى، دِر چند زندان را گشــوده اى. دوم اینکه 
اهالى کتاب عموماً پولدار نیستند و پول برا یشان 

اولویت اول زندگى نیست.
شــاید مهم ترین راهبرد در یــک برنامه ریزى 
صحیح در عرصه فرهنگــى و از منظر فردى، 
کتاب خوانى و مطالعه باشد و اگر بخواهیم همین 
بحث را از منظر اجتماعى مد نظر قرار دهیم، به 
طور قطع راهبــرد رواج فرهنگ کتاب خوانى و 
مطالعه،  باید در دستور کار قرار گیرد. رهبر معظم 
انقالب نیز همواره حساســیت خــود را در این 
موضوع مطرح کــرده  و چندین بار نگرانى خود 
را ابراز نموده اند. ایشان در این باره مى فرمایند: 
«من هر زمانى که به یاد کتاب و وضع کتاب در 
جامعه خودمان مى افتم، قلباً غمگین مى شوم». 
اگر به تاریخ نگاهى بیندازیم، درمى یابیم جوامعى 
که با مطالعه مأنوس بوده و کتاب و کتاب خوانى 
در میانشــان رواج بیشــترى داشــته اســت، 
توانسته اند فرهنگى ماندگارتر و پویاتر از خود به 
جاى بگذارند و میراث فرهنگى و گنجینه هاى 

یکى از احکام شــرعى در دین مقدس اسالم، 
حکم دیه است. دیه، حکمى فقهى براى جبران 
خسارتى مالى یا جانى  است که فردى به شخص 
دیگرى زده اســت. حال اگر کســى به دیگرى 
خســارت روحى بزند،  دیه آن چیست؟ مى توان 
مواردى را بــه عنوان دیه خســارت روحى به 
دیگران تلقى نمود؛ از جمله طلب بخشــش از 
شخصى که رنجانده  شده یا استغفار از طرف او یا 

هدیه دادن به او.
امام باقرq مى فرماینــد: «به همدیگر هدیه 
دهید تا دوست هم باشید؛ زیرا هدیه، کینه ها را از 

بین مى برد».1
کینه یکى از آثار روانى ناشى از ضربه هاى روحى 
اســت که امام باقرq هدیه دادن را راهکارى 
براى رفع آن یا به تعبیر ادیبانۀ ما، دیۀ آن معرفى 

مى فرمایند.
بدون شک یکى از مهم ترین افراد در زندگى هر 
شخصى همســر او مى باشد؛ کسى که شریک 
خوشى ها و ناخوشى ها، داشتن ها و نداشتن ها، 
گریه ها و خنده ها ... است. گاه خواسته و ناخواسته 
دلش شکسته مى شود. اگر مى خواهید محبت  
همسرتان به شما زیاد شــود و غبار کدورت ها 
زدوده شــود، به او هدیه دهید و نکته هاى زیر را 

نیز به خاطر بسپارید: 
ـ جزء کســانى نباشــید که از روى بى توجهى 
هدیه هایى مى دهند که در درونش کنایه است! 
مثل هدیه هایى که عیب همســر را به صورت 
غیرمســتقیم به رخ او مى کشد. براى مثال اگر 
مى خواهیــد بدون حضور همســرتان براى او 
لباس بخرید، حتماً به سایز او توجه داشته باشید. 
ـ جزء کسانى نباشید که همیشه باید با مناسبت 
هدیه دهند! گاه هدیه هایى که به ســبب یک 
مناســبت، مثل روز مرد یا روز زن داده مى شود، 
از میزان باالى انتقال محبت برخوردار نیســت. 
گویى یک نحوة طلبکارى پشت آن نهفته است 
که هم فرد مجبور است آن را بخرد و اگر نخرد، 
بازخواست مى شــود و هم گیرندة هدیه از قبل 
خود را براى گرفتن آن آماده کرده اســت. اما اگر 
بى مناسبت و غیر منتظره به او هدیه بدهید، حتمًا 
مى پرسد: «به چه مناسبتى؟» شما هم بگویید: 

«فقط به خاطر اینکه دوستت دارم». 
ـ جزء کسانى نباشــید که در هدیه دادن خیلى 
حسابگرى مى کنند. براى مثال، برخى، وسایل 

ضرورى خانه را به همســر خود هدیه مى دهند. 
البته برخى زوجین هستند که به همین هدیه ها 
راضى ترند. براى مثال برخى خانم ها بســیار به 
ظروف آشپزخانه عالقه دارند. شما در این موارد 

مى توانید با یک تیر دو نشان بزنید.
ـ بر اساس نیازهاى شــخصى همسرتان به او 
هدیه دهیــد. مى توانید نیــازش را از البه الى 
صحبت هایى که با دیگران یا شما دارد، تشخیص 
دهید. این نکته  کلى را به یاد داشته باشید: مردها 
معموًال به هدیه هاى کاربــردى عالقه دارند و 

خانم ها به هدیه هاى زینتى.
ـ متنوع هدیه دهید؛ هدیه تکرارى تأثیر خود را 

از دست مى دهد.
ـ هدیه صرفاً مادى نیســت. گاه بردن همسر به 
یک سفر زیارتى که مطلوب او است یا یک جمله  
محبت آمیز و تشــکر آمیز که با خط خوبى نوشته 
شده یا قاب عکسى زیبا از همسرتان، مى تواند یک 

هدیه مناسب و فرصتى براى ابراز عشق باشد.
ـ ایــن تصور را از ذهن خود پاك کنید که هرچه 
هدیه گران تر، حکایتــش از باالتر بودن میزان 
عشق بیشتر! بســیارى از خانواده ها توان خرید 
مالى باال براى هدیه هاى گران قیمت را ندارند؛ اما 
عشق واقعى  خود به همسرشان را در مقام عمل 
نشان مى دهند و حتى مى توان گفت عشق شان 
از عشــق خانواده هاى پولدار باالتر است. براى 
مثال آنجلینا جولى (بازیگر و کارگردان مشهور 
آمریکایى) براى ســالگرد تولد پنجاه ســالگى 
همســرش (برد پیت) یک جزیره را که به شکل 
قلب طراحى شده است، به قیمت 12,2 میلیون 
دالر هدیه داد. البته مــرد یزدى ما این قدر پول 
ندارد که حتى یک خانه صد مترى به همسرش 
هدیه دهد؛ اما بیش از پانزده سال است از همسر 
خود که در جریان یک تصادف فلج شده است و 
حتى نمى تواند دســت خود را باال ببرد، عاشقانه 
پرستارى مى کند. راســتى آیا آنجلیا جولى هم 
حاضر است اگر در این موقعیت بود، چنین کند!  
بنابراین فراموش نکنیم که بزرگ ترین هدیه اى 
که زوجین مى توانند به همدیگر دهند، عشق و 
محبت و صد البته شریک غم و شادى هم بودن 

است.

پى نوشت
.۳۲  ،۲  ،   ،    .۱

︫︊︧︐︀ن  ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥
سیاســت گذارى دولت ها بازنمى گردد و باید به فکر 
اصالح نگرش ها و بینش هاى فرهنگ عمومى بود. 
گاهــى آمار باال و تعداد فراوان دانشــجویان، ما را در 
این سودا فرو مى برد که چقدر خوب! در کشور ما این 
تعداد دانشجو درس مى خوانند و این تعداد متخصص 
فارغ التحصیل شده اند؛ اما غافلیم که در کنار تعدادى 
از این متخصصان، درصد زیادى از دانشجویان ما به 
مدرك تحصیلى همان نگاهــى را دارند که به یک 
اتومبیل مدل باال براى شــروع زندگى. تحصیالت 
عالیه در برخى از خانواده هاى طبقه متوسط شهرى، 
همچنان یک کاالى تجملى اســت که باید در کنار 
ماشین لباس شویى و ظرفشــویى و مایکروویو قرا 
گیرد یا هنگامى که از تحصیالت یا شغل آقاى داماد 

مى پرسند، او را مهندس یا دکتر خطاب کنند. 
تا وقتــى دچار چنین نگرشــى در فرهنگ عمومى 
هســتیم، بامشکل بى ســوادى مواجه خواهیم بود. 
فرقى نمى کند چه شغلى داشته باشیم یا در چه درجه 
تحصیلى اى باشــیم. وقتى نمى خواهیم یا در اغلب 
موارد نمى توانیم به فرزند مان اهمیت و نگاه استقاللى 
به دانش را بیاموزانیم، در کنار همه چیزهاى خوبى که 
به او مى دهیم، بى سوادى را نیز به او انتقال مى دهیم؛ 
حتــى اگــر او را تا عالى ترین مــدارج علمى نیز مدد 
رسانیم. این بى ســوادى، از آنجا که در بى معرفتى و 
بى دانشى ریشه ندارد و در بى بصیرتى و فقدان نگرش 
صحیح ریشه دارد، همواره همانند شرك خفى است؛ 
چون مورى ســیاه، بر سنگى سیاه و در شبى تاریک. 
ازاین رو مشکل بى ســوادى در کشور ما عمدتاً در دو 
سطح مطرح است. ســطح نخست کسانى را شامل 
مى شود که خواندن و نوشتن نمى دانند و در سطحى 
دیگر باســوادانى را دربرمى گیرد کــه از جایگاه علم 
درك درســتى ندارند. براى برطرف ساختن مشکل 
بى سوادى در سطح نخســت، نهضت سوادآموزى 
داریم؛ اما براى حل این مشــکل در سطح باسوادان 
باید کدام نهاد را مسئول بدانیم و اصًال باید چه چاره اى 
بیندیشــیم؟ چگونه مى توانیم دانش را از فهرســت 
کاالهاى لوکس درآوریم و به سبد نیازهاى واقعى مان 
بیفزاییم؟ این نوشتار درصدد ارائه راه حل نیست؛ بلکه 
صرفاً هشــدار و بیدارباش است. قافله دانشگاه رفته و 
تحصیل کرده و مدرك به دســتى که جرس شان به 
گوش مى رسد، در سال هاى آینده در این سرزمین بار 
مى افکنند. رسانه هاى عمومى ستاره مى سازند؛ نه تنها 
ستاره هاى سینمایى و هنرى، بلکه ستاره هاى علمى و 
در این میان ما ملتى هستیم با یک ویترین شیک و زیبا 
که ادعاى هر هنر و فضیلتى را بیش از هر قوم و ملت 
دیگر داریم، امــا انبان مان تهى، ذخیره مان آفت زده، 
کوله بارمان سبک  و مشکالت مان صدچندان است. 

باید امروز چاره اى بیندیشیم که فردا دیر است.  

ز﹡ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ︡ا﹡﹩
﹋﹞︐ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ︣

لیرضا بشیرى

ى  چند
یــش براى 

خریــد کتاب به 
کى از کتابفروشى ها 

حین خرید  راجعه کرده بــودم.  در

على صادقى سرشت
دـــــــــــــــ﹦ ﹋﹫﹠﹥ تنیس روى میز، اولین بازى الکترونیکى است 

که با نام «ُپنگ»1 در سال 1972 توسط شرکت 
آتارى وارد بازار شــد. کمتر از چهار سال تعداد 
شــرکت هاى ســازندة بازى هاى رایانه  اى به 
بیست شرکت رسید. امروزه تعداد این شرکت ها 
به هزاران شرکت خرد و کالن رسیده است که 
با سرعت خیره کننده اى انواع بازى هاى جذاب 
و سرگرم کننده را روانه بازار پر رونق بازى هاى 
رایانه اى مى کنند. این دست بازى ها مشتریان 
عالقه مند فراوانى پیدا کرده؛ اما مشکالت ریز 
و درشتى را نیز به دنبال آورده که تبدیل به یک 

معضل اجتماعى شده است. 
فایده؟

از آنجا که بازى هــاى رایانه اى نیازمند تمرکز 
هستند، ســرعت عمل و هماهنگى حرکتىـ  
بینایى را افزایــش مى دهند. البته این فایده در 
بسیارى از بازى هاى رایانه اى بر اثر تکرار زیاد 
آنها رنگ مى بازد؛ چراکه کاربر با تکرار زیاد یک 
بازى، حتى تعامل هاى پیچیده را با کمترین تفکر 

و صرفاً به دلیل آشنایى قبلى انجام مى دهد.
ضرر؟

بازى هاى رایانه اى باعث بروز برخى مشکالت 
جســمى از قبیل اختالل در خواب، احســاس 
سوزش و درد در ستون فقرات و چشم و افزایش 
فشــار خون ناشــى از هیجان زیاد مى شــود. 
همچنین آثار منفــى روانى متعددى همچون 
اضطراب، انزواطلبى، احســاس سرخوردگى و 

ناکامى را در پى دارند.
اقدام هاى پیشگیرانه 

والدین محترم، مناسب است به اقدام هاى زیر 
توجه کنید:

1. قبــل از خرید بازى رایانه اى، به برچســب 
روى بازى ها که با حروف انگلیســى مشخص 
شده اند، توجه کنید. این برچسب ها، بر حسب 
سن و محتوا طبقه بندى بازى را نشان مى دهد. 
براى مثال حــرف  یعنى اطفال مطلقًا 
اجازة چنین بازى اى را ندارند و بازى داراى درجه 
باالیى از خشــونت، کشتار یا امور ضداخالقى 

است. 
2. در مورد دالیل عدم موافقت خود با خرید یک 
بازى، با فرزند خود صحبت کنید. براى او روشن 
کنید که این بازى ها مانند یک فرد جدیدى است 
که مى خواهند با او دوســت شوند. آیا هر کسى 

ارزش دوستى دارد؟ 
3. بعد از نیم ســاعت به او یادآورى کنید که نیم 
ساعت دیگر از بازى شما باقى مانده است. بعد 
از پنجــاه دقیقه به او یادآورى کنید که ده دقیقه 

بیشتر باقى نمانده و بخواهید سر ساعت و بدون 
اصرار شــما بازى را ترك کند. قرار بگذارید که 
اگر همراهى نکرد، فردا پنج دقیقه از زمان بازى 
او کم خواهد شد. البته حتماً به وعدة خود عمل 

کنید!
4. حتــى االمکان از قــرار دادن رایانه در اتاق 
شخصى کودك بپرهیزید و دستگاه را در محل 

قابل نظارت قرار دهید.
5. در حــد ممکن بــراى فرزند خــود امکان 
جاذبه هــاى هیجانى هم عرض بــا هیجان 
بازى هاى رایانه اى را فراهم سازید و با ارضاى 
این نیاز طبیعى، میزان توجه روانى فرزندان خود 
به بازى هاى رایانه  اى را کم کنید. برنامه هایى 
همچون افزایش تفریح، سرگرمى، تنوع در امور 
روزانه با گردشــگرى، پارِك بازى و نیز شرکت 
دادن آنها در برنامه هاى ورزشــى رقابت آمیز، 
مى تواند بخش مهمــى از هیجان طلبى آنها را 

ارضا نماید.
6. کمبودهاى عاطفى و روانى کودکان خود را 
تأمین کنید. بهبود روابط صمیمانه با فرزندان، 
گذاشــتن وقت اختصاصى براى تک تک آنها، 
آشناســازى کودکان با مهارت هاى اجتماعى،  
شــیوة حضور مؤثر و ســازنده در جمع و نحوه 
برقرارى دوستى هاى مفید و پایدار، مى تواند به 

آنها در این زمینه کمک شایانى کند.
7. شرطى شدن پاداش هاى نهفته در بازى هاى 
رایانه اى ســبب وابســتگى و اعتیاد کاربران 
مى شــود. باید والدین تالش کنند تا به صورت 
غیرمســتقیم لذت حاصل از تماس هاى مکرر 
فرزندان خود با بازى رایانه اى را از بین ببرند. آنها 
مى توانند بــدون آنکه به طور کامل فرزند خود 
را از بازى رایانــه اى محروم کنند، طى قرارداد 
مشخص با فرزند، سقف و زمان مشخصى براى 
او معّین کنند. این زمان محدود را هم به ساعتى 
از طــول روز موکول کنند که بــراى او زجرآور 
باشد. مثًال در ساعت اولیه روز باشد، آن هم بعد از 
آنکه شب خوابیده باشد (که با خواب او تعارض 
دارد). از سویى والدین حتماً روى قرار و مدار خود 
پافشارى کنند. ادامه این کار کم کم لذت بازى را 
براى بچه کم و کمتر مى کند و به تدریج به تلخى 
مى رساند. از سویى اگر او به قرار خود عمل نکرد، 
باید او را با کم کردن درصد معّینى از همان زمان 
محدود مجاز براى بازى جریمه کرد تا جدیت ما 

را در اجراى این قرارداد درك کند.

پى نوشت
.Pong .۱

على صادقى سرشت
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ه.ق تمام دارایى خود را از باغات و امالك و پول 
نقد، بین فقرا و آســیب دیدگان تقسیم و صرف 
نیازمندان و مستمندان کرد و تا پایان عمر خود 
(1306) که در ُکنج حجره اى در مدرسه علمیه 
از دنیا رفت، در تنهایى و عزلت درویشانه زندگى 

کرد.1

 
این شــارح فلســفه صدرایى و ُمّدرس فلسفه 
اسالمى در کنار آثار تحقیقى و تألیفى خود نظیر 
رساله والیت، رساله موضوع الخالفۀ الکبرى، 
رساله در شــرح حدیث زندیق، رساله فى الفرق 
بین االســماء الذات و الصفات، رساله در شرح 
اســفار اربعه، رســاله در موضوع علم و حواشى 
بر اســفار، همچون اسالف حکیمش، عالقه و 
ارتکابى به شعر هم داشت و تخلص «صهبا» را 
براى خود در شعر برگزید که نشان از ذوق عالى 
در شعر و بیانى قوى در تقریر معارف عالیه به این 

زبان دارد.
 در اینجا و به مناسبت اشعار مرحوم قمشه اى، این 
نکته را متذکر مى  شــوم که نزد حکماى ایرانى، 
شعر فقط براى التذاذ شخصى و بهره  نفسى نبوده 
است. به عبارت دیگر، شعر را براى شعر و هنر را 
براى هنر نمى خواسته اند، بلکه آن را براى بیان 
معارفى واال و مضامین عالى به کار مى گرفتند و 
ثمره  معرفتى براى آن لحاظ کرده و براى تقریر 
دیدگاه خاص علمى خود، از زبان شــعر استفاده 

مى کرده اند. 
مرحوم مطهرى در کتاب ارزشــمند خود، عدل 
الهى، در بحث عمل خیر از غیر مسلمان، غزلى 
را از مرحــوم الهى نقل مى کند که براى ما حکم 
دو شــاهد را دارد: 1. استفاده اندیشمندان از شعر 
براى فهم بیشــتر مطلب و تنــوع در بحث؛ 2. 

نمونه اى از شــعر و حکمت الهى قمشه اى. آن 
شهید مى گوید: 

«یکــى از حکمــاى متأخرـ  گویــا مرحوم آقا 
محمدرضا قمشــه اىـ  اشــعار بدیعى در سعه 
رحمت پروردگار دارد. در آن اشعار عقیده حکما 
و بلکه سعه مشــرب عرفا را منعکس مى کند و 

مى گوید:
آن خداى دان همه مقبول و نامقبول

 من  بدا و الى  یؤل
از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق 

این است سّر عشق که حیران کند عقول
خلقان همه به فطرت توحید زاده اند 

این شرك عارضى بود و عارضى یزول
گوید ِخرد که سّر حقیقت نهفته دار 

با عشق پرده در چه کند عقل  بوالفضول
یک نقطه دان حکایت ما کان و ما یکون 

این نقطه گه صعود نماید گهى  نزول
جز من کمر به عهد امانت نبست کس 

گر خوانیم ظلوم و گر خوانیم جهول
بحث حکما، بحث صغروى اســت نه کبروى. 
حکما در این باره بحث نمى کنند که مالك عمل 
نیک و مالك مقبولیت عمل چیست، بحث آنها 
درباره انسان  اســت. درباره این است که عمًال 
اکثریت انســان ها، به تفاوت و به طور نســبى، 
نیک اند، نیک مى مانند و نیک مى میرند و نیک 
محشور مى گردند. حکما مى خواهند بگویند هر 
چند مردمى که توفیق قبول دین اسالم مى یابند 
در اقلیتند، ولى افرادى که داراى اســالم فطرى 
مى باشند و با اسالم فطرى محشور مى گردند، 

در اکثریتند».2
همان طور که مالحظه فرمودید، این ســنت در 
میان نویسندگان و بزرگان ما رایج بوده که یا خود 
شــاعر بوده و از زیبایى هنر شعر براى روشن تر 

شــدن مقصود خود در نوشته هاى خویش از آن 
اســتفاده مى کردند یا متناسب محل و موضوع 
بحث، از آثار دیگران شــاهد مثال آورده و ضمن 
ایجاد تنوع، فرع و اصل مسئله اى علمى را بیان 
مى کرده اند. استفاده از شعر در میان بحث علمى، 
نه تنها مقصود عالمان براى ملموس کردن بحث 
بوده و حکم شاهد مثال را داشته، بلکه این خدمت 
را به شــاعران روا مى داشته که زبان آنان گامى 
براى غناى بیشتر محتوا بردارد و راه را هموارتر 

بپیمایند.
این بهرگیرى از شعر بیشتر براى مدّرسان علم 
اخالق و مربیان دانش عرفان ســودمند بوده و 
این خدمات متقابل بین شعر و حکمت در عرفان 
و اخالق، بیش از رشــته هاى دیگر علمى رایج 
است؛ هر چند بســیارى از دانشمندان با هدف 
آموزش، متون علمى خود را با زبان شــعر تألیف 
مى کرده اند؛ مثًال در فلســفه اسالمى و منطق، 
منظومــه  حاج مالهــادى ســبزوارى یکى از 

بهترین نمونه ها است.
در پایان، نمونه  دیگرى از اشعار آن عالم وارسته 

و حکیم متأله تقدیم مى شود.
همه آفاق بگشتیم، چو تو در عالم نیست
یا اگر هست، به حس تو بنى آدم نیست
شاید از زیر نگین، ملک سلیمان آرى

ُحسن هرجا که زند خیمه، کم از خاتم نیست
فکرى اى شیخ به روز سیه خود میکن

که تو را دست در آن زلف خم اندر خم نیست
کاخ زرین به شهان خوش که من دیوانه

گوشه اى خواهم و ویرانه به عالم کم نیست

پى نوشت
.۸۵  ،      ،   .۱
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معارف و دســتاوردهاى عالمان و فرهیختگان 
خود را به نسل هاى دیگر منتقل کنند. 

سؤال این است که براى رواج و تعمیق فرهنگ 
کتــاب و کتاب خوانى، باید چــه راهکارهایى 
اندیشیده شود و پرسش ابتدایى تر این است که 

از کجا باید شروع کرد؟ 
به طور کلى و به اعتقاد بســیارى از دانشمندان 
و بزرگاِن تعلیم و تربیت و روانشناسان، خانواده 
اولین عاملى است که در ایجاد عادت به مطالعه 
تأثیرگــذار اســت. عادت به مطالعــه یک امر 
اکتسابى اســت و در نتیجه این عادت است که 
روند اجتماعى شــدن کودك 
همانند الگوهــاى رفتارى 
دیگر در او ایجاد مى شــود. 
اگر پدر و مادر به مطالعه عادت 
داشته باشــند و بخشى از 
شبانه روز خود را به مطالعه 
کتاب یــا روزنامه اختصاص 
دهند و کــودك در طول روزها و 
شــب هایى که با آنها مى گذراند، مشاهده 
کنــد که پدر و مادرش در حــال خواندن کتاب 
هستند و در مورد کتاب ها و نکته هاى خاص آنها 
بحــث و اظهارنظر مى کنند، نه تنها خیلى زود با 
کتاب آشنا مى شود، بلکه جایگاه کتاب در زندگى 

او به یک جایگاه مهم بدل مى شود. 
به طور طبیعى مرحله اول در این عرصه با تقلید 
شروع مى شود. کتب تصویرى،  تصاویر کتاب ها 
و کتاب پوســترها مى تواند در این مرحله نقش 
بسزایى ایفا کند و چه بسا کودك از طریق کتاب، 
اشیاى پیرامون خود را پیدا مى کند. مرحله بعدى 
بازشناسى است. بازشناسى به او کمک خواهد 
کرد که ناخودآگاه به ســوى کتاب جلب شود و 
ایــن امر به تدریج در او بــه صورت یک عادت 
در آید. کودك از بازى کردن لذت مى برد و زمانى 
که مشــاهده کتاب براى وى به عنوان بازى و 
تفریح (البته در این مرحله) مطرح  شــود، ذهن 

ت او نیز از مشاهده و در کنار کتاب بودن  لذ
خواهــد برد. چنانچه کودکان  به این 
روش با کتاب آشــنا شوند و اهمیت 

کتاب را در خانــواده دریابند، در محیط 
کودکســتان و مدرسه نیز خیلى زود و 

با حداقل مقاومت و مشــکل، 
به کتــاب و مطالعه روى 
خواهند آورد و این عادت 

خیلى زود و بدون کمترین اصرارى 
در وجودشان جایگزین مى شود، پایدار 

مانده و نهادینه مى گردد. مقام معظم رهبرى (مد 

ظله العالى) در همین زمینه فرموده اند: «این باید 
یک سیره و سنت در بین مردم ما بشود که کتاب 

بخوانند و به بچه هایشان یاد بدهند».
زمانى که کودك راهى مدرســه مى شود، نقش 
بنیادین خانــواده در عرصه رواج فرهنگ کتاب 
کمرنگ تر مى شــود و به اصطالح، وارد دوران 
پس از خانواده مى شویم و اینجا است که اجتماع 

که همان مدرسه باشد، اهمیت پیدا مى کند. 
 وظیفه مدرسه و نهاد آموزش و پرورش در اشاعه 
فرهنــگ کتاب خوانى در هر جامعه اى بســیار 
دشوار است و اگر خانواده نتوانسته باشد وظیفۀ 
خود را در این زمینه به خوبى انجام داده باشد، کار 
مدرسه و نهاد آموزش و پرورش بسیار دشوارتر 
خواهد شــد. اگر دانش آموز در مدرسه با کتاب 
آشنا شده و لذت مطالعه، خودآموزى و افزایش 
معلومات عمومــى را درك کند و به مطالعه خو 
بگیرد، در تمام دوران زندگى، از کتاب دســت 

نمى کشد.
در نهاد آموزش و پرورش، سه روش، نقش بسیار 
اساسى و بنیادین در کارکرد این نهاد دارند. اول 
خواندن، دوم نوشــتن و سوم حساب کردن. در 
طــول دوران آموزش، فرد تحــت آموزش، در 
سال هاى اول، توانایى خواندن را مى آموزد و در 
ادامه، به درك مطالب خوانده شده و در نهایت به 

نوشتن مى رسد.
 اما اصرار بیش از حد آموزگاران بر روى مهارت 
اول، یعنى مهارت خواندن و استفاده از تک منبع ها، 
سبب شده که دانش آموزان از مطالعه، لذت کافى 
نبرند و آن را بیشتر براى رفع تکلیف انجام دهند. 
شاید آشناترین کلمه در توصیف این وضعیت، 
کلمه «شب امتحانى» باشد که هم دربردارنده 
عنصر تک منبعى است و هم به اصرار بر مهارت 
خواندن اشــاره دارد. نهاد آموزش و پرورش در 
سطح بین المللى داراى رتبه بندى هاى متعددى 
است. یکى از رتبه بندى هایى که کشور ایران در 
آن رتبه بسیار پایینى دارد، آزمون سنجش سواد 
خواندن در ســطح بین المللى است که نتیجه 
مســتقیم لذت نبردن افــراد از مطالعه خویش 

است.
از دیگــر مباحثى که مى توان در 
عرصــه ترویــج فرهنگ 
کتاب خوانى به آن اشــاره 
نمود، رســانه ها و خصوصًا 
رســانه هاى جمعى است 
که خــود فرصتى دیگر و 
جهت  گسترده تر  مجالى 

بحث و بررسى مى طلبد.

در دو مجال از ســرى شــماره هاى پیشین این 
مجله، به بهانه  یادبود و ستایش از مرحوم میرزا 
ابوالحسن طباطبایى مشهور به «جلوه» و مرحوم 
آقا على مدرس زنــوزى، از حکماى چهارگانۀ 
مکتب فلســفى تهران، به اجمال به سنت ادبى 
شعر و حکمت اسالمى پرداختیم. در ادامه  همان 
توفیــق، در این مجال پیش آمده قصد آن داریم 
به اجمال، نگاهى داشــته باشیم به شاعرانگِى 
«مرحوم محمدرضا حکیم الهى قمشه اى» که از 
علما و حکیمان بنام قرن گذشته و منشأ خدمات 

و مربى شاگردان و مؤلف آثار بسیارى بوده اند.

 
حکیم الهى قمشه اى، در ســال 1234 ه.ق. در 
قمشــۀ اصفهان، در خانواده اى اهل علم به دنیا 
آمد. پس از سال ها تحصیل و تحقیق در محضر 
عالمان بزرگ زمانه   خود، نهایتاً در تهران قصد 
اقامت کرد و مشغول تألیف و تدریس شد. برخى 
وى را انتقال دهنــده مکتب عرفانى اصفهان به 
حوزه تهران مى دانند و مى گویند باب عرفانیات 
را در تهران او آغاز کرده اســت. سلسله استادان 
ایشان نیز به مالعلى نورى و آقامحمد بیدآبادى 
و سپس تا مالصدرا و از وى تا شیخ الرئیس ابن 

سینا مى رسد.
 چنان که در نقل ها آمده، شورانگیزترین سال هاى 
عمر ایشــان، دهه  آخر عمر ایشــان بوده است. 
تربیت شاگردان نامدارى همچون جهانگیرخان 
قشــقایى و هم عصرى با حکمــاى دیگر اهل 
فلسفه، همچون مرحوم جلوه و جلسات پرشور 
علمى، او را تا مرز صدور حکم تکفیر پیش برد که 
با حمایت چند تن از فقیهان ختم به خیر شــد. او 
که در جوانى ثروت بسیار داشت و ارثیه  مفصلى 
از خاندانش به ارث برده بود، در خشکسالى 1288 

︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣ ى ین و
تأثیرگــذار اســت
اکتسابى اســتو
ر

ند د

ن  به این 
 و اهمیت 

د، در محیط 
خیلىزود و

ل، 

رارى
شود، پایدار 

ممعظمرهبرى(مد

مســتقیم لذت نبر
است.
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نیز بســیار خودنمایى مى کنــد. غافل از اینکه 
زندگى زناشویى یک پیمان دوستى بین دو نفر 
اســت که حتى الزم اســت هر کدام از زوجین، 
براى شیرین شــدن زندگى از حق خود گذشت 

کنند و کوتاه بیایند.
تهمینه میالنــى در گفتگویى3 هدف خود را از 
ساخت این فیلم هشدار به جوانان براى استفاده 
از راهنمایى مشــاوران عنوان مى کند تا جوانان 
با بى تجربگى زندگى خود را آسیب پذیر نکنند. 
نکته مثبت فیلم اشــاره مشــاور بــه این نکته 
اسالمى است که زوج باید در زندگى خود حالت 

لباس گونه براى هم داشته باشند.
این فیلــم از دریچه نگاه کارگردان به نکاتى در 
مورد زندگى روز مره همسران مى پردازد؛ نکاتى 
از قبیــل تأکید بر حفظ روابــط اولیه عاطفى در 
طول مسیر، بررسى مسئله شغل زنان، چگونگى 
وظایــف زن در قبال خانه و خانــواده، توجه به 
الگوگیرى فرزند از پدر و مادر و چگونگى مواجهه 

با مداخله هاى دیگران در زندگى.
میالنى در کار جدیدش با نشــان دادن مواردى 
مانند پسردوستى خســرو، انتقاداتى به جامعه 
مردســاالر دارد و حتــى پاره اى از مشــکالت 
ناگزیر ترانه را به گردن نگرش مردساالرانه اش 

مى اندازد.
از دیگر سو پرداختن به مشکالت تربیتى فرزندان 

در جامعه کنونى یکى از ارزش هاى این فیلم به 
حســاب مى آید. در این فیلم مظلومیت کودکى 
را مشــاهده مى کنیم که به خاطر مشغله هاى 
فراوان پــدر و مــادرش و دغدغه هاى خاص 
آنان، از دریافت محبت الزم محروم اســت و یا 
در مهد کودك ساعت ها به سر مى برد یا مجبور 
به سرگرم کردن خود با رایانه و تماشاى کارتون 
شده است. مشــاور در این فیلم آنها را به هوش 
مى دارد که کودکتان وقت فرمانروایى اش است 

و نیاز به توجه بیشتر شما دارد.
مسائلى مانند شاغل بودن زنان و انجام کارهاى 
منزل، میــزان و کیفیت ارتباط بــا خانواده ها، 
چگونگى ارتبــاط افراد متأهل با جنس مخالف 
و پایان دادن به روابط قبلى، تقسیم کار در منزل 
و در امور فرزند، دالیــل فرزندآورى، فراموش 
نشــدن توجه و ابراز محبت در خانواده، مسائل 
پولــى و مالى، الگو بودن براى فرزند و تربیت او، 
انضباط در زندگى و حفظ تازگى روابط، مداخله 
دوســتان و آشنایان و تحریک زن و شوهر علیه 

یکدیگر؛ از مســائلى است که در این فیلم به آن 
پرداخته مى شود.

در آخر فیلم اســت که متوجه مى شویم حضور 
دکتــر در فرودگاه تصادفى نبوده و خســرو از او 
خواسته تا به فرودگاه بیاید و ترس او را از پرواز با 
ترانه مطرح کند؛ البته خسرو بازهم حاضر نیست 
به خاطر غرورش به این مســئله اعتراف کند. 
ترانه نیز این ترس را با خود به یدك مى کشــد؛ 
اما سرکشى هر دو مانع از تمام شدن آتش جنگ 

بین این دو نمى شود.
همان طور که گفته شد، فیلم دوم آتش بس هم 
به لحاظ جذابیت داستانى و هم به لحاظ کیفیت 
بازى ها، نسبت به فیلم قبلى افت زیادى داشت و 
نتوانست به موفقیت فیلم آتش بس 1 دست یابد.

پى نوشت
.    .۱

ــ      ــ    ــ ۱    ــ  ــ    .۲
.   

3. http://www.honaronline.ir/Pages/News-48774.aspx
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سید روح اهللا دعائى

تهمینه میالنى متولد 1339 تبریز و معمار است. 
اولین فیلمش با عنوان «بچه هاى طالق» جایزه 
بهتریــن فیلم اول را در جشــنواره فیلم فجر به 
دست آورد. اما یکى از پرفروش ترین فیلم هایش 
«دیگه چه خبر؟» با بازى ماهایا پطروسیان بود.1 
از او فیلم هاى گوناگونــى اغلب با موضوعات 
مربــوط به زنان دیده ایــم: دو زن، نیمه پنهان، 
زن زیادى، تسویه حساب، واکنش پنجم، آتش 
بس و... . زناِن بیشــتر کارهاى میالنى، افرادى 
مبارز در پهنه اجتماع و خانواده هســتند که تمام 
تالششان به دست آوردن حق از دست رفته شان 
توسط مردان زورگو است. زنان اغلب فیلم هاى 
او نمى توانند نماینده غالب زنان جامعه ما باشند؛ 
زیــرا این کاراکترها از ظرافت هاى زنانه خارج و 
خود را در قالب مردان قــرار مى دهند. در آتش 
بس نیــز زن فیلم حرکات مردانــه از خود بروز 
مى دهــد تا مخاطب به این باور برســد که زن 
هم حق این گونــه بودن را دارد. این ناشــى از 
نوع نگاه خانم میالنى به مســئلۀ زنان است تا 

جایى که در برنامه هفت مورخ 8 آبان 93، علت 
نگرش ســنتى جامعه به زنان را این گونه تفسیر 
کرد: «دالیل [این کار] خیلى علمى و درســت 
بوده است. زمانى بوده که تاتار، مغول و قوم هاى 
دیگر حمله مى کردند و آذوقه را مى بردند. زن را 
مى بردند براى کنیزى، بچه ها را مى بردند براى 
غالمى. بیشتر ساختمان هاى ما بخصوص در 
زنجان ... دیوارهاى دو پوسته دارد. و موقع حمله، 
زن و بچه و آذوقه را در میان دیوار مى گذاشتند تا 
بتوانند یک سال دیگر با آن زندگى کنند». باید 
سفارش اســالم در مورد حفظ حریم خانواده و 
جلوگیــرى از اختالط بیهوده زنــان با مردان 
نامحرم را متذکر شــویم که در این مقال سخن 
گفتن از فلســفه دورى زن از اختالط با نامحرم 
نمى گنجد. اما شاید اشــاره اى گذرا به استفاده 
حضرت زهرا (سالم اهللا علیها) از حجاب جلوى 

مرد نابینا بد نباشد.
اما فیلم آتش بس 2 به اتفاقات دوســاعته یک 
زوج جوان با نام هاى خســرو و ترانه مى پردازد 

و همانند قسمت اولش، چالش هاى زوج جوان 
فیلم با هم را روایت مى کند و جریان َکل َکل هاى 
زوجى نقل مى شــود که در مسیر زندگى شان با 

مسائل مختلفى دست به گریبانند.
تهمینه میالنى این بار اما براى ساخت این فیلم، 
سراغ دو بازیگر دیگر2 یعنى بهرام رادان و میترا 
حجار رفته و به زندگى این دو، پسرى را اضافه و 
به جاى مراجعات زوج به مطب روان پزشک، این 
مشاوره ها را در زمان مسافرت این دو در فرودگاه 
قرار داده است. مشاور نیز همانند قبل توصیه هاى 

روان شناختى اش را به آنها ارائه مى دهد.
جنس دعواها همانند آتــش بس ولى کیفیت 
بازى هر دو بازیگر بســیار پاییــن آمده و فیلم 
جدید آتش بس جذابیت فیلم قبل را ندارد. آغاز 
فیلم به مشاجره این دو مى پردازد و فیلم صحنه 
زورآزمایى هاى این دو باهم و کشــمکش هاى 
آنها را به تصویر مى کشــد. مخاطــب در این 
فیلم متوجه مى شــود که دعواهاى آنان، مانع 
شکل گیرى مسافرت آنها با هم شده، اما این بار 
ترانه تصمیم جدى دارد با ســفر خارج از کشور 
به بهبود روابطش با خســرو بپردازد. همان طور 
که گفته شــد، در فیلم جدید میالنى کودکى به 
داســتان اضافه شده که به علت دعواهاى پدر و 

مادرش فضاى تلخى را تجربه مى کند.
این فیلم اما سدشکنى هایى نیز دارد. کنایه هایى 
از مسائل زناشویى در این فیلم مشاهده مى شود 
تا فضاى فیلم را جذاب نشان دهد. بگومگوهاى 
بچه گانــه ایــن زوج در قدرت طلبــى و حس 
برترى طلبى زنانه در این فیلم نمود بسیار زیادى 
دارد. همچنین مایه هایى از طنز موقعیت در متن 

دعواهاى آنان گنجانده شده است.
نگاه هاى فمینیســتى کارگردان در این داستان 

︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣
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به کوشش على سعیدى

این کتاب با نگاهى انتقادى به فرهنگ جامعه 
ایرانىـ  در عین اقرار به غنى بودن آنـ  تدوین 
شــده است. نویســنده در این کتاب با اشاره 
به نقاط آســیب پذیر فرهنگ جامعه ایران در 
تالش است تا مدیران فرهنگى را با این نقاط 
آشــنا کرده و توجه آنــان را به این امور جلب 
کند. «بهروز گران پایه» در فرهنگ و جامعه 
که نشر شریف آن را به چاپ رسانده است، با 
بیان آسیب ها، راهکارهاى مقابله با این گونه 
آســیب ها را نیز ذکر مى کند که از جمله نقاط 
قّوت این کتاب به شمار مى رود. وى دربارة تهاجم پذیرى و این نقطه ضعف 
فرهنگى  مى گوید: «آگاهان جامعه و پیش قراوالن اندیشه اجتماعی ما به 
کّرات گفته اند که پاره ایی از پیکر اجتماع ما به آفت تهاجم پذیري مبتال است 
و از درون آســیب پذیري هایی دارد که اگر امروز در باب آنها اندیشه نشود، 
چاره اندیشی هاي آیندگان بسی دشوار خواهد بود. تهاجم پذیري فرهنگی را 
نمی توان و نباید با تهاجم فرهنگی یکی گرفت. در تهاجم فرهنگی جامعه اي 
درصدد برمی آید تا فرهنگ جامعه دیگر را مسخ کند و ارزش ها و اعتقادات و 
افکار مقبول و مطلوب خویش را در جان آن جاي دهد؛ اما در تهاجم پذیري 
فرهنگــی، با قومی  و اجتماعی مواجه هســتیم که در مقابل خصم مهاجم 
خویش سپر انداخته و پذیراي هجمه می شود و به دست خویش درونی ترین 

دروازه هاي شخصیت و صالبتش را در برابر بیگانه می گشاید».
«به هر روي ســخن این است که در چنین شرایط سختی، ما از سنت نقد و 
حقیقت جویی خود چندان بهره نمی بریم. درست است که انقالب اسالمی 
عزم ملت ما را در بازگشــت به خویش و بــاز آمدن از بیگانه گرایی متجلی 
ســاخت، اما این نهضت محتاج تعمیق و تعمیم اســت و مستعد آن است 
تا با هدایت عالمان و هدایت روشــن ضمیران به بار بنشــیند. در عین حال 
از پذیرفتن این واقعیت گریزي نیســت که اگر از بیگانه گرایِی کورکورانه 
عده اي ـ  که رقمشان اندك نیستـ  به غرب و هر آنچه منسوب و متصف به 
آن است بگذریم، با گروهی مواجه می شویم که نسبت به هجوم فرهنگی 
غرب آسیب پذیرند و ماده مستعدي هستند که تهاجم و شبیخون فرهنگی 

دشمنان را پذیرا باشند».
نویسنده در جاي دیگري از کتاب تصریح می کند که روش هاي شبیخون 

فرهنگی دشمنان ما عبارت اند از:
1. لکه دار کردن شــخصیت هاي سیاســی و دینی و حتی حمله به پیامبر 
گرامی اســالم و ائمه اطهارt؛ 2. تحریف ارزش ها و احکام دینی؛ 3. 
شخصیت سازي هاي کاذب دینی؛ 4. ایجاد فرقه ها و دین هاي باطل مثل 
بهائیت و ایجاد جریان هاي به ظاهر اســالمی؛ 5. گسترش بدعت ها، مثًال 
اُرگ زدن در مراســم عزاداري؛ 6. گسترش خرافات؛ 7. ابداع و نشر شبهات 
در مبانی دینی؛ 8. جوسازي  و شایعه سازي  و به راه انداختن جنگ روانی بین 

مردم؛ 9. تضعیف رهبري. 
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