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بسمه تعالی

سخن اول 
نشریه محصولی تأثیرگذار، ماندگار و جریان ساز است که قدیمی ترین عضو خانواده رسانه محسوب 
می شــود. ابزاری ارتباطی که علی رغم رشد و توسعه انواع ابزارهای ارتباطی و گسترش ارتباطات 
رسانه ای، هنوز هم جایگاه خود را حفظ کرده است. اینها البته به شرطی است که یک نشریه نقش 

خود را در جامعه یا صنف خود به درستی تعریف کند و بر این مبنا حرکت نماید.
نشــریه می تواند به منزله یک بولتن خبری باشــد که مهم ترین رســالت خــود را در ارائه اخبار و 
گزارش های داخل سازمان و تشکیالت  بداند و صرفاً کارکرد اطالع رسانی  در حیطه درون سازمانی 

دارد. بسیاری از مطبوعات و نشریات نهادی و سازمانی در کشور ما چنین هستند.
نشــریه می تواند به مثابه یــک ارگان فعالیت کنــد و آیینه اخبار، اطالعــات، فعالیت ها، مواضع 
و دیدگاهای مســئوالن، فعاالن و اعضای یک تشــکیالت باشــد. در این فــرض مجله کارکرد 
برون تشــکیالتی هم پیدا می کند و انعکاس دهنده دیدگاه های صنفــی برای مخاطبان بیرونی و 

درون سازمان خواهد بود. 
نشریه می تواند رسانه یک جریان و یک تفکر باشد؛ یعنی عالوه  بر دارا بودن جنبه اطالع رسانی، 
آگاهی بخشی، و انعکاس نظرات و دیدگاه های سازمان متبوع، حامل پیام های مؤثر برای جامعه و 

دارای نفوذ، عمق و فراگیری نیز باشد.
»مسجد« به عنوان اولین و قدیمی ترین مطبوعه ای که درباره مسجد نوشته و قلم زده است، درهمه  
دوران های تالش و فعالیت خود، بخشی از این کارکردها را کم و بیش تجربه کرده است. »مسجد« 
در برهه ای از زمان توفیق خوبی داشته و در مقطعی از تالش های خود کمتر به اهداف ترسیم شده 

و مطلوب خود دست یافته است.
اکنون در دوره جدید، »مسجد« خواهد کوشید تا نه یک »بولتن« برای یك ارگان؛ که رسانه مکتوب 
باشــد؛ نه یك رســانه  مکتوب برای »مرکز رسیدگی به امورمساجد«؛ که رســانه ای  مکتوب برای 
مســجد. به باور ما این تعریف از نشریه و ترســیم اهدافی بر این مبنا می تواند »مسجد« را به نیاز 
و تراز نگاه مخاطبان اصلی اش که امامان عزیز و بزرگوار مســاجد هستند نزدیک شود؛ نشریه ای 
که می تواند مسجد را با کارکردهای مختلف و مورد انتظارش به عنوان کانون حیات طیبه اسالمی 
معرفی نماید و روحانی خردمند و پرهیزگار و اندیشــمند در طراز امام جماعت، امام مسجد و امام 
محل با مســئولیت های و رسالت های مخصوص به هرســطح را نشان دهد. همچنین »مسجد« 
می تواند میزبان فعاالن، کارگزارن و فرهیختگان اهل مســجد و تشــکل های داخل مسجد مانند 

پایگاه بسیج، کانون فرهنگی هنری و هیئت امنا به عنوان یاران همراه امام مسجد باشد.
این نگاه که »مســجد« رسانه مســجد باشد، اقتضائات و الزامات رســانه ای خود را طلب می کند. 
نگاهی جریان ســاز، چالشــی و انتقادی در مسیر راه گشــایی برای تحقق مسجد طراز اسالمی و 
اســتفاده از همه ظرفیت های موجود در مسجد با محوریت امام مســجد الزم است. در این نگاه 
نشــریه رویکرد فرهنگی خواهد داشت که البته کارکردهای آموزشی، اطالع رسانی، آگاهی بخشی 
را هم با خود به همراه می آورد. »مسجد« می کوشد جایگاه انعکاس، نظارت، اندیشه ها، ایده ها و 
بازنمایی الگوها باشــد و کار در ضعف ها و قوت ها و بازتاب دهنده آنها باشد. طبیعی است که از آن 

نمی توان انتظار یک نشریه پژوهشی و تحقیقی، داشت.
قطعًا اولین جایی که باید نیش و نوش نقد و نظر را به جان بخرد و با تمام وجود استقبال کند همین 
نشریه مسجد است که دوباره به میان جمع شما مشعل داران هدایت آمده است و می خواهد با شما 

و درکنار شما گوشه ای از رسالت عظیم خود را درباره خانه خدا و مردم به انجام رساند.
این شــماره جوانه ای اســت تازه روئیده کــه نظرات و نقدهای صریح و بــدون مجامله مخاطبان 

فرهیخته اش می تواند آن را به نهالی نورسته و ان شاءالّلـه درختی پربار تبدیل نماید.
این شــماره »مسجد« با همه نقص ها وکاستی هایش در زمینه محتوا، شکل و قالب تقدیم شما برای 
مطالعه و نقد و بررســی عالمانه شما. بدان امید که گام های بعدی را با کمک شما عزیزان استوارتر 

و محکم تر برداریم.
انشاءالّلـه
حمیدمشهدیآقایی 



  منبر
زیره به کرمان آوردیم

تکیه بر عرشه منبر و گوهر کالم اهل بیت )علیهم السالم( ُسفتن و پیشوایی نماز جماعت، توفیقی 
است از جانب دادار بخشاینده که روزی و قسمت شما خواننده گرامی شده است. موهبتی که هزار 
دســت و زبان از عهده شکرش به در نخواهند آمد. چه سخنی نورانی تر و واالتر از آیات وحی و 
ن َدَعا  مَّ کلمات اهل بیت)علیهم السالم( و چه کسی بهتر از سخنور این واژگان: »َوَمْن أَْحَسُن َقْولًا ِمّ

إِلَی اللَّـِه َوَعِمَل َصالًِحا َوَقاَل إِنَِّنی ِمَن الُْمْسِلِمیَن«.1
 به فرموده جواد االئمه)علیه السالم( مؤمن همواره به توفیق الهی نیازمند است و به قول سنایی: 

جهد بر تست و بر خدا توفیق
زآنکه توفیق و جهد هست رفیق

پس تالش و توفیق ، دو رفیق شفیق و دو بال پرواز در پهنه تبلیغ رساالت الهی اند. از قدیم گفته اند  
»از تو حرکت از خدا برکت« و حرکت مبّلغ و امام جماعت َجهد سازنده او در مسیر دستگیری از مردم 
است و در این سایه سار، باران برکات کریمانه نازل می شود و چه برکتی ارزشمندتر از توفیق الهی.
ســرویس »منبر« ماهنامه »مسجد«، در صدد است تا کوشش مجّدانه و بی شائبه ائمه جماعات و 
مبّلغان دینی را با ارائه راهکارهای اصولی از سوی کارشناسان فن، پربارتر و میزان تأثیرگذاری آن 
را عمیق تر کند. از این رو بخشی از سرویس به مباحث فن و روش سخنرانی اختصاص دارد و در 
بخش دیگر نمونه فیش های ســخنرانی و روضه برای بهره برداری تقدیم شده است. مقاالت و 

گزارش ها و گفت وگوهای علمیـ  تبلیغی بخش دیگری از این نشریه را تشکیل می دهد.
این سرویس، پشــتیبانی و به روزآوری اطالعاتی دینی ائمه جماعات و ارتقاء سطح روش های 
تخصصی تبلیغ را نقاط هدف خود می داند و در این مسیر از کارشناسان فن خطابه و روضه و طالب 

خوش قلم مدد می گیرد. 
مطالب این ســرویس مناسبت محور بوده و بر اساس رویدادهای هر ماه قمری منتشر می شود؛ 
رویدادهایی که ارتباط مستقیم با مباحث زّی و هویت طلبگی، اعمال ویژه هر ماه، موالید و وفیات 

معصومین و سایر موضوعات مذهبی دارد.
گرچه زیره به کرمان آوردیم ولی نشریه »مسجد« نشریه شما و سرویس »منبر« بستری مناسب 
برای طرح مطالب علمی و فنی شما فرهیخته ارجمند در باب مباحث هویت طلبگی و فن خطابه 
است. دست نیاز ما به سمت شما کشیده شده است؛ با ارسال مطالب و دیدگاه هایتان، »مسجد« 
خودتان را در راه اعتالی دین، آباد سازید که به فرموده قرآن مجید: »إِنََّما َیْعُمرُ  َمَساِجَد اللَّـــهِ َمْن 
ِئَك أَن َیُکوُنوا ِمَن  ـٰ َکاَة َولَْم َیْخَش إِلَّا اللَّـــهَ َفَعَسٰی ُأولَ َلاَة َوآَتی الزَّ آَمَن ِباللَّـــِه َوالَْیْوِم الْآِخرِ  َوأََقاَم الصَّ

الُْمْهَتِدیَن«.2 

پی نوشت:
1. فصلت: 33. 

2. توبه: 18.



خوش سلیقگی رمز موفقیت یک امام جماعت است 
در مصاحبه با حجت االسالم علی ثمری

مسجد: تشکر می کنیم که در این مصاحبه شرکت 
می فرمایید. لطفًا بیشتر خودتان را معرفی کنید و 
قدری از سابقه مسجدداری و دیگر فعالیت های 

خود توضیح دهید. 
من بزرگ شــده محله قیاثــی و دوالب تهران 
هســتم؛ همان محلــه ای که بــه دارالمؤمنین 
شهرت دارد. در این محله از انفاس قدسیه شهید 
سعیدی، آیت الّلـه ابطحی و شهید نواب صفوی، 
هرندی و بخارایی استفاده می کردیم. مسجدی 
هــم که در آن توفیق رفت و آمد داشــتیم تحت 
زعامت و امامت شهید آیت الّلـــه محالتی بود. 
در فضای آن مسجد و به برکت بینش و بصیرت 
شهید محالتی از عنفوان جوانی در مسیر انقالب 
و راه حضرت امام قرار گرفتیم. در ساعات فراغت 
از مدرســه، بعد ازظهرها به مدرسه مرحوم آیت 
الّلـه مجتهدی و از ایشان بهره گیری می کردیم. 
در آستانه پیروزی انقالب توفیق ورود به مباحث 
حوزوی را داشــتیم؛ مختصــری از دروس را در 

تهران و بخشی را در قم و اهواز سپری کردیم. 
بیشتر وقت من هم در دوران دفاع مقدس توفیق 
حضور در جبهه بــود. حدود 56 مــاه در جبهه 
بودم که ره آورد این حضور، همراهی و آشــنایی 
با دوســتان زیادی بود. چندین بــار هم توفیق 
جانبازی و مجروحیت نصیبم شد و خدا را از این 
جهت شاکر و سپاســگزارم. در جبهه ها ملبس 
بودم و مدتی مســئول عقیدتی سیاسی قرارگاه 
خاتم االنبیا بودم. همچنیــن به عنوان نماینده 
حضرت امام در بعضی از یگان های رزمی  در کنار 

شهید میثمی حضور پیدا می کردم.
در مسجد ما صبح ها حضرت آیت الّلـه موحدی 
کرمانی و ظهرها ابوالشــهید حجت االســالم و 
المسلمین میرجعفری، از همسایه های مسجد، 
اقامــه نماز می کنند. بنده هم دو شــب در هفته 
بحث تفسیر دارم. تا به  حال تفسیر حدود پانزده 
جزء قرآن را مرور کردیم. دوشــنبه ها نیز بحث 
نهج البالغه دارم که تقریبًا حکمت های حضرت 
امیر به اتمام رســیده اســت و اکنون در حال 
بررســی خطبه 113 نهج البالغه هستیم. این 

توفیق به برکت مسجد نصیب مان شده است.  

تبلیغ مسجدمحور وتبلیغ در مسجد ویژگی هائی 
دارد که می طلبد یک پرونده ویژه به آن اختصاص 
یابــد مخاطبــان خاص،تکــراری، بــه اضافه 
اســتمرار تبلیغ در زمان طوالنی و...از جمله این 
ویژگی هاســت که هم می تواند فرصت باشــد و 
هم تهدید.مبلغانی که امام مســجد هستندرنج 
تبلیغ را با سختی مســجدداری تحمل می کنند. 
بازگوئی تجربیات این مبلغان دائمی یا همان امام 
مسجدگام مهمی در انتقال تجارب به دیگر مبلغان 
است.مسجد کوشــیده این وظیفه را در گفتگو با 
مبلغین موفق که امام مســجد نیز هستندسهمی 
در انتقال این تجارب گرانســنگ ایفا کند.حجت 
االسالم والمسلمین ثمری چهره نام آشنای تبلیغ 

وامامت مسجداین بار برای مان می گوید.

مســجد: امام جماعت مسجد، جایگاه تبلیغی 
ویژه ای دارد و سبک زندگی او مورد توجه ساکنان 
محله است؛ ازاین رو غیر از فن بیان و سخنرانی 
باید در زندگی روزمره خود نیز اهل مراقبه باشد. 

لطفًا در این باره قدری راهنمایی بفرمایید.
سیره عملی اهل بیت همراهی با مردم و حضور 
در میان آنان بوده است. واقعًا امام جماعت بودن 
کار بسیار سختی است و قابل قیاس با امر تبلیغ 
نیست. به قول یکی از ائمه جمعه موقت تهران، 
کسی که بتواند مســجدی را اداره کند، می تواند 
یک مرکز استان را اداره کند؛ چون انواع سلیقه ها 
و فرهنگ ها در مسجد گرد هم می آیند و هنر امام 
جماعت موفق این اســت که تمام این طبع ها را 
به یک مجموعه منســجم تبدیل کند تا نتیجه 
مناسب را بگیرد، که البته کار سختی است. اینکه 
َبْتِنی ُسوَرُة  نبی مکرم اسالممی فرماید: »َشیَّ
ُهود؛ ســوره هود پیرم کــرد« و وقتی از حضرت 
ســؤال می شود، چرا؟ فرمودند: به دلیل این آیه 
که می فرماید: »َفاْســَتِقْم َکما ُأِمــْرَت َو َمْن تاَب 
َمَعَك«؛ یعنی باید بمانی و کار را مدیریت کنی و 
هر کسی که بخواهد همراه تو باشد، باید پا جای 

پای تو بگذارد و از تو تأسی کند. 
کار ائمه جماعتی که در سه نوبت نماز می خوانند 
نفس گیر اســت و زندگی شــان بایــد دائر مدار 
مســجد باشــد. اینان قطعًا مأجور عند الّلـــه 
هســتند. اگر امــام جماعتی با یــک مدیریت 
ســالم این افکار متضاد و سلیقه های مختلف 
را منسجم کند کار بزرگی کرده است. شب 21 
ماه رمضان امسال یک سری آقا پسر با گیس ها 
بلند، روغن مالیده، زیر ابرو برداشــته، ســر و 
صورت بند انداخته به مسجدمان آمده بودند. 
مــن در این فکر بودم که به چه شــکل با آنان 
برخورد کنم؟ باالخره این جوان احساس کرده 
امشب را باید در خانه خدا و در پناه کالم الّلـــه 
مجید حضور داشته باشد و رابطه بین خودش و 
خدا را اصالح کند. اگر امام جماعتی این روحیه 
و ظرفیت را نداشته باشد به این جوان می گوید: 

برای چه آمدی اینجا؟ 

منبری است و سلیقه اش؛ 
بهکوششسعیداسدی

)طلبهسطحدوحوزهعلمیه(
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مسجد: برای عملی شدن این موضوع شما چه 
توصیه ای دارید؟

من توصیه می کنم ائمه جماعت کتاب »ســنن 
النبی« مرحوم عالمه طباطبایی را مطالعه کنند. 
در شیوه ارتباط پیغمبر با مردم تأمل کنند. در این 
کتاب آمده اســت که روزی یــک عرب بیابانی، 
عرق کرده و آلــوده می آمد و دمر جلوی پیغمبر 
می خوابید و می گفت: من را مشــت و مال بده 
و حضرت تیمارش می کرد. وقتی می خواســت 
بلند شود برود می فرمود: »قولوا ال اله اال الّلـــه 
تفلحوا«. امام جماعتی موفق است که این منظر 
پیغمبر را داشته باشد. حضرت فرمودند: »نحن 
معاشــر االنبیاء نکّلم الناس علی قدر عقولهم؛ 
ما مجموعه انبیاء مأمور شــدیم که با هر کســی 
به انــدازه ظرفیتش برخورد کنیم«. اگر یک امام 
جماعت به این نکته توجه داشته باشد که آدم ها 
متفاوت اند در محراب و منبر موفق تر خواهد بود. 

مسجد: ورودی ســخنرانی مهم ترین بخش 
خطابه است که در مخاطب ایجاد انگیزه شنیدن 
می کند. چه راهکاری برای جذب و جلب توجه 

مخاطبین در ابتدای منبر پیشنهاد می کنید؟
قرآن می فرماید: »لََقْد کاَن لَُکْم فی  َرُســوِل اللَِّه 
ُأْسَوٌة َحَسَنة« شما یک الگو دارید پیش چشم تان 
آن هم پیغمبر اســت. باید نگاه کنیم نبی مکرم 
اســالم، روشــش در ورود و خروج نســبت به 
مســائل به چه کیفیتی بوده است. پیغمبر اکرم 
زود به مسجد می آمد و در محراب پشت به قبله 
رو به مردم می نشســت. بعضی  از ماها وقتی به 
مســجد می آییم که اذان را گفته اند و پشــت به 
مردم در محــراب نمازمان را می خوانیم و بعد از 
نماز پشــت مان را به مردم می کنیم و می رویم. 
دوســتی، انس و مودت با مردم یکی از آن رموز 
اســت. گاهی برای خودمان شأن هایی تعریف 
می کنیم که ما را از مردم دور می کند. همین امر 
سبب می شود که توقعات مان هم باال برود. چرا 
فالنی این جوری ســالم کــرد؟ چرا این جوری 
تندی کرد؟ این چرا چراها که شــروع می شــود 
محیط مسجد به هم می ریزد. بعضی ها مسجد 

را با پادگان اشتباه گرفتنه اند. 
ما زیر ذره بین هستیم، متأسفانه بعضی وقت ها 
تصور می کنیم مردم نمی بینند. هر چقدر با تأسی 
به سیره عملی سید انبیا زندگی کنیم، ارتباط ما با 
مردم راحت تر می شود. وقتی من منبر می روم، 
اینکه چگونه حرف خدا و پیغمبر را بزنم یک بحث 
است و اینکه مردم با عطش پای سخنرانی بیایند 
بحثی دیگری. االن که صدا و ســیما خوراک به 
مردم می دهد و محافل و مجالس برقرار است، 
باید جاذبه های خاصی در معاشرت های اجتماعی 
داشــته باشم تا مســتمع پای منبر من بنشیند. 
نمونــه  اش ســخنرانی های مرحوم آیت الّلـــه 
مجتهدی اســت که بی تکّلــف و راحت همان 
احادیثــی را می گوید که ما بارها و بارها خوانده و 
گفته ایم. چه می شود کالم او اثر می کند؟ استاد ما 
مرحوم آیت الّلـه بهاءالدینی می فرمود: »آدم اگر 
موفق بشود از خودش نفی حیثیت کند خدا همه 
چیز به او می دهد«. اگر این طور شد، خدا هم در 
کالم اثر می دهد. چگونگی و شیوه اش هم کاری 
است که پیغمبر می کرد؛ حضرت سوار االغ برهنه 
می شــد. خیلی  هایمان در تهران کسر شأن مان 
می شود سوار موتور بشویم. حضرت می فرماید 
من خودم می نشینم و شیر بز می دوشم. ما گاهی 
کسر شأن  مان می شود به نانوایی و میوه فروشی و 

قصابی محل برویم.
 مخاطب شناسی و شناسایی  نیازهای اعتقادی، 
اجتماعی و سیاسی الزمه منبر است؛ ولی از همه 

اینها مهم تر رفتار منبری است. 

مسجد: نســل جوان امروز کم حوصله است و 
می خواهد بیشترین مطالب را در کمترین زمان 
ممکن به دســت بیاورد؛ بــرای موجز و جذاب 

حرف زدن چه روش هایی پیشنهاد می کنید؟
این واقعیت تلخ کــه جوانان می خواهند راه صد 
ســاله را یک شــبه بروند وجود دارد؛ متأسفانه 
علتش این اســت کــه خصوصًا بعــد از انقالب 
امر تبلیغ دین به شکلی شــد که شور از شعور و 
احساسات از عقالنیت فاصله گرفت. گرچه شور 
برای ابتدای راه خوب اســت، ولی باید منجر به 

شعور شود. من امسال در ماه مبارک رمضان سه 
یا چهار جلســه داشتم که گاهی تا ده هزار جوان 
حضور داشــتند ولی آدم احســاس می کند جمع 
قابل توجهی از اینها بر امواج احساسات و عواطفی 
سوارند که نهایتش شعور و معرفت نیست. قطعًا 
بخشی از این معضل وابســته به کم کاری خود 
ماســت؛ تعــارف کردیم، بهانه جویــی کردیم، 
شأنیتی برای خودمان قائل شدیم و در یک سری 
از مجامع حضور پیدا نکردیم. در نتیجه کار دست 

بعضی افرادی افتاد که این کاره نبودند. 
جوانان تا دیر وقت در محرم سینه می زنند؛ ولی 
صبح نمازشــان قضا می شــود. برخی توجیه و 
برداشت هایی ناصواب و غلط از محبت اهل بیت 
درســت می کنند. این جوانان ســرمایه های ما 
هســتند. کم کاری مــا چنین وضعــی را پیش 
آورده اســت. راه نجاتش این است که اواًل یک 
مخاطب شناسی منطقی داشــته باشیم. جوان 
را خوب بشناســیم و عواطف جوان، شــرایط و 
موقعیتش را درک کنیم. قرآن کریم طبقه بندی 
زیبایــی دارد. زندگی را به پنج تا هشــت ســال 
ْنیا لَِعٌب َو  تقســیم می کند: »اْعَلُموا أَنََّما الَْحیاُة الدُّ
لَْهٌو َو زیَنٌة َو َتفاُخــٌر َبْیَنُکْم َو َتکاُثٌر ِفی الَْأْمواِل َو 
الَْأْوالِد«. هر کدام از این دوره ها هشت سال طول 
می کشد. جوان هایی که ما االن از آنها صحبت 
می کنیم توی هشت ســال دوم و سوم هستند. 
بی خیالی و زینت طلبی از هشــت سالگی شروع 
می شود، بیســت و چهار سالگی هم رو به افول 
است. او دوست دارد زیبا جلوه گری کند؛ ولی ما 
به او تفهیم نکردیم زیبایی در چیست. در زمان 
دفاع مقدس زیبایی را در رشادت و جوانمردی به 
او نشان دادیم؛ ولی جوان امروز گم و رها است. 
جوان گمشده ای دارد و اگر من آن گمشده اش را با 
زبان لّین به او نشان  دهم، پای منبر من می آید. 
مگر نه این است که وقتی حضرت موسی سراغ 
فرعون می رفــت، خدا به او گفــت: »اْذَهبا إِلی  
نًا« یعنی گرچه  ِفْرَعْوَن إِنَُّه َطغی  * َفُقوال لَُه َقْواًل لَیِّ
آدم کشــته و ادعای خدایی کــرده، ولی نرم با او 
حرف بزن. جوان از فرعون که بدتر نیست، ولی 

ما این گویش را نداریم. 

  روزی به آیت الّلـــه حکیم گفتم: زیر قبه سید 
الشهدا که دعا مستجاب است، چه بخواهیم؟ 
گفت: طلبه ها از حضرت سید الشهدا بخواهند 
سلیقه به آنها بدهد؛ منبری است و سلیقه اش؛ 

محراب و امام جماعت هست و سلیقه.
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مسجد: اولین چیزی که مستمع از منبری می بیند 
ظاهر و لباس اوست. پوشش و وضعیت ظاهری 

خطیب چه تأثیری در جذب مخاطبان دارد؟
 روزی به آیت الّلـه حکیم بزرگ، پدر شهید سید 
 محمدباقر حکیم گفتم: زیر قبه سید الشهدا
که دعا مستجاب اســت، چه بخواهیم؟ گفت: 
طلبه ها از حضرت ســید الشهدا بخواهند سلیقه 
به آنها بدهد؛ منبری است و سلیقه اش؛ محراب 
و امام جماعت هست و ســلیقه. سخنران باید 
در انتخاب مطالب ســلیقه داشته باشد، از همه 
مهم تر این سلیقه را در پوشش نیز مراعات کند. 
این حق الناس است؛ چون این مأموم و مخاطب 
وقتش را گذاشته است تا مرا ببیند و تحملم کند. 
در سیره عملی پیغمبر آمده است که آن حضرت 
وقتی می خواستند از منزل به مسجد بروند سر و 
روی شان را در ظرف آبی که جلوی در خانه شان 
بود مرتب می کردند و لباس مرتب می پوشیدند. 
ایشــان نعلین شیک می پوشیدند، عبای شیک 
به دوش شــان می انداختند. در فقه این مسئله 
وجود دارد که یکی از مالک های برتری دو امام 
جماعت مساوی، آراستگی و زیبایی ظاهر است. 
پیغمبر، امیرالمؤمنین و ائمه اطهار آراســته و 
خوش پوش بودند. آشفتگی ظاهر را نمی توان 
سادگی دانست. نباید حتمًا لباس نو باشد؛ ولی 
باید خوش پوش باشیم. آشنایی با آداب معاشرت 
اســالمی با مبنای ســنن النبی مرحوم عالمه 
طباطبایی و جلوه های رفتــاری حضرت امیر و 

اهل بیت الزم است.

مسجد: روضه نمک منبر است و خطابه بدون 
روضه خطابه ای ابتر و کم تأثیر اســت. جایگاه 

روضه در خطابه را توضیح دهید.
علت اینکه شور و احساسات زیاد شده و شعور و 
معرفت کم شده، همین ترک روضه ما منبری ها 
اســت. متأســفانه بعضی روضه خوانی را کسر 
شــأن خود می دانند. من با افتخار خود را روضه 
خوان اهل بیت می دانم. روضه نوری به باطن 
روضه خوان می دهد که می تواند مخاطب را نیک 

بشناســد و در اســتخدام کلمات با احساسات و 
عواطف به بهترین شکل ممکن برخورد کند. من 
احساس کردم بعضی ها دسترسی شان به منابع 
سخت باشد از این رو مجموعه ای را چاپ کردم و 
خدمت آیت الّلـه بهجت بردم. ایشان فرمودند که 
زحمت کشیدید، با زبان ساده هم این را نوشتید. 
عنوان این اثر »شرح شــمع« در آداب سوگواری 
و مقتل حضرت سید الشــهداء است که در حال 
اقدام برای چاپ چهارم هســتیم. بیش از 150 
مقتل قوی را فشــرده کردم، عصاره اش »شرح 

شمع« شده است. 
بنده در تاســوعا و عاشــورا از روی کتاب، مقتل 
می خوانم که با استقبال چشم گیری همراه است. 
مقتل خوانی بین ما گم شده در حالی که این سنت 

اهل بیت بوده است. 

مسجد: درباره اهمیت و لزوم آشنایی سخنرانان 
با فن روضه خوانی و آواهای حزین توضیحاتی 
بفرمایید. آیا الزم است که خطیب با دستگاه ها 

و نواهای مختلف آشنایی داشته باشد؟ 
روضه خوان قبــل از این که روضه بخواند باید با 
روضه، خودش بسوزد. من اگر خودم در خلوتم 
با این روضه ارتباط برقرار کردم، آنگاه اگر چه با 
زبان الکن بیان کنم، چون سخنی است که از دل 

بر می آید الجرم بر دل هم می نشیند. 

مسجد: برخی از سخنرانان مقیدند که پیش از 
سخنرانی چند مســئله شرعی را بیان کنند. آیا 
این کار را می پسندید؟ بهترین جایگاه برای ارائه 

احکام شرعی کجاست؟ 
در بیان احکام شــرعی باید سلیقه به خرج داد؛ 
مثاًل در ماه مبارک رمضان مبطالت روزه را قبل 
از منبر بگوید. باید احکام و مسائلی که مناسب 
زمان اســت، مطرح بشــود؛ مثاًل من در محرم 
مسائل شرعی  عزاداری، بحث بدعت ها، بحث 
تحریف ها را بیان می کنــم. یا در همین کتاب، 
مســئله لطمه زدن و تباکی را به مناسبت مطرح 

کردم.

مسجد: آخرین توصیه تان برای ائمه جماعات را 
بفرمایید.

شغلی که در اختیار ماست ما را سر دو راهی جنت 
و نار قــرار می دهد. اگر آن چــه را که می گوییم 
عامل باشیم فردای قیامت با روی باز در بین این 
مردم روانه بهشــت می شویم؛ ولی روز حسرت 
آن روزی اســت با حرف های ما مردم به بهشت 
بروند و ما فقط نظاره گر باشــیم. نقل اســت که 
شیخ جعفر شوشتری گفت: »خواب دیدم قیامت 
اســت و در صحرای محشر هستیم. در ابتدای 
صفی کــه جماعت زیادی ایســتاده اند حضرت 
سید الشهدا است. در ابتدای صفی حضرت امام 
صادق اســت. به من گفتند: شما جزو علما 
 ،هستید، بروید در صف حضرت امام صادق
آنها جزو عوام الناس هســتند. دیدم صف مردم 
عادی به سرعت حرکت می کند. می پرسند: آقا 
چه کار کردی؟ می گویند: آقا گریه کردم، آقا سینه 
زدم، آقا خیــرات دادم، آقا اظهار محبت کردم. 
حضرت می گوید: بروید. ولی امام صادق مو 
را از ماســت می کشد؛ اینجا باید این را می گفتی 
چرا نگفتی؟ چرا اینجا این کار را کردی؟«. شیخ 
جعفر شوشتری می گوید: »در صف علما ایستادم 
دیدم خیلی کار سخت است. عمامه ام را از سرم 
برداشــتم رفتم توی صف مردم عادی ایستادم. 
نوبتم که شــدم آقا کمی نگاهم کرد و گفت: من 
می دانم تو آخوند هســتی چه کسی گفت به این 
صف بیایی؟ گفتــم: آقا من روضه خوان شــما 

هستم. آقا فرمودند:  وارد بهشت شو«.
مرحوم آیت الّلـــه مجتهدی می گفت: »اگر در 
جایی امام جماعت شــدید و بعــد از یک ماه اگر 
نمازگزارها اضافه شدند، بمانید وگرنه جمع کنید 

 .»و بروید

بعضی روضه خوانی را کسر شأن خود می دانند. 
 من با افتخار خود را روضــه خوان اهل بیت
می دانــم. روضه نوری به باطــن روضه خوان 
می دهد که می تواند مخاطب را نیک بشناسد و 
در اســتخدام کلمات با احساسات و عواطف به 

بهترین شکل ممکن برخورد کند.
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 مقدمه:
ْم ِمَن  ْر ُثمَّ َتَکلَّْم َتْســلَ امام علی فرمود: »َفکِّ
لَل؛ نخست اندیشه کن، آن گاه سخن گوی تا  الزَّ

از لغزشها در امان باشی«. 1
یکی از دغدغه های مهم مبلغین در امر مقدس 
تبلیــغ، رســیدن بــه مهــارت الزم و کافی در 
سخنرانی و منبر و خطابه می باشد)خوب حرف 
زدن و حرف خــوب زدن( و معمــواًل طالب و 
فضــالی محترم به دنبال دســتیابی به فنون و 
روش های جذاب ســخنرانی می باشــند. برای 
وصول به بــه این روش هــا و فنون تخصصی 
سخنرانی، مرکز آموزش های تخصصی تبلیغ با 
کمک اســاتید به نام و با تجربه و خّلاق اقدامات 
بسیار زیاد و شایسته ای انجام داده است که متن 

زیر شمهای از این اقدامات می باشد.
این متــن با اســتفاده از کتاب ارزشــمند روش 
ســخنرانی دینی2 و برنامه ها و تجارب اســاتید 
راهنمــای گروه هــای مهارتــی خطابــی مرکز 

آموزش های تخصصی تبلیغ تدوین شده است.

 تعریف سخنرانی دینی
ســخنرانی دینی عبارت است از: »سخن گفتن 
یك نفــر با جمع بــه نحو یك طرفه بــه منظور 
تأثیرگذاری مطلوب ]دینی [ در اندیشه، احساس 
و رفتار مخاطب، به قصد و روش انشاء سخن«.

اّول: مشخص کردن مخاطب 
قبل از تعیین موضوع سخنرانی و مطالعه برای 
جمع آوری مطالب، باید مخاطب را مشــخص 
کــرد تا با توجه به نیازهــا، عالیق و قدرت درك 
و فهــم او، موضــوع معین شــود و مطالب گرد 
آیــد؛ در غیر این صورت در بســیاری از مواقع، 

بر عرشه منبر
آداب و روش سخنرانی و فن خطابه

صمدنظری
)مدرسمرکزتخصصیتبلیغ(

مطالبی تهیه و سخنانی بیان می شود که دردی 
از مخاطب دوا نمی کند.

قرآن کریم همواره به نیازهای تبلیغی مخاطبان، 
توجه داشته است. برای نمونه، آیاتی که با توجه 
به نیازمندیهای مخاطبان در قرآن آمده اند آیاتی 
هستند که با »یســئلونك« آغاز شده اند و در آنها 
ســؤالی از مخاطبان مطرح و ســپس به پیامبر 
خدا دستور داده می شود که در جواب آنها چنین 

و چنان بگوید.
پیامبــر عزیز خــدا و امامــان معصوم در 
تبلیغات خود به نیازها، عالیق، و سطح فهم و 
درك مخاطبان توجه ویژه داشتند؛ برای نمونه، 
رســول خدا درباره توجه به قدرت عقالنی و 
درك و فهم مردم می فرمود: »اِنَّا َمعاِشــَر الَْاْنِبیاء 
اُِمْرنــا اَْن ُنَکلَِّم الّنــاَس َعلی  َقــْدِر ُعُقولِِهْم؛ ما 
پیامبران ]الهی[ مأمور شده ایم که با مردم به اندازه 

عقلهایشان سخن بگوییم«.3
امام علی نیز با عنایت به رعایت میزان فهم 
ُه  مخاطب فرمود: »اَْحَســُن الَْکالِم مــا ال َتُمجُّ
الْآذاُن َوال ُیْتِعُب َفْهُمُه الَْاْفهام؛ زیباترین سخن، 
آن است که برای گوشــها ناخوشایند و درك آن 

برای فهم مردم سخت نباشد«. 4
بشـــنو مـــوعظه اهــل عقول
َکــّلم النـاس عـلی قـدر عـقول 

اصل، معنا است نه تزیین کـالم
سخن آن است که فـهمند عـوام

مرحــوم محمدتقی فلســفی خطیــب معاصر 
می نویسد: »ســخنران باید در گفته های خود، 
مقدار درك شــنوندگان را رعایت کنــد و درخور 
فهم آنان ســخن بگویــد... گوینــده در مقام 
ســخن باید درجه عقل، نیروی درك، ســطح 

فرهنگ، ظرفیــت معنوی، اســتعداد فکری، 
قدرت فراگیری، طرز تفکر، و خالصه، درجات 
صالحیت و شایستگی مســتمعان را بسنجد و 
مطالب خود را با رعایت استعداد آنان بیان کند؛ 
نه آنکه مراتب علمی خود را معیار قرار دهد و هر 

چه را که می داند بگوید«.5 
پس از عقل و اندیشــه مخاطــب، تمایالت و 
گرایش های او بسیار اهمیت دارد. در حدیث آمده 
است: »اِنَّ لِْلُقُلوِب َشــْهَوًة َو اِْقبااًل َواِْدباراً َفأُتوها 
ِمْن ِقَبِل َشَهواِتها...؛ همانا برای دلها تمایالت 
و اقبال و ادباری است. پس از راه تمایالتشان به 

سوی آنها بیایید«. 6
سعدی شیرازی چه خوش گفته است که:

حکایت بر مزاج مستمع گوی
 اگر خواهی که دارد با تو میلی 

در ارتباط با مخاطبان مالحظه دیگری نیز وجود 
دارد که الزم اســت مورد توجــه جّدی قرار گیرد 
و آن شــئون گوینده و شــنونده است که گاهی 
موجب می شود ســخنران چیزهایی را بگوید و 
یا از بیان مطالبــی پرهیز کند. یا اینکه در گفتن 
تصریح داشته باشــد، یا پوشیده سخن بگوید؛ 
همانند سخنرانی یك طلبه جوان در جمع زنان 
و یا ســخنرانی او در محضر بــزرگان علمی و یا 
سخنرانی یك استاد در جمع طالب جوان و... .

 انواع مخاطبان 
 مخاطبان با توجه به ویژگی هایشان در رده های 

ذیل دسته بندی می شوند:
1. مرد یا زن؛

2. کودك، نوجوان، جوان یا سالمند؛
3. با سواد، بی سواد یا کم سواد؛
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4. مذهبی یا غیر مذهبی؛
5. بــا انگیزه یــا بی انگیــزه )داوطلــب یا غیر 

داوطلب(؛
6. عمومی )از هر ســن و ســال و سطح سواد و 

انگیزه و...(.
بــا توجه به شــاخص های فوق، می تــوان نوع 
مخاطب را مشــخص کرد؛ مثاًل ممکن اســت 
مخاطبان ما جوانان باســواد، مذهبی و باانگیزه 
باشند، یا پسران بی سواد غیرمذهبی و بی انگیزه 
باشند و یا عموم اقشار مردم در سخنرانی شرکت 
کنند. مراحل بعدِی اجرایِی قبل و حین سخنرانی 

با توجه به نوع مخاطب پیگیری می شود.

دوم: تعیین موضوع )محور(
 شاید برخی بر این تصور باشند که تعیین موضوع 
ســخنرانی از پیش، الزم نیســت و ســخنران 
مذهبی پس از قرار گرفتن بر عرشه منبر با الهام 
الهی موضوعی را مطــرح می کند و تأثیرگذاری 

الزم و مطلوب صورت می گیرد.
ضمن قبــول امدادهای غیبی و الهام های الهی 
برای برخی افراد و در بعضی موارد، الزم اســت 
این نکته را گوشــزد کنیم که چنین ســخنورانی 
جز در موارد اســتثنایی مبتال به پراکنده گوییاند. 
در نهایت نیــز پس از طرح موضوعات متفرق و 
مختلف، به نیاز مخاطب پاسخ نمی دهند؛ بهویژه 
در شرایط فعلی که باید حســاب شده در مقابل 

ترفندهای دشمنان تبلیغ کرد.
البته سخنرانیهای کشکولی با موضوعات متنوع، 
اگر دارای یك محور و موضوع اصلی باشند، برای 
مخاطبان عام مفیدند؛ ولی در همین موارد نیز قابل 
نقدند و چنانچه در موضوع واحدی متمرکز شوند و 
دیگر شرایط محتوایی را رعایت کنند، تأثیرگذاری 

علمی و احساسی قوی تری خواهند داشت. 
 فواید تعیین موضوع 

 تعیین یك موضــوع برای ســخنرانی، امکان 
موفقّیت در محورهای ذیل را افزونتر خواهد کرد:

1. پرورش مطلب؛
2. تفهیم مطلب به مخاطب؛

3. ماندگار شدن بحث؛
4. ارتباط با مخاطبان؛

5. اقناع اندیشه و تحریك احساس؛

6. امکان نوآوری و خّلاقیت؛
7. پاسخگویی به نیازها و تمایالت مخاطب؛

8. پرهیز از تکرار مطالب.
 

 ســوم: مشــخص کردن هــدف) نقطه اوج 
تأثیرگذاری(

 هدف، نقطه ای است که می خواهیم شنونده را به 
آن برسانیم. سخنران دینی پیش از هر سخنرانی 
باید هــدف خود را از ایــراد آن به صورت دقیق 
مشــخص کند و اهداف اصلی و فرعی را برای 
خویش ترســیم نماید تا تالش وی ابتر نماند؛ 
مثاًل اگر در موضوع »احترام به والدین« ســخن 
می گوید، ممکن است هدف اصلی وی این باشد 
که جوانان، پدر و مادر خود را »امین و مشــاور« 
خویش بدانند و در عین حــال، اهداف فرعی و 
جنبی دیگری مثل عدم جدال با والدین، احترام 

گذاشتن به آنها و... را مد نظر قرار دهد.
 اگر سخنرانی هدفمند نباشد، مشکالت ذیل رخ 

می دهد:
 1. انتخاب موضوع نامناسب؛

 2. بهره برداری نامناســب از فرصت؛ حتی در 
جایی که موضوع نیز مناسب باشد.

 معیارها و راههای تعیین هدف 
 در هنــگام تعیین هــدف، باید بــه محورها و 

معیارهای ذیل توجه کرد:
1. نیاز مخاطب؛

2. تمایالت مخاطب؛
3. ظرفیت مخاطب؛

4. شفافیت هدف؛
5. ُخرد بودن هدف.7

 برای دستیابی به سه معیار اّول از راههای ذیل 
اقدام میشــود و پس از رسیدن به آنها، هدف به 

صورت خرد و شفاف مشخص می شود.
1. بررســی شخصی: اگر ســخنران در منطقه 
تبلیغی ساکن بوده و یا به نوعی ارتباطات زیادی 
با مخاطبان خود داشته باشد، می تواند تمایالت، 
نیازهــا و ظرفیت آنان را بشناســد و به صورت 

شفاف، هدف سخنرانی را مشخص کند.
2. استفاده از نظر خبرگان: در صورتی که مبّلغ؛ 
با منطقه تبلیغ یا خود مخاطبان آشــنا نیست و 
خودش نمی تواند نیازها، تمایالت و ظرفیت آنان 

را بررسی کند، می تواند از افراد خبره و مرتبط با 
مخاطبان ســؤال کند؛ مثاًل اگر قرار است در یك 
دبیرستان سخنرانی کند و با دانش آموزان نیز آشنا 
نیست، می تواند از مدیر مدرسه یا مسئول امور 

تربیتی و یا مشاور مدرسه نظرخواهی کند.
3. استفاده از نظر مخاطبان: چنانچه مبّلغ بتواند 
ارتباطــات خوبی با مخاطبان خود برقرار نماید، 
می تواند با اســتفاده از نظر خــود آنان به نیازها، 

تمایالت و ظرفیتشان پی ببرد.
البته در این باره باید ظرافت های خاص ارتباطی را 
رعایت کرد؛ مثاًل پس از آنکه سخنران دینی چند 
جلسه اّول سخنرانی را با اهداف قابل توجه برای 
همه اداره کرد، می تواند در یك گفتگوی دوستانه 
ـّه با شما ارتباط خوبی برقرار  اعالم کند: بحمدالل
کردیم، شما انسان های مهربان و مهمان نوازی 
هستید، بنده میل دارم بیشتر با هم انس داشته 
باشیم. اگر بخواهید می توانید در این ساعت های 
خاص با هم بنشینیم و درد دل کنیم، می توانید با 
تماس تلفنی، پرسش های خود را مطرح کنید یا 
برایم نامه بنویسید. با این اقدام، راه باز می شود و 
مردم از طریق نوشتن و گفتن، نیازها، ظرفیت ها 

و تمایالت خود را منتقل می کنند.
ادامه مباحث در شماره های بعدی خواهد آمد.

 
پی نوشت:

1. مصطفــی درایتی؛ معجــم الفاظ غــرر الحکم و درر 
الکلم؛ ص 994.

2. حسین مالنوری؛
3. کلینی؛ الکافی؛ ج 1، ص 23.

4. مصطفی درایتی؛ پیشین؛ ص 233.
5. بــا اقتباس از: راه و رســم تبلیغ، کانون نویســندگان 

فضالی قمی حوزه علمیه قم؛ ص 36 - 38.
6. عالمه مجلسی؛ بحار االنوار؛ ج 67، ص 61.

7. هدف یا اهداف ســخنرانی نباید کلی باشند؛ بلکه باید 
آنها را جزئی و شفاف کرد تا با توجه به مشکالت موجود، 
سخنرانی ها جهت یابند؛ مگر در موارد استثنایی و خاص.

 قرآن کریم همواره به نیازهای تبلیغی مخاطبان، 
توجه داشته اســت. برای نمونه، آیاتی که با 
توجه به نیازمندیهای مخاطبان در قرآن آمده 
اند آیاتی هستند که با »یسئلونك« آغاز شده اند 
و در آنها سؤالی از مخاطبان مطرح و سپس به 
پیامبر خدا دستور داده می شود که در جواب آنها 

چنین و چنان بگوید.
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موضوع: بانـوی شـفاعت
) حضرت معصومه(

علیرضازنگویی
)طلبهسطحدومرکزتخصصیتبلیغ(

درود بر روح تابناک معصومه که اکنون آفتاب حرم با صفایش، سرزمین ایران را نورانی کرده است.
 امام صادق فرموده اند: »َمن زاَرها َوَجَبت لَُه الَجنَّه؛ هر کس که او را زیارت کند، بهشت بر او واجب می   گردد«.  1

همچنین ایشان فرموده است: »إنَّ زیاَرَتها َتعِدُل الَجنَّه؛ همانا زیارت او معادل با کسب بهشت است«.2
ها َفَلُه الَجنَّه؛ کسی که او را از روی معرفت به شأن و مقامش، زیارت  امام رضا در حدیث دیگری فرموده اند: »َمن زاَرها عاِرفًا ِبَحقِّ

کند، پاداش او بهشت است«.  3

اول ذیقعده سال 173 هجری قمری، با 
 ،والدت فرزندی از تبار رسول الّلـــه
مدینه فروغی دیگر می یابد و خانه پرمهر 
 امام کاظم و نجمه خاتون، غرق سرور 
و شــادمانی می گردد.   به یمــن قدوم او، 
آســمان با زمین مهربان تر شد و ابرهای 
عاطفه دوباره پرثمر گردید و در بوســتان 
معنویت، نســیم ســبز بشــارت وزیدن 

گرفت.  
ایــن گونه بود کــه تاریخ به چشــم خود 
فاطمه ای دیگر را دید.   فاطمه ای که شمیم 
دلنواز او خانه خورشید را فرا  گرفت.   آری با 
آمدنش کوثر فاطمی جوشــیدن  گرفت و   
عصمــت و عفــت زهرادوباره متجلی 
 گشت. شرافت َنسبی حضرت معصومه
فراتر از آن است که قلم، توان وصفش را 
داشته باشد.   نیاکان او، پرچم داران هدایت 
و فضیلت هســتند. او خــود، دختر  امام، 

خواهر  امام و عّمه  امام است.
 امام رضــا تنها فرزند نجمــه خاتون 
بــود؛ تا اینکه بعد از یک ربع قرن انتظار، 
ماه تابانی از افق  امامت درخشید و با تولد 
فاطمه حدیث تنهایی امام رضا به سر آمد. 
کریمه اهل بیــت  لحظه ای از خورشــید 
فروزان  امامت جدا نشد و همواره از دریای 
بی کران علوم پدر و برادر، کســب فیض 
نمود.   او در سنین کودکی به مقامی رسید 
که از سرچشــمه زالل علــم و معرفتش 
مردم مدینه ســیراب شــده و با پاسخ به 
پرسش های فقهی و عقیدتی آنان شگفتی 

پدر را دو چندان کرد. 
هجرت حضــرت معصومه به ایران به 
دنبال اطاعت از درخواســت  امام زمانش 
و تجّلی عشــق به والیت بود. به شــوق 

دیدار ولّی خود و ادای رســالت زینبی به 
همراه عــده ای از برادران و برادرزادگانش 
به طرف خراســان حرکت کــرد. کاروان 
دلبری ایشــان در هر شهر و محلی مورد 
استقبال مردم قرار می گرفت. اینجا بود که 
آن حضرت نیز همچون عمه بزرگوارشان 
حضرت زینب پیام مظلومیت و غربت 
برادر گرامی شــان را به گوش مردم مؤمن 
و مسلمان می رســاندند و مخالفت خود 
و اهل بیــت را بــا حکومــت حیله گر 

بنی عباس اظهار می کردند. 
کاروان وارد ایران شــد؛ شکوه و عظمت 
این کاروان دل مأمــون را به لرزه انداخته 
بود. هر فرسنگ که این کاروان به مقصد 
نزدیک تر می شد؛ دلهره عّمال حکومت 
افزایش می یافــت و تحّمل آنها طاق؛ تا 
اینکه در نزدیکی شهر ساوه به آنان جنگی 
را تحمیل کردند و در آن جنگ، عده ای از 

ذریه فاطمی  شهد شهادت نوشیدند.
عطر شهادت و ایثار فرزندان رسول خدا تا 
سرزمین قم پیچید؛ مردم قم به سرعت 
 راهی ساوه شدند و از حضرت معصومه
خواستند تا شهر قم را به قدومش متبرک 
نماید.   هرچند قم الیــق دریای بی کران 
کرامتش نبود؛ ولی وســعت آسمان مهر 
او بی کران تر از جغرافیای کویری آن شهر 
بود. با  آمدن حضرت معصومه در شــهر 
قم این بار خورشید حقیقت از افق مغرب 
ســرزد و خاک قم از حضورش، مقّدس و 
نور باران شــد. روز 23 ربیع االول ســال 
201 هجری قمری حضرت وارد شــهر 
مقدس قم شــدند. ســپس در محلی که 
 امروز »میدان میر« نامیده می شــود، شتر 
آن حضرت در منزل »موســی بن خزرج« 

زانــو زد و افتخار میزبانی حضرت نصیب 
او شد.

خواهری زینب سرشت، پس از هجرتی 
زینب گونــه بــا بانــوان درد دل می کند و 
می گوید: شــما چه می دانید معنی عشق 
به برادر را آن گاه کــه او را »موال« خطاب 

می کنی!
او هفــده روز بر ســجاده ســرخ انتظار، 
پایان شــب یلدای فراق را در »بیت النور« 
به دعا نشســت و داغ شهادت مظلومانه 
برادران و همســفرانش، کرد آن چه را که 
نباید می کرد. ســرانجام در روز دهم ربیع 
الثانی و )بنا بر قولی دوازدهم ربیع الثانی( 
ســال 201 هجری پیش از آنکه دیدگان 
مبارکش به دیدار برادر روشــن گردد، در 
دیار غربت و با اندوه فراوان دیده از جهان 
فروبســت و شــیعیان را در ماتم خود به 
سوگ نشاند. مردم قم با تجلیل فراوان، 
پیکر پاکش را به ســوی محل حرم فعلی 
کــه در آن روز به نام »باغ بابالن« معروف 
بود، تشییع نمودند. همین که قبر مهیا شد 
در اینکه چه کسی بدن مّطهر آن حضرت 
را داخل قبر قرار دهد دچار مشکل شدند، 
که ناگاه دو تن ســواره که نقاب به صورت 
داشــتند از جانب قبله پیدا شدند و نزدیك  
آمدند. پس از خواندن نماز، یکی از آن دو 
وارد قبر شد و دیگری جسد پاك و مطّهر 
آن حضرت را برداشــت و به دست او داد 
تــا در دل خاك نهانش ســازد. آن دو نفر 
پس از پایان مراسم، بدون آن که با کسی 
سخن بگویند، بر اسب های خود سوار و از 

محل دور شدند.

ایجاد انگیزه

متن و محتوا
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پی نوشت:
1. عالمه مجلسی؛ بحار االنوار؛ ج ۴8،ص 317.

2. همان؛ ج۶0، ص 219.
.3. همان؛ ج ۴8،ص 317.

4. به نقل از حجت االسالم والمسلمین عبدالّلـــه 
.موسیانی از شاگردان آیت الّلـه مرعشی

 5. اشتهاردی، محمد مهدی؛ حضرت معصومه
فاطمه دوم؛ ص 155.

6. یوسف رحیمی.
7. عالمه مجلســی؛ پیشــین؛ ج 102، ص 266 

)زیارت حضرت معصومه(.

رفتارسازی

تحریک احساس

حضرت آیت الّلـــه العظمی مرعشــی نجفی به طالب  فرمود:  علت آمدن من به قم این بود که پدرم چهل شب در حرم 
حضرت علی بیتوته نمود تا آن حضرت را ببیند.   شبی)در حال مکاشفه( حضرت را دیده بود که به ایشان می فرماید:  سید 
محمــود، چه می خواهــی؟  پدرم عرض می کند:  می خواهم بدانم قبر فاطمه زهرا کجاســت تا آن را زیارت کنم.   حضرت 
فرموده بود:  من که نمی توانم بر خالف وصیِت آن حضرت قبر او را معلوم کنم! عرض کرد:  پس من هنگام زیارت چه کنم؟  
حضرت فرموده بودند:  خدا جالل و جبروت حضرت فاطمه را به فاطمه معصومه عنایت فرموده است.   هر کس بخواهد 

ثواب زیارت حضرت زهرا را درک کند، به زیارت فاطمه معصومه برود.  3
مالصدرا هرگاه در مطالب علمی  به مشکالت پیچیده برخورد می   کرد، از روستای َکَهک به زیارت حضرت معصومه می   آمد 

و با توّسل به آن  بی بی، مشکالتش را حل می کرد، و از منبع فیض مبارک حضرت معصومه بهره   مند می گردید.  4

نوری ز فیض کوثر بی انتها گرفت وقتی دلم کنار ضریح تو جا گرفت  
هر بار قلب مرده من هم شفا گرفت یادم نمی رود که ز الطاف مرقدت  

تا از کرامت حرم تو صفا گرفت شد پای بوس خاک در آستانه ات  
فهمیده ام نگاه رئوفت مرا گرفت از لحظه ای که وارد شهر شما شدم 
رنگی به روشنایی آئینه ها گرفت وقتی به صحن آینه ات  آمدم، دلم 
گل داده است غنچه گلدان آینه دل آشیان گرفته در ایوان آینه  

بر مقدمت توسِل حاجات می رسد از مرقدت شمیم مناجات می رسد  
دستم به چشمه های کرامات می رسد وقتی که خاك بوس حریم تو می شوم 

تا نور گنبدت به سماوات می رسد دیگر چه احتیاج به مهتاب و آفتاب 
امواج بی کران تحّیات می رسد با بال هر فرشته که گرم طواف توست 
عطر مزار مادر سادات می رسد هر دم از آسمان ضریح مطهرت  

یک عصر جمعه وقت مالقات می رسد؟ در بین صحن حضرت صاحب زمان بگو 
ای عمة  امام زمان »اشفعی لنا« 5 بانوی مهربان جهان »اشفعی لنا« 

باشد که با توجه بیشتری فرازهای زیارت حضرت معصومه، مخصوصًا این فراز نورانی را زمزمه کنیم: »یا فاِطمُة اْشَفعی لی 
ِفی الَْجَنِة، َفِاَن  لَِك ِعْنَد الّلـِه َشْأنًا ِمَن الَشْأِن، اَللُهَم اِنی اَْسَئُلَك اَْن َتْخِتَم لی ِبالَسعادِة، َفال َتْسُلْب ِمنی ما اََنا فیِه َو ال َحوَل َوال 

ُقَوه ااِل ِبالّلـِه الَْعلِی الَْعظیم؛ ای فاطمه! در بهشت، شفیع من باش که نزد خدا برای شفاعت نمودن، جایگاهی ویژه داری.
خدایا! از تو می خواهم که زندگانی ام را به رســتگاری پایان بخشــی و این »حال خوش« را از من باز نســتانی که جز با دست 

  6.»آویختن به خدای بلند پایه بزرگ، هیچ نیرو و توانی نیست
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زمانــی که به خــواب می رفت صدای 
تسبیح می شنید؛ صدا، صدای نوزادی 
بود کــه خدا را حمد می کرد و کلمه »ال 
اله اال الّلـــه« را تکرار؛ اما وقتی بیدار 

می شد، دیگر صدایی نمی شنید. 
پنجشنبه، 11 ذیقعده سال 148 قمری 
فرا رســید. مدینه بعد از شــانزده روز 
 ،غصه و عزا از شهادت امام صادق
منتظرخورشــید فروزانی بود تا نورش 
مدینــه را از این مصیبت رها ســازد. 
نوزاد به دنیا آمد، دو دســت کوچکش 

را روی زمین گذاشــت و ســرش را به 
سوی آسمان بلند کرد و لبان مبارکش 
را حرکــت داد؛ گویا بــا خدایش نجوا 
می کرد. خاطره عیسی را زنده کرد 
که در گهواره ســخن گفت و پیامبری 

خود را به اثبات رساند.
امام کاظم، نوزاد را در آغوش گرفت 
و به همسرش نجمه1ـ  که بسیار با ادب 
و پرفضیلت بــود ـ فرمود: »ای نجمه 
این کرامت الهی بر تو مبارك باشــد«. 
آنگاه در گوش راســت فرزندش اذان 

و در گــوش چپش اقامه گفتند و با آب 
فرات کام فرزندش را برداشتند2

نــام مبارکــش را »علی« گذاشــتند. 
القابــش،  کنیــه اش »ابوالحســن« و 
رضــا، صابر، رضــی و وفــی بود که 
مشهورترین آنها »رضا« است؛ زیرا در 
آسمان پسندیدة خدا بود و رسول خدا 
و ائمه هدی در زمین از او خشــنود 
بودند و او را برای امامت پســندیدند، 
همچنین مخالفان و دشمنان نیز او را 

پسندیدند و از او راضی بودند.

ایجاد انگیزه

موضوع: امام مهربانی
)امام رضا(

 دوران زندگی امام رضا در دو بخش 
خالصه می شود:

قبــل از امامت، 35 ســال)148 تا 183 
هجری قمری(؛

این دوران، دوران بسیار دشواری از لحاظ 
سیاســی برای شــیعیان بود. به همین 
علت امام کاظم بارهــا درباره فضائل 
و جانشــینی فرزندش ســخن گفته اند و 
ایشــان را بعد از خود امــام معرفی کرده 
است. هارون الرشید، انصار و یاران امام 
کاظم را به شهرهای دیگر می فرستاد 
و آنهــا را به شــهادت می رســاند. حتی 
امام موســی کاظم بــه فرمان هارون 
از زندانی به زندان دیگر منتقل می شــد؛ 
بنابراین، حکمت اقتضــا می کرد که آن 
حضــرت بر والیت امــام رضا پس از 

خود، بیشتر تأکید کند.
علی بن عبدالّلـــه هاشمی گوید: در کنار 
مزار رســول بودم که حضرت موسی 
بن جعفر در حالی که دست فرزندش 
علی را در دست خود گرفته بود، به سوی 

ما آمد و پرسید: آیا می دانید من کیستم؟
گفتیم: تو موال و بزرگ ما هستی.
فرمود: مرا به نام و نسب بخوانید.

گفتیم: شما موسی بن جعفر هستی.
فرمود: چه کسی همراه من است؟

گفتیم: او، علی، پســر موسی بن جعفر 
است.

فرمود: پس گواه باشــید کــه او در زمان 

حیــات من وکیل مــن و پــس از مرگم 
جانشین من است.3

بعــد از امامــت، 20 ســال)183 تا 203 
هجری قمری(؛

 ،امامت امــام علی بن موســی الرضا
حدود بیست سال به طول کشید. امامت 
حضــرت رضــا در این مــدت، به دو 

بخش اقسیم می شود؛
الــف( امامــت در مدینه)183 تــا 200 

هجری قمری(؛
زمانی کــه امــام کاظم به شــهادت 
رسیدند، زمینه برای فعالیت فرهنگی و 
علمی امام رضا آماده شد؛ زیرا هارون 
از عواقب شهادت امام کاظم به شدت 
ترسان بوده و در این مدت متعرض امام 
 نشــد. در نتیجه حضرت رضا آزادانه 
فعالیت کرد و به طور علنی اظهار امامت 
فرمــود. عــده ای از یاران نگــران جان 
امامشدند. امام فرمود: »اگر هارون 
مویی از ســر من کم کرد بدانید من امام 
نیستم.«.4 در این برهه فرصت مناسبی 
ایجاد شــده بــود که حضرت توانســت 
شــاگردانی را در علوم و معارف اسالمی 

تربیت نماید.
هارون در طــوس مرد و مردم با »محمد 
امین« فرزند هارون بیعت کردند و برادرش 
مأمون ولیعهد او شد. محمدامین، پس از 
مدت کوتاهی، در صدد برآمد که فرزندش 
را به جای برادر به والیتعهدی برســاند. 

همین امر باعث شــد که درگیری نظامی 
بین آنها انجام شود و محمدامین در سال 

198 هجری کشته شود.5
مأمون به خالفت رســید. او در ظاهر به 
تشیع اظهار عالقه می کرد و گردانندگان 
دستگاه خالفتش هم غالبًا ایرانیان بودند 
که نسبت به آل علی و امامان شیعه عالقه 
و محبتی خاص داشتند. لذا نمی توانست 
همچون پدران خــود، هارون و منصور، 
امام را به زندان بیفکند و مورد شکنجه 
 و آزار قرار دهد. او تصمیم گرفت امام
را به مرو، محل حکومــت خود ، بیاورد 
و با آن حضرت طرح دوســتی و محبت 
بریزد و ضمن استفاده از موقعیت علمی و 
اجتماعی آن حضرت، کارهای او را تحت 

نظارت کامل قرار دهد.
ب( امامت حضرت در طوس)200 تا 

203 هجری قمری(؛
مأمون ابتدا امام را مخفیانه به مرو دعوت 
کــرد؛ اما امام دعوتــش را نپذیرفت. 
مأمون با نامه های متعدد و اصرار فراوان، 
امام را مجبور به پذیرفتن کرد.6 روزی که 
حضرتمی خواســت از مدینه حرکت 
کنــد خاندان خــود را گــرد آورد و از آنان 
خواســت بــرای او گریه کننــد و فرمود: 
»من دیگر به میان خانواده ام بر نخواهم 
گشت«.7 آنگاه وارد مسجد رسول خدا شد 
تا با پیامبر)صلی الّلـه و علیه و آله و سلم( 
داع کند. حضــرت چندین بار وداع کرد و 

متن و محتوا

"

مهدیآشتیانی
)طلبهسطحدومرکزتخصصیتبلیغ(
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پی نوشت:
1. برای مادر امام رضا اسامی متعددی گفته 

شده است از جمله: تکتم، سمانه، ام البنین. 
2. عیون اخبار الرضا؛ ترجمه آقا نجفی؛ ج1، 

صص 17ـ 18.  
3. عالمه مجلســی؛ بحاراألنــوار؛ ج 49، ص 

 .15
4. الروضه من الکافی؛ ترجمه رسولی محالتی؛ 

ج2، ص 7. 
5. قصص االنبیاء؛ ص 812. 

6. عیون اخبار الرضا؛ ج2، ص337. 
7. عالمه مجلسی؛ ج49، ص117. 

8. همان. 
9. علل الشرایع؛ ج1، ص 238. 

10. همان. 
11. االمال للصدوق؛ ص 235. 

باز به سوی قبر پیامبر بازگشت و با صدای 
بلند گریست.8 

وقتی به مرو رسیدند، مأمون ابتدا از امام 
 خواســت خالفت را بپذیــرد؛ اما امام
قبول نکردند. ســپس از او خواســت تا 
ولیعهدی را بپذیرد؛ اما امام صریحًا، 
سخنش را رد کرد. مأمون نیز با بی ادبی 

تمام گفت: »همــواره بر خالف میل من 
پیــش می آیی و خــود را از قدرت من در 
امان می بینی. به خدا سوگند اگر از قبول 
پیشنهاد والیتعهد، خودداری کنی تو را به 
جبر وادار به این کار می کنم، و چنانچه باز 

هم تمکین نکردی به قتل می رسانم!«.9
امام به ناچار پیشنهاد مأمون را پذیرفت 

و فرمود: »من به این شــرط والیتعهدی 
تــو را می پذیرم که هرگــز در امور ملك و 
مملکت مصدر امری نباشم و در هیچ یك 
از امور دستگاه خالفت، همچون عزل و 
نصب حکام و قضأ و فتوا، دخالتی نداشته 

باشم«.10

: مواضع امام 
اقدامات  برابر  امام نمی توانست در 
ظالمانه دولتمردان ســاکت بنشــیند؛ 
از این رو حضرت بــرای خنثی کردن 
توطئه های مأمون، مواضعی را اتخاذ 

نمودند که به شرح ذیل است:
پیشنهاد مأمون را تا زمانی که در مدینه 
بودند نپذیرفتند تا حقیقت بر مردم آشکار 

شود.
با اینکه مأمون از امام خواسته بودند 
که حضرت خانواده و زندگی خود را به 
مرو انتقال دهد؛ ولــی امام با خود 
هیچ کــس حتی فرزندش جــواد را 
هم نیاورد. در ایستگاه نیشابور، امام با 
نشان دادن چهره محبوبش به ده ها و 
بلکه صدها هزار تن از مردم اســتقبال 
کننده، رابطــه والیت با توحید را مورد 

تأیید قرار دادند و فرمودند: » ...َیُقوُل 
لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه ِحْصِنی َفَمْن َدَخَل ِحْصِنی 
اِحَلُة َناَداَنا  ِت الرَّ ا َمرَّ َأِمَن ِمْن َعَذاِبی َفَلمَّ
ِبُشُروِطَها َو َأَنا ِمْن ُشُروِطَها؛ ...خداوند 
متعال می فرماید: کلمــه  توحید)ال اِلَه 
ااِّل الّله( ِدِژ منست و هر کس به ِدِژ من 
داخل شــود از کیفرم مصــون می ماند 
بــا شــرایط آن، و من از شــرایط آن 

هستم«.11
امــام در مرو، همچنــان از موضع 

منفی با مأمون سخن می گفت. 
امام رضا در هر فرصتی تأکید می کرد 
کــه مأمــون او را بــه اجبار و بــا تهدید 
بــه قتل، به ولیعهدی رســانده اســت. 
همچنین رفتار امام نیز در طول مدت 
ولیعهدی، از عدم رضایت وی و مجبور 
بودنش حکایت می کرد. بدیهی است که 

اینها همه عکس نتیجه ای را که مأمون 
از ولیعهــدی وی انتظار داشــت، به بار 

می آورد.
امام از کوچکترین فرصتی استفاده 
می کردنــد تــا این معنــا را بــه مردم 
یــادآوری کنند که خالفت حق غصب 
شــده ایشــان بوده اســت و خالفت 

مأمون مشروعیت ندارد.
امام برای پذیرفتن مقام ولیعهدی 

شروطی را قرار داد.
بنابرایــن امــام با مواضعــی که در 
مقابل مأمــون گرفت، بر پــاره ای از 
هدف های مأمون خط بطالن کشــید 
و با رفتــار و گفتار خــود، آگاهی های 

 .سیاسی الزم را به مردم داد

اقناع اندیشه
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موضوع:مظلومیت امام جواد
)امام جواد (

قدرت ظالم، ضعف مظلوم، خلق و خوی ظالم، کردار مظلوم و... می تواند علت وقوع ظلم و مظلوم واقع شدن برخی گردد؛ 
اما به دالیل فوق می توان »عدم شــناخت و معرفت« را نیز افزود. در بررسی این دلیل باید گفت، گاهی فرد مظلوم به ظاهر 
در راحتی و آســایش اســت و قهر مادی و جسمانی بر او نیست، اما باز عنوان مظلوم بر او صدق می کند؛ چراکه او اگر چه در 

جایگاه خوبی است اّما نسبت به توانایی خود مورد ظلم واقع شده است.
در این مجال به بررســی بخشی از جلوه های مظلومیت امام جواد در زندگی می پردازیم که علت اصلی آن عدم شناخت، نسبت 

به جایگاه امام جواد است.

ایجاد انگیزه

 آغاز مظلومیت: مظلومیت در هنگام 
توّلد

ابویحیی صنعانــی می گوید: روزی در 
محضر امام رضا بودیم که فرزندش 
امام جــواد را آوردند. امام فرمودند: 
»این مولودی اســت که برای شیعیان 

ما، با برکت تر از او زاده نشده است«.
امام در مناسبت های متعّدد، از فرزند 
خود با این عنوان یاد می کردند. شاید 
دلیل این چنین تعبیری این باشــد که 
پس از شهادت امام کاظم  گروهی 
که به »واقفیه« معروف شدند، امامت 
حضــرت رضــا را انــکار کردند و 
همچنین امــام رضا تــا حدود 47 
سالگی دارای فرزند نشده بود و چون 
احادیث رسیده از پیامبر حاکی از وجود 
دوازده امام بود که نه نفر آنان از نســل 
امام حسین خواهند بود، فقدان فرزند 
بــرای امام رضا ، هــم امامت خود 
آن حضرت و هــم تداوم امامت را زیر 
سؤال می برد. واقفیه هم این موضوع 
را دســتاویز قــرار داده بودند و امامت 

حضرت رضا را انکار می کردند.
توطئه های دشــمنان خاندان امامت، 
به حدی بود که حتــی پس از والدت 
حضــرت جــواد گســتاخی را تمام 
کردنــد و ادعا کردند که حضرت جواد، 
فرزنــد علی  بن موســی نیســت! 

تفاوت میان پــدر و فرزند از نظر رنگ 
چهره و گندمگونــی صورت حضرت 
جواد بهانه آنان بود! بنابراین با اصرار 
واقفیه امام پذیرفتند تا قیافه شناســان 

بین آنان داوری نمایند.
روزی عموهــا، بــرادران و خواهران 
حضــرت رضــا در باغی نشســتند 
و آن حضــرت، در حالــی که جامه ای 
گشــاده و پشــمین بر تن و کالهی بر 
ســر و بیلی بر دوش داشت، در میان 
باغ به بیل زدن مشــغول شــد، گویی 
که باغبان است و ارتباطی با حاضران 
را حاضر   ندارد.آنگاه حضرت جواد
کردند و از قیافه شناســان درخواســت 
نمودنــد که پدر وی را از میان آن جمع 
شناسایی نمایند. آنان به اتفاق گفتند: 
پــدر این کــودك در ایــن جمع حضور 
نــدارد و اگر پدرش نیز در اینجا باشــد 
باید آن شخص باشــد که در میان باغ 
بیل بر دوش گذارده اســت؛ زیرا ساق 
پاهای این دو، به یك شــکل اســت. 
پس از دیدن آن حضــرت از نزدیک، 
قیافه شناســان به اتفاق گفتند: پدر او، 
این مرد اســت! در این هنــگام علی 
بن جعفر، عموی حضرت رضا از جا 
برخاست و بوسه بر حضرت جواد زد و 
عرض کرد: گواهــی می دهم که تو در 

پیشگاه خدا امام من هستی. 

خوب اســت بدانیم امام رضا خود 
را به رســول خــدا و فرزنــدش جواد 
را بــه ابراهیــم فرزند پیامبر تشــبیه 
می نمودند؛ زیرا پس از تولد ابراهیم از 
ماریه قبطیه، برخی از همسران رسول 
خــدا از روی حســد، چنین تهمتی به 
آن حضرت زدند و گفتنــد: این نوزاد 
از»جریح« خادم رسول اکرم است؛ اما 

بعداً معلوم شد »جریح« عقیم است.
ایــن نمونــه برخوردهــا خــود دلیل 
مظلومیــت امــام در زمان خــود بوده 
اســت و مهم تریــن عامــل چنیــن 
مظلومیت هایی، نداشــتن »معرفت و 
عدم شــناخت کافی« از جایگاه امامان 

بوده است.
 اماِم خردسال 

از جلوه هــای دیگــر مظلومیــت امام 
جواد رواج شــبهه خردســالی امام 
بود؛ چگونه یك نوجــوان می تواند در 
چنین ســنی به آن حد از کمال برسد 
که بتواند جانشــین پیامبر خدا باشد و 
مسئولیت ســنگین امامت و پیشوایی 

مسلمانان را بر عهده بگیرد؟ 
شــاید بتوان گفت مهم ترین دلیل بر 
»ادعای کمال« در ســنین خردسالی، 
وقوع این اتفاق در طــول تاریخ بوده 

است.

اقناع اندیشه

"

علیرضازنگویی
)طلبهسطحدومرکزتخصصیتبلیغ(
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• قرآن مجید درباره حضرت یحیی و اینکه 
در دوران کودکی به نبوت برگزیده شــده 
اســت، می فرماید: »َیْحیی  ُخــِذ الَْکتاَب 
ِبُقّوه َو آَتْیناُه الُحْکَم َصِبّی؛ ای یحیی کتاب 
)آسمانی( را با نیرومندی بگیر، و ما فرمان 

نبوت را در کودکی به او دادیم«.
• حضرت عیسی در همان روزهای 
نخســتین تولد زبان به سخن گشوده و 
فرمود: »قاَل إِنِّی َعْبُد اللَِّه آتاِنَی الِْکتاَب 
ا؛ گفت: بی شــك من بنده  َو َجَعَلنی  َنِبیًّ
خدایــم، به مــن کتــاب )انجیل( عطا 

فرموده و مرا نبی قرار داده«.
• برخی از دیگر آیات قرآن نیز از اعطای 
حکم و نبوت حضرت یوسف و حضرت 

موسی در جوانی حاکی است. 
 آزمایش علمی امام

به رغــم وجود ایــن شــواهد روایی و 
تاریخــی تا حصول یقیــن کامل برای 

شــیعیان هنوز فاصله وجود داشت، تا 
 آنکــه بعد از شــهادت حضرت رضا
بزرگان شیعه از گوشــه و کنار خود را به 
امام جواد می رســاندند و به منظور 
آزمایــش و حصول اطمینان از اینکه او 
دارای علم امامت است، پرسش هایی 
را مطرح کردند. هنگامی که پاسخ های 
قاطع و روشــن و قانع کننــده دریافت 
کردنــد، آرامــش و اطمینــان یافتند. 
نمونه مناظــرات امام در مجامع علمی 
دلیل بر این مظلومیت است که با وجود 
نشــانه های امامت و تصریح روایات و 
امام قبلی، مــردم بازهم به دنبال دلیل 

علمی می گشتند.
 زندگی شخصی

پس از تحمیل ازدواج ام الفضل به امام 
جواد، ام الفضل کنیزانی با جام هایی 
در دست را مأمور می کرد تا در کنار امام 

باشند و بدین ترتیب دامنه مظلومیت ها 
به زندگی شخصی حضرت کشیده شد. 
در دربــار مأمون مردی بــه نام مخارق 
بود که ادعا می کرد مــن می توانم امام 
جواد را به لهو و لعــب وادار کنم. او 
در مقابل امام جواد( نشست و شروع 
به خواندن آواز کرد. کســانی که در آنجا 
حضور داشتند گرد مخارق حلقه زدند. 
هنگامی که مخارق شــروع به نواختن 
عــود و آواز خوانی کرد، امام جواد)علیه 
 السالم( به او نگاهی انداختند و بر وی 
نهیب زدند. دســت مخــارق از حرکت 
ایســتاد، عود از دستش افتاد و دستش 

فلج شد و هرگز بهبود نیافت.
نمونه این کرامات اگرچه دلیل بر بزرگی 
جایگاه امام جواد در پیشــگاه الهی 
اســت، اما از منظری دیگر، جلوه ای بر 

مظلومیت امام جواد است. 

ـ نمونه ها )اقناع اندیشه به روش مستقیم(

امام صادق، شــیعیان را به شناخت 
خداوند، پیامبــر و حجت های الهی در 
هر عصری فراخوانده انــد؛ از جمله در 
دعاهای دوران غیبت این گونه توصیه 
فرموده است: »الّلـــهم عرفنی نفسک 
فانک ان لم تعرفنی نفســک لم اعرف 
نبیک الّلـهم عرفنی رسولک فانک ان 

لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، 
الّلـــهم عرفنی حجتک فانــک ان لم 

تعرفنی حجتک ضللت عن دینی«.

شاخصه های معرفت امام
از روایات ما برمی آید که معرفت دارای 

سه شاخصه است:

• شناخت نســبت به علم امام: امام در 
همه احوال عالم به رفتار ماست.

• شناخت نسبت به قدرت امام: امام از 
جانب الهی قدرت تصرف دارد.

• یقین و عمل به اینکه امامان معصوم 
کسانی هستند که خداوند اطاعتشان را بر 

ما واجب کرده است.

اینها به جای اینکه برایت دعا کنند 
کف می زنند تا نفست را فدا کنند

باید فرشته ها، همه با بال های خود
فکری برای چشِم پر اشک رضا کنند
هر چند تشنه ای ولی آبت نمی دهند 

زودتر تو را زسر خویش وا کنند
این قدر پیش چشم همه دست و پا مزن 

این ها قرار نیست به تو اعتنا کنند

بال فرشته های خدا هست پس چرا؟ 
این چند تا کنیز تو را جابه جا کنند

حاال که می برند تو را روی پشت بام 
آیا نمی شود که کمی هم حیا کنند

تا بام می برند که شاید سر تو را
در بین راه، با لبه ای آشنا کنند

حاال کبوتران پر خود را گشوده اند  
 یک سایبان برای تنت دست و پا کنند

ارائه راهکار

تحریک احساس )استفاده از شعر(
"
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پی نوشت:
 .1. شیخ عباس قمی؛ مفاتیح الجنان؛ زیارت امام جواد

2. دعای توسل.
3. عالمه مقّرم؛ مقتل الجواد؛ ص 155 تا 158.

4. عالمــه قزوینی؛ زینب کبری مــن المهد الی اللحد؛ 
169 تا 170.

نمونه فیش روضه
به مناسبت شهادت امام جواد 30 ذی القعده

حمیدرضاگودرزی
)مدرسمرکزتخصصیتبلیغ(

متأســفانه برخی از مادحین در مرثیه امام جواد مطالبی را می گویند که هیچ ســندیتی ندارد؛ مثل سایه کردن کبوتران و افتادن 
جنازه امام کنار کوچه و محل عبور مردم و... ؛لذا شایسته است به جهت رعایت ادب و احترام نسبت به جایگاه قدسی حضرات 

معصومین از مطالب موهن و کذب و بدون سند پرهیز شود.

 ســالم و صلوات مخصــوص امام 
جواد

»الّلـــهّم صّل علی محّمد بن علی االمام 
التقی الرضی المرضی1

السالم علیك یا أباجعفر یا محمد بن علی 
أیها التقی الجواد یا بن رسول الّلـه یا حجة 
الّلـه علی خلقه یا سیدنا و موالنا إّنا توّجهنا 
واستشفعنا و توّسلنا بك الی الّلـه و قّدمناك 
بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الّلـه اشفع 

لنا عند الّلـه«.2

 مقدمه با شعر مدح و جمالت عاطفی
ای سائل سائلت، کرامت 
مرهون تو جود تا قیامت

ای ثبت به خط و خال و حسنت 
توحید و نبوت و امامت

خلق دو جهان پی گدایی
دارند به درگهت اقامت

شــب شــهادت امام جواد، عاشقان و 
ارادتمندان به امام جواد امشــب دست 
توســل بزنیم به درب خانه جــود و کرم 
که هیچ کســی از درب این خانه ناامید بر 

نمی گردد.
ای جود و عنایت خدایی

کار تو همه گره گشایی
از سلطنت دو عالمم ِبه
در کوی گدای تو گدایی

 گره با مخاطب و ورود به پرورش مرثیه 
همراه با شعر و زبان حال

اگر با پای دل برویم مشــهد الرضا در 
شب شهادت جوادش چه حالی دارد:

عزای جواد است یا رب چه حالی

علی بن موسی الرضا دارد امشب
حاال هر کســی با امام جــواد کار دارد، 
گرفتارها، مریض دارها، قرض دارها... 
هر چه اردات داری بگو »یا وجیها عند الّلـه 

اشفع لنا عند الّلـه«. 
اگر حال خوشــی پیدا کردی، چشــم سر 
را ببند، چشــم دل را باز کن تا برویم کنار 

ضریح مقدسش:
ز سوز غم پر پروانه می سوخت

ز داغ الله ای، گلخانه می سوخت
ز آوای جواد، آن جان زهرا

نهال گلشن جانانه می سوخت
اگــر مردی بیــرون از منــزل گرفتاری و 
مشکالتی داشته باشد، وقتی وارد منزل 
شد، همسرش محرم اســرار اوست؛ اما 
بمیرم برای جواد االئمــه که حتی در 

خانه هم محرم اسرار ندارد:
هر که با همسر خود راز نهان گوید و من
به که گویم که شده همسر من قاتل من

ام فضل ملعونه به دســتور معتصم، امام 
جواد را مسموم کرد؛ امامی که فقط 25 

سال داشت:
دردا که گشت با من بیگانه یار جانی

با دســت خود مرا کشــت، لب تشنه در 
جوانی

عالمه مقّرم در مقتل الجواد می نویسد: 
»آن قــدر زهر مهلک بود کــه امام غریب 
ما یک شــبانه روز میان حجره در بســتر 
مانند مار گزیده به خود می پیچید و صدای 

تسبیحش بلند بود«.3

 اوج مرثیه
میان حجره چنان ناله از جفا می زد

که سوز ناله اش آتش به ماسوا می زد
شرار زهر جفا و سوز غم یکسر

به جان و پیکرش آتش جدا جدا می زد
یک وقتــی همه وجود حضرت را عطش 
فرا گرفت؛ نه تنها کسی جرعه آبی برای 

حضرت نیاورد:
می خواست فریاد کند تشنه لبم

از سوز جگر طاقت فریاد نداشت
نا نجیب دســتور داد کنیزان مقابل حجره 
هلهله کنند. مبادا صدای العطش و غریبی 

امام را کسی بشنود:
ز ســوز تشنگی می ســوزد و گویی که در 

گودال
حسین بن علی لب تشنه زیر خنجر افتاده

گریز از مرثیه به مرثیه دیگر
جــان عالمی بــه فدای شــما یــا جواد 
االئمه. اگر دشــمِن شــما پشت درب 
بسته حجره هلهله کرد و تشنه جان دادید؛ 
اما دیگر سر از بدن شما جدا نکردند. آخر 
وقتــی صدای هلهله بنی امیه بلند شــد، 
امام سجاد فرموند: عمه جان چه خبر 
شده؟ تا پرده خیمه را باال زدند، دیدند سر 
مطهر ابی عبد الّلـه باالی نیزه است.4 
هر که دلش شکسته صدا بزند مظلوم عالم 

.حسین

 فرود با شعر و آیه
دشــمنت کشــت ولی مهر تــو خاموش 

نگشت
آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست
و سیعلم الذین ظلموا أّی منقلب ینقلبون

نکته قابل توجه

متن فیش
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 چکیده
شناخت معارف اســالمی و درک صحیح مفاهیم 
دینی از جمله دغدغه های اصلی انسان هایی است 
که به دنبال وصل به حقیقت هستند. در این میان 
اطالع یافتن از زمان دقیق و چگونگی پدید آمدن 
حادثه های تاریخی اثرگذار مورد توجه ویژه این افراد 
است. مسئله دحو االرض هم از جمله مباحثی است 
که در کتب روایی،  تفســیری،  عرفانی و نجومی 
مورد بررسی قرار گرفته و حقیقت این واقعه،  اعمال 
و مناسبت های پیرامون آن مورد نقد و ارزیابی واقع 

شده است.

 بررسی لغوی
در کتب لغت برای لفظ دحو چند معنا ذکر شده است:

1. گستردن یا گستراندن و یا بسط دادن؛1 
2. دور کردن؛2

3. تکان دادن چیزی از محل اصلی آن.3

 حقیقت و مفهوم دحو االرض
منظور از دحو االرض این است که در آغاز خلقت،  
تمام ســطح زمین را آب های حاصل از بارا ن های 
ســیالبی فرا گرفته بــود. این آب ها بــه تدریج در 
گودال های زمین جا گرفتند و خشکی ها از زیر آب 
سر بر آورده،  روز به روز گسترده تر شدند تا به وضع 
فعلی در آمدند. این مســئله بعد از خلقت آسمان و 
زمین اتفاق افتاد؛ یعنی ابتدا زمین خلق شد و بعد از 

آن زمین از زیر کعبه گسترانده شد.

 دحو االرض در آیات
در بین مفسران اختالف نظر است که چه آیه ای از 
آیات قرآن به صراحت به دحو االرض اشاره دارد؛ 

برخی از این آیات عبارت اند از:
1. آیــه 30 ســوره نازعــات؛ »و االرض بعد ذلک 
دحاها«. اکثر مفســران بر این عقیده اند که این آیه 
اشاره به موضوع دحو االرض و گسترده شدن زمین 

از زیر کعبه دارد.4
2. آیه 3 ســوره رعــد؛ »هو الذی مــّد االرض«. 

و زمین که 
گسترانیده شد...

حسینزمانپورکیاسری
)طلبهسطحعالیحوزهعلمیهقم(

آقای قرائتی در تفســیرش 
می گوید: »شــاید این آیه به بیرون 

کشــیده شــدن زمین از زیر آب اشــاره دارد که در 
روایات به دحو االرض شــهرت یافته اســت. این 
احتمال با نظریه زمین شناسان امروزی که می گویند 
زمین ابتدا در زیر آب قرار داشــته و بعد از آن به این 

شکل در آمد مطابقت دارد«.5
3. آیه 19 ســوره حجر؛ »و االرض مددناها«. مّد 
ارض بــه معنای گســترش طــول و عرض زمین 
است. همچنین اگر خدای متعال زمین را گسترده 
نمی کــرد و زمین از سلســله های جبال پوشــیده 
می شــد،  صالحیت کشــت و زرع و ســکونت را 

نداشت و جانداران کمال حیات خود را نمی یافتند.6
مشهورترین آیه که به بحث دحو االرض اشاره دارد 
و تقریبًا تمامی  مفسران به آن اعتقاد دارند،  آیه 30 
سوره نازعات است. البته برخی در معنای این آیه 
ـ از ایــن جهت که دحــو االرض به این معنایی که 
گفته شد داللت داشته باشدـ  اشکال کرده اند که این 
آیه به معنای دحو االرض نیست؛ به این علت که 

خلقت زمین قبل از خلقت آسمان بوده است.
مرحوم طبرسی در مجمع البیان به نقل از ابن عباس 
به این ســؤال چنین پاســخ داده اســت: »خداوند 
گستراندن زمین را بعد از خلقت آسمان انجام داده؛ 
اما اصل خلقت زمین،  قبل از خلقت آســمان بوده 
و زمین به صورت خاک جمع شــده ای در زیر کعبه 
وجود داشت«.7 برخی دیگر هم با تصرف در کلمه 
»بعد« و معنا کردن آن به »مع ذلک« به نحوی این 

اشکال را جواب داده اند.8
در مجموع آنچــه از مجموع کلمات مفســران بر 
می آید این اســت که این آیه در مورد دحو االرض 
است و قبل از دحو االرض زمین در زیر آب بوده و 

بعد از آن از زیر کعبه گسترده شده است.

 بررسی روایات دحو االرض
روایات بی شماری در بحث دحو االرض وارد شده9 
که مرحوم سید بن طاووس در کتاب اقبال االعمال 

به 
از  برخی 
آنها اشــاره می کند. 

این احادیث را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1. احادیثی که به جایگاه و فضیلت این روز اشــاره 
دارند؛10 مانند روایتی که شــیخ طوسی در اهمیت 
این روز در کتاب تهذیب نقل کرده ،  یا روایتی که در 
کتاب الفرقان از امام علی نقل شده است که فرد 
شامی از ایشان پرسید چرا مکه را با این نام نامیدند؟ 
حضرت پاسخ دادند چون خداوند زمین را از زیر مکه 

گستراند.11
2. احادیثی که به اعمال این روز پرداخته اند.

3. احادیثــی که به اتفاقات مهمی کــه در این روز 
افتاده اشاره دارند؛ همانند روایت حسن بن الوشاء از 
امام رضا که حضرت به تولد حضرت ابراهیم و 

عیسی در این روز اشاره دارند.12 
از دیگر مناســبت های این روز می توان به هبوط 
حضرت آدم به زمین،  نشــر رحمت واسعه الهی و 

قیام حضرت مهدی اشاره کرد.13

 نگاه علمی به بحث دحو االرض
عالمه طباطبایی در این باره می فرماید: »روایات در 
مســئله دحو االرض و کشیده شدن آن از زیر کعبه 
بسیار زیاد است و این اخبار نه مخالفتی با کتاب خدا 
دارد و نه برهان عقلی آن را رد می کند؛ تنها حرفی 
که هست طبیعی دانان قدیم معتقد بودند به اینکه 
زمین عنصری اســت بسیط و قدیم. این نظریه با 
روایات مذکور که زمین را حادث و پدید آمده از کف 
آب می دانند نمی ســازد؛ لکن بطالن این اعتقاد) 

قدیم بودن زمین( کاماًل روشن است«.14 
آیت الّلـه محمدحسین احمدی فقیه یزدی شاگرد 
عالمــه طباطبایی هــم در تحلیل علمــی از دحو 
االرض می فرماید: »در لغت،  معانی مختلفی برای 
دحو االرض نقل شده است. در یکی از این معانی 
می توان گفت در ذات زمین دحو و گسترش محقق 
شده است؛ به این معنا که آن حوزه های مغناطیسی 
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 ماه ذی القعده اولین ماه حرام است؛ 
مرحوم میرزا جواد آقــا ملکی می فرماید: »ماه 
حرام ماهی است که احترام آن، به سبب اینکه 
خدای متعال جنگیــدن با کفار را در آن ممنوع 
نموده، بیش از سایر ماه هاست. بنابراین باید 
با طاعت از خدا و باال بردن رضایت خود از او، 

احترام این ماه را حفظ نماییم«.1 
ـ طبق نقل مرحوم شــیخ عبــاس قمی، نماز 
بســیار با فضیلت و مهمی در یکشنبه این ماه 
توســط حضرت رسول نقل شــده که فوائد 
بسیاری از جمله قبولی توبه، آمرزش گناهان، 
وسعت رزق و... دارد. این نماز که پس از انجام 
غسل و وضو انجام می شود چهار رکعت است. 
در هر رکعت پس از حمد ســه بار سوره توحید، 
یک بار معوذتین و پس از نماز 70 بار اســتغفار 
َة ااِّل  خوانده می شود و بالفاصله »ال َحْوَل َوال ُقوَّ
ِبالّلِه الَْعلیِّ الَْعظیِم« باید گفته شــود و بعد بگوید 
»یا َعزیُز یا َغّفاُر اِْغِفْر لی ُذُنوبی، َوُذُنوَب َجمیـِع 
ُنوَب ااِّل  الُْمْؤِمنیَن َوالُْمْؤِمناِت، َفِانَّــُه ال َیْغِفُر الذُّ

اَْنَت«.
ـ شــب پانزدهم این ماه، شــب مبارکی است 
و خداوند بــر بندگان مؤمنش بــا رحمت نگاه 
می کند. کسی که در این شب، شب زنده داری 
کند، اجرش برابر با اجر صد نفر روزه داری است 
که خدا را، حتی به چشم بر هم زدنی، معصیت 
نکرده باشــند. روایت نبوی است هر کس این 
شب را مغتنم بشمرد و مشغول عبادت و طاعت 
شود و از خدا طلب حاجت کند، خداوند حاجتش 

را خوهد داد.
از پیامبر نقل شــده است که این شب را مغتنم 
شــمارید و خود را به طاعت، عبــادت، نماز و 
طلب حاجات از خدا مشغول کنید، همانا هر که 
در این شب حاجتی از خداوند بخواهد به او عطا 

خواهد شد. 
ـ روز بیست و سوم بنا بر قولی شهادت حضرت 

رضا است که زیارت آن حضرت از نزدیك و 
دور ُسنَّت است. 

ـ روز بیست و پنجم روز دحواالرض )به معنای 
پهن شــدن زمین از زیر خانه کعبه بر روی آب( 
اســت؛ هر کس در این روز روزه بگیرد، مانند 
شــخصی است که شــصت ســال روزه گرفته 
است. این روز یکی از آن چهار روزی است که 
روزه اش فضیلت بسیار دارد. میرداماد در رساله 
اربعه اّیام خود در بیــان اعمال روز َدْحُواالرض 
فرموده که زیــارت حضرت امام رضا در این 
روز، افضل اعمال مستحّبه و آَکِد آداب َمْسُنونه 

است.
در این روز به غیر از عبادات و ذکر خدا و غســل 
و روزه، در آغاز صبح نمازی خوانده می شــود. 
ایــن نماز دورکعت اســت و در هر رکعت پس از 
حمد پنج سوره شــمس گفته می شود و پس از 
َة ااِّل ِبالّلِه  نماز  گفته  می شــود »ال َحْوَل َوال ُقــوَّ
الَْعلیِّ الَْعظیِم«. سپس باید دعا کند و بخواند »یا 
َعواِت  ُمقیَل الَعَثــراِت اَِقْلنی َعْثَرتی یا ُمجیَب الدَّ
اَِجْب َدْعَوتی یا ســاِمَع ااْلْصواِت اِْســَمْع َصْوتی 
ئاتی َو ما ِعْندی یا  َواْرَحْمنی َوَتجــاَوْز َعْن َســیِّ

َذاالَْجالِل َوااْلْکراِم«.
عمل بعــدی خواندن دعایی اســت که با این 
عبارت شــروع می شــود: »اَلّلُهمَّ داِحَی الَْکْعَبِة 

ِة َوصاِرَف اللَّْزَبِة...«. َوفالَِق الَْحبَّ
شب زنده داری در شب دحواالرض ثواب بسیار دارد و 
برای عامل به آن، صد سال عبادت نوشته می شود. 
امام باقر فرمودند: خداوند از توبه بنده خود، بیش 
از شخصی که در شب دراز و بسیار تاریک مرکب و 
آذوقه خود را گم کند و سپس پیدا کند، خوشحال 

 .می شود
پی نوشت:

1. میرزا جواد ملکی تبریزی؛ المراقبات؛ص367. 

بر خوان ذی القعده
)اعمال و اذکار ماه ذی القعده(

و چرخش هایــی که در ذات زمین بوده،  خمیرمایه 
آن از زیر کعبه و از این نقطه شــروع شده است و به 
ســایر قسمت های زمین تغییر یافته است و به حد 
کمال رســیده است تا بتواند دارای حیات شود؛ چه 

حیات گیاهی و چه حیات حیوانی و انسانی.
از ادعیه و روایاتی که به ما رســیده چنین برداشت 
می شود که در این روز یک اثر ذاتی در زمین حاصل 
شده و حیات به زمین تعلق گرفته است. در اعمال 
این روز هم که خواندن دو رکعت نماز با پنج بار سوره 
شمس وارد شده است،  به همین مطلب و ارتباط 
خورشــید با زمین و تابشی که باعث تغییر ذاتی در 
زمین و ایجاد حیات بر روی آن اســت اشاره دارد. 
بنابراین در دحو االرض،  زمین تغییر ماهوی پیدا 
کرد و از حالت بی استفاده بودن خارج شده و به کمال 

رسیده که صاحب حیات و ثمره دادن شده است. 
اگــر هم مراد از دحو االرض جنبه اکتســابی زمین 
باشــد،  زمین پذیرای رحمت واســعه الهی شده و 
به  ســبب این پذیرش آثار جدیدی برای زمین به 

ارمغان آمده است«.15
برخی هم به این پدیده تاریخی اشکال کرده اند که 
در حال حاضر مکه از نقاط مرتفع زمین نیست و از 
نظر علمی نمی توان تأیید کرد که چنین اتفاقی در 
قبل رخ داده باشد. در جواب این افراد چنین پاسخ 
داده انــد که هیچ گونه منافاتــی بین این دو مطلب 
نیست؛ چراکه از رویداد دحو االرض صد ها میلیون 
ســال می گذرد و تا کنون وضع نقــاط روی زمین 
به کلی دگرگون شــده اســت و بعضی از کوه ها در 
اعماق اقیانوس ها قرار گرفته اند و بعضی از اعماق 

 .اقیانوس ها تبدیل به کوه شده اند
 پی نوشت:

1.العین؛ ج3، ص280؛ و لسان العرب؛ ج14،  ص 251.
2. مفردات راغب؛ ج1،  ص 659.

3. همان.
4. مجمــع البیان؛ ج10،  ص261؛ و اطیب البیان؛ ج3،  ص 
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5. محسن قرائتی؛ تفسیر نور؛ ج4،  ص 315. 

6. ترجمه المیزان؛ ج12،  ص 204. 
7. مجمع البیان؛ ج10،  ص261. 

8. همان.
9. من الیحضر فارسی؛ ج3،  ص109. 

10. تهذیب؛ ج1،  ص306. 
11. الفرقان؛ ج30، ص90. 

12. المراقبات؛ ص 305. 
13. ثواب االعمال؛ ص79. 

14. ترجمه المیزان؛ ج3، ص552. 
15. مصاحبه با آیت الّلـه احمدی فقیه. 

از رویداد دحــو االرض صد ها میلیون ســال 
می گذرد و تا کنون وضع نقاط روی زمین به کلی 
دگرگون شده است و بعضی از کوه ها در اعماق 
اقیانوس ها قرار گرفته انــد و بعضی از اعماق 

اقیانوس ها تبدیل به کوه شده اند.

سیدروحالّلـهدعایی
)طلبهسطحعالیحوزهعلمیهقم(
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زمزمه شــکل گیری حوزه علمیه قم، قرن ها قبل 
پیش گویی شــده اســت   ؛ امام صادق به یاران خود 
درباره قم و مرکزیت این شهر برای دانش اسالمی 
چنین فرمود: »َسَتْخُلو ُکوَفُة ِمَن الُْمْؤِمِنیَن َو َیْأِرُز َعْنَها 
ُة ِفی ُجْحِرَها، ُثمَّ َیْظَهُر الِْعْلُم ِبَبْلَدٍة  الِْعْلُم َکَما َتْأِرُز الَْحیَّ
ُیَقاُل لََها ُقمُّ َو َتِصیُر َمْعِدنًا لِْلِعْلِم َو الَْفْضِل َحتَّی لَا َیْبَقی 
فِی الْأَرْضِ مُسْتَضْعَفٌ فِی الدِّینِ؛ به زودی کوفه از 
مؤمنین خالی می شود و علم از آن پراکنده می شود، 
همان طور که مار در النه اش پوست می اندازد و در 
شــهری به نام قم سر بر می آورد و قم معدن علم و 
فضیلت می شــود ]و از قم علوم دین به سراسر دنیا 
عرضه می شود[، به طوری که در دنیا مستضعف در 

دین باقی نمی ماند«.1 
در زمان حکومت محمدخان قاجار، حوزه علمیه قم 
به ویرانه ای تبدیل شد؛ حجره های مدرسه فیضیه، 
خالی از طلبه شــده بود و بر قفسه های کتاب، گرد 
فراموشی نشسته اســت. سالن های درس و بحث 
مدرســه بزرگ »دارالشــفاء« محل سکونت فقرای 
شــهر یا زائران شــده اســت و برخی کسبه اطراف 
حرم از حجره هایش به عنوان انبار اجناس استفاده 

می کنند.2
نوروز 1301 هجری شمسی، پس از دو ماه اقامت 
آیت الّلـه حائری در شهر قم، جلسه ای از طرف علما 
در منزل »آیت الّلـه پایین شهری« تشکیل شد. این 
مجلس به وجود فقهای قم مانند آیت الّلـه بافقی و 
آیت الّلـه کبیر مزین گشت. موضوع جلسه وضعیت 
نابســامان حوزه علمیه قم بود که ساعت ها به درازا 
کشید و سرانجام نظرها به طرف آیت الّلـــه حائری 

روانه شد. 
نظر آیت الّلـه حائری در ابتدا بر این بود که بزرگان قم 
خود به این وضعیت سامان دهند؛ اما اصرار بی حد 
علما از طرفــی و وضعیت نامطلوب حوزه علمیه از 
طرفی دیگر تکلیف را بر ایشــان ثابت کرد و ایشان 
را مصمم ساخت تا حوزه علمیه قم را سامان دهد و 

شاگردان خود را از اراک به این شهر فرا خواند. 
حوزه علمیه قم در شرایطی دشوار، به طور رسمی 
توسط آیت الّلـــه حائری تأسیس شــد. مردم آن 
زمان، صاحب عقیده راســخ و ایمان ثابت بودند و 

نهال بابرکت 
علم و فقاهت

نسبت به دین و رجال 
دینی اهتمام می ورزیدند و 

به حامالن دین و طّلاب علوم 
با دینی احترم می گذاشتند. بنابراین 

هّمت و تالش ایشــان و کمك و مساعدت مالی و 
معنوی مردم، روز به روز بر شوکت و اهمیت حوزه 
علمیه قم افزوده شــد؛ به طوری که تعداد طّلاب و 
علما در اوایل هجرت ایشان به قم به هزار نفر رسید. 
سلطان احمدشاه آخرین شاه قاجار نیز به قم آمده و 

تأسیس حوزه را به ایشان تبریك گفت.3

سبک مدیریتی آیت الّلـه حائری 
تا دورة آیت الّلـــه حائری یزدی حوزه های علمیه، 
شخص محور بود. هرجا شخصیت علمی بزرگی با 
مدیریت قوی و تدریس عالی ساکن می شد، حوزه 
علمیه قوی ای تشکیل می شــد و بعد از هجرت یا 
ارتحالش، از رونق می افتاد؛ مانند حوزه علمیه قم 
بعد از آیت الّلـه میرزا ابوالقاسم قمی یا حوزه علمیه 
ســامرا بعد از ارتحــال میرزای دوم؛ اما آیت الّلـــه 
حائری با تجربه دو دوره مدیریت حوزه علمیه کربال 
و نیز حوزه علمیه اراك و آگاهی از برنامه بلند مدت 
استعمارگران و وضعیت ایران، حوزه علمیه قم را به 
گونه ای که شخص محور نباشد تأسیس نمود تا بعد 

از ارتحالش، حوزه به مسیرش ادامه بدهد.
آیت الّلـه حائری با نظام منسجم آموزشی، تنظیم 
دروس حوزوی، نظام شهریه، جذب اساتید قوی، 
گزینش طالب مســتعد و...، به حوزه علمیه قم، 

شخصیت حقوقی خاصی بخشید.
ایشان چنان بنیانی گذاشــت که رضاشاه در پانزده 
سال فعالیت آیت الّلـــه حائری تمام توان دولت را 
برای حذف حوزه علمیه قم به کار گرفت و دست به 
هر اقدامی زد؛4 ولی به این مقصود نرسید به گونه ای 
که رضاشاه می گفت: »همه را برداشتم، اگر این یکی 
)آیت اللّـه حائری( را برمی داشتم، اسالم را از کشور 
بر می داشتم«.5 بعد از رحلت ایشان نیز رضاشاه پنج 

سال تالش کرد؛ ولی نتوانست به هدفش برسد.
آیت الّلـه حائری با تأسیس حوزه علمیه قم توانست 
کارهای فرهنگی عمیقی را برای تقویت دین اسالم 

و مذهب تشّیع 
انجــام دهــد و 
همچنین آثــار عمرانی و 

اجتماعی فراوانی را از خود به یادگار گذاشت. 
این عالم ربانــی در طول مدیریت خــود، بیش از 
چهارصد مجتهد جامع الشــرایط پرورش داد و به 
سراسر ایران اعزام کرد.6 این عالم بزرگوار با صبر، 
بردباری، کفایت و درایت، شاگردانی مجتهد تربیت 
کرد که توانســتند در تحوالت سیاســیـ  اجتماعی 
ایران، نقش ممتازی را ایفا نمایند. از جمله ایشان 
می توان به آیات عظام، صدر، خوانساری، حّجت، 
گلپایگانی، اراکی و امام خمینی که توانست رهبری 
انقالب اسالمی ایران را تا پیروزی نهایی عهده دار 

شود، اشاره کرد.
در جریان انقالب اسالمی، حوزه علمیه قم، یکی 
از عوامل اصلی پیروزی انقالب محسوب می شود ؛ 
زیرا از طرفــی رهبری این انقــالب، یعنی امام از 
شاگردان و پرورش یافتگان حوزه علمیه قم بود و از 
طرفی سرچشمه تمام  حرکت ها مردمی از حوزه بود.

چشم انداز امروز، سند تحول آینده 
حوزه قم با در نظر داشتن مالک هایی در مقایسه با 
دیگر حوزه های علمیه جهان در حد بسیار مطلوبی 
قرار گرفته است. در حال حاضر بیشترین جلسات 
تدریــس مراجــع تقلید جهان تشــیع و مجتهدان 
و اســاتید ســطوح عالی در قم برگــزار می گردد و 
بیشترین تشنگان فقه در شهر علم و فقاهت سیراب 
می شــوند. همچنین فراوانی کالس ها و مدارس 
علمی در قم نیز گواهی دیگر بر جایگاه باالی حوزه 
.علمیه قم نسبت به دیگر حوزه های علمیه است

پی نوشت:
1. محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج 57، ص 213.

2. جمعی از پژوهشــگران حوزه علمیه قم؛ برگرفته از گلشن 
.557 ابرار؛ قم)1379(: نشر معروف؛ ج 2، صص 556ـ 

3. اقتبــاس از: آقابــزرگ تهرانــی؛ طبقات اعالم الشــیعه؛ 
نجف)1381ه.ق(: مطبعه اآلداب؛ صص 1159ـ 1160.

4. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ سیره مبارزاتی امام 
خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک؛ تهران)1389(.

5. مدیرشــانه چی، محســن؛ انقــالب اســالمی ایــران در 
دائره المعارف های جهان؛ تهران )1379(: انتشارات بین المللی 

الهدی. 

حسنهرمز
)طلبهسطحسهمرکزتخصصیتبلیغ(

مسجد | ماهنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی | شماره ۱۶۴، شهریور ۱۳۹۲ 18



   رواق
شاید بتوان نفیر دهشتناک تکفیر و الحاد درون 
دنیای اســالم را، به عنــوان بزرگترین عامل 
مخرب چهره این دین مبین معرفی کرد که نماد 
و مصداق خارجی آن وهابیت اســت؛ صدایی 
جنگ طلب، خونخواه و خونریز، که حتی تمام 
مذاهب اسالمی را به مبارزه می طلبد. وهابیت 
خطری بزرگ است که در تمام حوزه ها، عرصه 
را بر مســلمانان تنگ کرده اســت، به گونه ای 
که برق شــعف را در چشــمان دشمنان اسالم 
به راحتی می توان دید، زمانی که ندای وهابیت، 
خــود را به عنوان دین ناب و اصیل به جهانیان 
عرضه می کند. البتــه باید گفت که این صدای 
منحوس پیشتر از حلقوم کسانی چون ابومحمد 
بربهاری، ابــن قیم جوزی، ابــن تیمیه و ... 
خارج شــده بود و محمد بن عبدالوهاب را باید 
به عنوان مجدد عقایدی این چنینی برشــمرد 
که بعدها توسط اعوان و انصار درونی و بیرونی 
جهان اسالم ترویج و منتشر شد. هرچند سخن 
گفتن و نوشتن از این فرقه فرصت طلب در یک 
شماره به هیچ وجه کافی نخواهد بود؛ اما سعی 
خواهیم کــرد، مباحث مختلف امــا جامعی را 
باتوجه به نیاز ائمه محترم جماعات، در چندین 

شماره ارائه کنیم.



سلفیه، عنوان جریانی از اصحاب حدیث اهل سنت 
با گرایش های گوناگون است. این جریان فکری 
معتقد است فهم سلف )گذشتگان( صالح سه قرن 
اول هجری از همة فهم ها ـ متکلمان، فالسفه، 
عرفــا و دیگر مذاهبـ  بهتر، خالص تر و به حق و 
حقیقت نزدیک تر است. سلفیه مدعی است نباید 
پیرو مذاهب بود و باید به عصر سلف، یعنی دوران 
صحابــه، تابعین و تابعین تابعین، بازگشــت و از 
همه دستاوردهای مذاهب فکری گوناگون اعم از 
کالم، فلسفه، عرفان، منطق و تمام علوم وابسته 
به اســالم که حاصل قرن ها تالش و جستجوی 
عالمان مسلمان بوده و اندوخته ای گران سنگ از 
علوم و فرهنگ اســالمی را در ابعاد گوناگون پدید 
آورده و باعــث پویایی اســالم و فقه آن گردیده و 
پاســخگوی نیازهای فکری هر عصــری بوده و 

هست، چشم پوشید و آن را کنار نهاد.
این اندیشه در قرن چهارم هجری قمری و در بین 
حنبلیان )یکی از مذاهب اربعه اهل سنت( رواج پیدا 
کرد. آنان معتقد بودند که تمام معتقداتشان به احمد 
بن حنبل )164ـ241ه.ق( منتهی می شود که در 
راه احیا اندیشه سلف جنگیده است.1 اما در مورد 
وهابیت عربســتان سعودی باید گفت که برخی از 
محققان نام نهادن وهابیت به سلفیه را نمی پسندند 
و معتقد هستند که افکار وهابیت، افکار ابن تیمیه 
)م 728 ه.ق( و ابن قیــم جــوزی )م 751 ه.ق( 
اســت و آراء ایشــان ارتباطی با آراء و افکار سلف 
نــدارد. اما امــروزه با تبلیغات فراوان آل ســعود و 

وهابیت، اطالق سلفیه برآن پذیرفته شده است.2
آغاز دعوت وهابیان در دیار نجد، به ســال 1157 
ه.ق برمی گردد؛ زمانی که محمد بن عبدالوهاب 
)1115ـ1206ه.ق( حرکت تبلیغی خویش را در 
مبارزه با آنچه آن را شــرک می نامیــد، آغاز کرد. 
وی برای توسعه دعوت خویش به ِدرعّیه رفت و با 
دادن دست اتحاد با محمد بن سعود )م1179ه.ق( 
حاکم این شــهر، راه را برای پیروزی های بعدی 
دعوت وهابی هموار کــرد.3 همکاری محمد بن 
عبدالوهاب با حکومت آل سعود به این منجر شد که 
آل سعود با مسلماناِن قبایل و شهرهای عربستان 
به عنوان کافر بجنگد و اموال آنها را غنیمت جنگی 
بشمارد. کســانی که عقاید محمد بن عبدالوهاب 
را نمی پذیرفتند، خونشان حالل و همچون کافر 
حربی، خانواده و اموالشان حالل و مباح بود. این 
مســئله اموال زیادی را برای حاکمان درعیه جمع 

می کرد. آتش جنگ برای تصرف مکه، مدینه و 
کل منطقــه حجاز بین وهابیان و حاکم مکه ادامه 
داشت و در سال 1216ه.ق و همچنین سال های 
بعد به دلیل ضعف حکموت عثمانی، آل سعود با 
پشــتوانه فکری وهابیت چندین مرتبه به کربال و 
نجف اشرف و سایر شهرهای مهم مذهبی اسالم 
حمله نمودند و به قتل و غارت بسیاری پرداختند. 
قتل و غارت مسلمانان منطقه باعث شد تا حکومت 
وقت ایران )فتحعلی شــاه  قاجار( طی نامه ای به 
حکومت عثمانیـ  که مدعی تسلط بر منطقه عراق 
و حجاز بودـ  خواســتار دفع قائله وهابیت شــود و 
در پی این مسائل، حکومت عثمانی با همکاری 
حکومت مصر با حمله بــه درعیه مرکز حکومت 
آل ســعود و انهدام لشکر سعودی به اعدام و تبعید 
بزرگان آل سعود و وهابیت فرمان دهد و این چنین 
دوره نخست حکومت هفتاد و پنج ساله وهابیت به 

پایان برسد.4
اما مرحله دوم دعوت وهابیان با فعالیت عبدالعزیز 
بن عبدالرحمان بن فیصل در ســال 1319 ه.ق 
آغاز شــد. او در کویت ساکن بود و با حاکم محلی 
کویت همدست شــد و با کمک دولت انگلیس که 
در آب های خلیــج فارس حضور داشــت، در آن 
ســال ریاض را تصرف کرد و بعد از دو سال حمله 
به مناطق اطراف توانست در سال 1322 حکومت 
نجد را تشــکیل دهد و در ســال 1337 و در حالی 
که مهم ترین مانع حکومت آل سعود، یعنی دولت 

عثمانی به تاریخ پیوســته بود، انگلســتان نجد را 
کشوری مستقل دانست. در بین سال های 1342 تا 
1344 عبدالعزیز با حمایت انگلیس به مکه و مدینه 
حمله کرد و ضمن قتل و غارت فراوان به تخریب 
اماکن مهم مذهبی در این شهرها، به ویژه قبرستان 

بقیع و آرمگاه های موجود در آن پرداخت.5
با توجه به انحــالل دولت عثمانی، تفرقه جهان 
عرب و تالش انگلیس ها و فرانسوی ها در تقسیم 
کشــورهای عربی و عدم توانایی دولــت ایران، 
وهابیان توانستند سلطه خود را بر منطقه عربستان 
حفظ کنند. در سال های 1355 تا 1360 نیز یافت 
شــدن چاه های نفت، درآمد سرشار و طرفداری 
دولت های انگلیس و آمریکا را برای آل ســعود در 
پی داشت که بدین ترتیب این مسائل باعث رونق  

 .هرچه بیشتر حکومت وهابی ها گردید
منابع

فرمانیان، مهدی؛ آشنایی با فرق تسنن؛ قم: مرکز مدیریت 
حوزه علمیه قم)1387ش(.

ابوزهــره، محمــد؛ تاریــخ مذاهــب اســالمی؛ ترجمــه 
علیرضــا ایمانی؛ قــم: مرکز مطالعات و تحقیقــات ادیان و 

مذاهب)1384ش(.
جعفریان، رســول؛  »تاریخ وهابیت« محمدحســین قریب 

گرکانی؛ مجله هفت آسمان شماره 3 و 4)1378ش(.

پی نوشت
1. فرمانیان، آشنایی با فرق تسنن، ص94.

2. رک: ابوزهره، تاریخ مذاهب اسالمی، ص347.
3. رسول جعفریان، »تاریخ وهابیت«، ص؟؟؟.

4. فرمانیان، آشنایی با فرق تسنن، ص163.
5. همان، ص164.

تاریخچه 
وهابیت
احسانجندقی)کارشناسارشدفلسفه(
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فرقه ضاله وهابیت را باید به عنوان بیماری مزمنی 
به شمار آورد که در جهان اسالم تمام اعضای این 
امت را مورد هجوم، تاخت و تاز قرار داده اســت. 
برخالف آنچــه در افواه عمومی گفته می شــود، 
وهابیــان نه تنها با عقاید تشــیع مخالف اند، بلکه 
عقاید اهل ســنت را هم مورد هجمه، تمســخر و 
انکار قرار داده و حتی پا را هم فراتر گذاشته و دست 
خود را به خون اهل ســنت هم آلــوده کرده اند. در 
این باره، عالمــه بغداد، جمیل صدقی زهاوی در 
کتاب الفجر الصــادق فی الرد علی الفرقه الوهابیه 
المارقه، گوشــه ای از فجایع ایــن فرقه ضاله را بر 
ضد اهل سنت نقل کرده است. وی می نویسد: »از 
بزرگ تریــن کارهای قبیح وهابیان، همان پیروان 
محمد بن عبدالوهاب، این بود که هنگام وارد شدن 
به شــهر طائف، مردم را به طور عموم کشته و به 
بزرگ و کوچک رحم ننمودند... حتی طفل های 
شیرخوار را بر سینه های مادرشان سر می بریدند، 
عده ای را که مشــغول فراگیری قرآن در مســجد 
بودند نیز کشــتند... حتی کسانی را که در مسجد 
در رکوع و سجود بودند به قتل رساندند... مردها 
و زنان مسلمان را در ســرما، برهنه و عریان نگه 
می داشتند. اموال را غارت می کردند، به گونه ای که 
لباس های تنشان را هم می ربودند... کتاب هایی را 
که در بین آنها قرآن، صحیح بخاری و مسلم بود در 
بازار و در زیر پا می گذاشتند...«. 1 این مطلب نشان 
می دهد که روش قتل از همان اوایل شــکل گیری 
این فرقه صورت می گرفته است. در برخی منابع 

اهل سنت آمده که اگر کسی با محمد بن عبدالوهاب 
مخالفت می کــرد یا در رّد او چیزی می نوشــت و 
وی توانایی مقابله به صورت علنی را با او نداشت، 
دستور می داد او را در خانه یا هر جای دیگری ترور 

کنند.2 
این وقایع مشتی از خروارها جنایت وهابیون نسبت 
به اهل سنت، فقط در یک شهر است. جدای از این 
وقایع، مخالفت جدی وهابیان با عقاید اهل سنت، 
خود بحثی مفصل دارد که در نظر داریم به قسمتی 

از این مخالفت ها اشاره داشته باشیم.
بنا بر نظر خود اهل ســنت، ایشان در عقیده پیرو 
ابومنصور ماتریدی و ابوالحسن اشعری3 هستند؛  
اما وهابیان شــدیداً درصدد مقابله با عقاید این دو 
دانشمند مورد احترام اهل سنت بوده و کتاب هایی 
در رّد این دو نوشــته اند. برای مثال شمس سلفی 
وهابــی در کتاب خــود در مورد عقایــد ماتریدیه 
این گونه نگاشته اســت: »شکی نیست که عقیدة 
ماتریدیه در اسالم از قرن چهارم، زمان ابومنصور 
ماتریدی )333هـ.( پدید آمد و قبل از آن، اثری از 
این عقاید در بهترین قرن ها نبود. شکی نیست که 
آن عقیده، عقیده ای است بدعتی و اهل آن همگی 
بدعت گذارنــد... و ماتریدیه معتقــد به عقایدی 
هســتند که همگی نزد ســلف این امت و امامان 

سنت، کفر صریح است«.4 
وی در جــای دیگــری ادعا می کنــد: »تأویالت 
ماتریدیــه و دوستانشــان اشــاعره، برگرفتــه  از 
شیوخشان معتزله و ... و از طالوت یهودی است 

که اولین کسی است که در خلق شدن تورات، کتاب 
تصنیف کرده و او کافری اســت که کفر را گسترش 
داد و نیز برگرفته از دایی او و پدر همسرش لبید بن 
اعصم یهودی است که پیامبر را سحر کرد و قائل به 

خلق تورات بود«.5 
غیر از اتهام کفر، نیش گزنده وهابیت، اهل سنت 
را اذیت کرده است. نسبت های همچون ارتکاب 
گناهان کبیره به علمای دیوبند، خرافه پرســتی و 
مخالفت با قرآن، تحریف قرآن، خروج بر احادیث 
صحیح الســند و متواتر و مواردی از این دســت، 
اتهاماتی است که وهابیان برای حمله به اهل سنت 
از آن استفاده کرده و کار را به جایی رساندند که حتی 

دست به تمسخر بزرگان اهل سنت زدند.6
در مقابل این هجمه عجیب و ســخیف وهابیت 
بــه مذاهب چهارگانه، شــنیدن ســخنان بزرگان 
اهل سنت هم خالی از لطف نیست. بسیاری از این 
علما، در عین ادب، به نکاتی اشاره کرده اند که زیر 
بنای تفکر وهابیت را نشانه گرفته و خود تأییدی بر 

سخنان علمای شیعه است.
شــیخ عبدالّلـــه هروی معروف به حبشی درباره 
محمد بن عبدالوهاب می نویسد: »وی با افکاری 
ظهــور کرد که گمان می کرد مخلوطــی از قرآن و 
سنت است. او بدعت های ابن تیمیه از قبیل تحریم 
توسل به پیامبر و تحریم ســفر جهت زیارت قبر 
پیامبر را احیا کرد. او کســی را که نــدا می داد: ای 
رسول خدا، ای محمد، ای علی، تکفیر می کرد«.7 
بســیاری از بزرگان اهل سنت به این مطلب اشاره 

محسنگلپایگانی)کارشناسارشدادیان(

وهابیت و مخالفت با  آراء اهل سنت
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ســلمان حدادی، کسی است که ســال ها از نام خود احساس شرمندگی می کرد. چه شب ها که 
برای مالقات خداوند که با االغش! به زمین می آمد، بر پشت بام منزل عبادت نمی کرد. چندین 
ســال زانوی تلمذ در محضر مولویان زاهدان و پاکســتان زد، تا اینکه در دانشگاه کرمانشاه در 
رشته استخراج معادن پذیرفته شد. رفاقت با یک همکالسی شیعه، که تا پیش از این از آن منع 
شــده بود، راه جدیدی را در پیش پایش قرار داد. به ناگاه پای او به مجلس سیدالشهداء باز 
شــد. در همان مجلس به اندیشه فرو رفت که کدام یک از شخصیت های اهل سنت حاضر شد 
برای اســالم دســت به چنین کار خطیری بزنند. اشک های او بر حسین بن علی کار خود را 

کرد. سلمان که یک ماموستا بود، در اعتقادات خود دچار تردید شد.
تصمیم او برای شناخت دیگر فرق اسالمی و حتی ادیان مختلف، نتوانست روح تشنة حقیقت 
او را سیراب کند. پس دست به دامان حافظان حقیقی مذهب حقه جعفری گردید. سلمان راهی 
قم شد! حضور در دفتر یکی از مراجع عظام تقلید و آشنایی با کتبی چون شب های پیشاور، تمام 

شبهه های سیاه وهابیت را از دل پاکش زدود.
به کرمانشاه بازگشت. با انتشار کتابچه اش به نام آیا شیعه حق است؟ شروع به مناظره با بزرگان 

شهر کرد و به کمک اهل بیت ، بر همه فائق گردید. 
پدرش، ماموستا لقمان و دیگر بزرگان کرمانشاه، با تطمیع و تهدید و ضرب و شتم سعی کردند 

که دل حقیقت یاب سلمان را مردد کنند؛ اما او راه را شناخته بود.
ســلمان را به جرم دفاع از تشــیع از شــهر طرد کردند، در حالی که به شدت مجروحش کردند، 
پهلوی زنش را شکســتند و فرزندش را سقط کردند. کسی او را نمی پذیرفت. دل شکسته، اما 
راسخ در عقیده به قم آمد تا صاحب الزمان به فریادش برسد. آری، اکنون سلمان حدادی، 

 .به نام خود افتخار می کند

داشــته اند که اساتید محمد بن عبدالوهاب و حتی 
پــدر و بــرادرش هم مخالــف عقایــد وی بوده و 
پیش بینی کرده اند که وی سرانجام گمراه و منحرف 
خواهد شد.8 شیخ احمد زینی دحالن، مفتی مکه 
در اواخر سلطنت عثمانی نگاشته است: »بسیاری 
از اساتید محمد بن عبدالوهاب در مدینه می گفتند: 
زود اســت که این مرد گمراه شود و مردم را شقی و 
گمراه سازد. او گمان کرده مذهبش توحید خالص 
است، پس مردم تا قبل از او همه مشرک بوده اند. 
وی آیات قرآن را که درباره مشرکان نازل شده بود 

بر اهل توحید حمل نمود...«.9
محمــد فقیه بــن عبدالجبار جاوی می نویســد: 
»او در ابتدای عمرش حــرص فراوانی به مطالعه 
اخبار مدعیان دروغین نبوت مثل مسیلمه کّذاب، 
اسود عنسی، طلحه اســدی و امثال اینها داشت 
و لــذا در ذهنش ادعای نبــوت را می پروراند و اگر 
می توانســت، چنین ادعایی را هم می کرد... اگر 
کســی می خواســت وارد دینش شــود بعد از ذکر 
شهادتین می گفت که بر خودت گواهی بده که قباًل 
خــودت و والدینت کافر بودید، و نیز گواهی بده که 
اینان هم کافرند و اسامی بزرگان پیشین اهل سنت 
را می آورد. اگر فرد چنین گواهی را نمی داد، دستور 

می داد او را به قتل برسانند«. 10
ابن عابدین حنفی معتقد است که وهابیان، خوارج 
این عصر هستند؛ چراکه ایشان از نجد خروج کردند 
و بر حرمین شــریفین غالب شدند. هرچند خود را 
از مذهــب حنابله می دانند، امــا معتقدند که تنها 
خودشان مسلمانند و هرکس مخالف اعتقاداتشان 
باشــد، مشــرک اســت و به همین سبب، کشتن 
11.اهل سنت و علمای آنان را مباح می دانستند
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ابن عابدین حنفی معتقد اســت که وهابیان، 
خوارج این عصر هستند؛ چراکه ایشان از نجد 
خروج کردند و بر حرمین شریفین غالب شدند. 
هرچند خود را از مذهب حنابلــه می دانند، اما 
معتقدند که تنها خودشان مسلمانند و هرکس 
مخالف اعتقاداتشان باشد، مشرک است و به 
همین ســبب، کشتن اهلسنت و علمای آنان را 

مباح می دانستند.

بصیرت در مجلس عزا
فاطمهساداتمیررحیمی

)پژوهشگرحوزهودانشگاه(

مسجد | ماهنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی | شماره ۱۶۴، شهریور ۱۳۹۲ 22



در این شــماره که در گرما گرم بحران سیاسی در 
ســوریه هســتیم تصمیم گرفتیم با جناب حجت 
االســالم و المســلمین دکتر محمد حسن زمانی 
، معاون بیــن الملل حوزه علمیه کشــور به گفتگو 

بنشینیم.
حجت االســالم و المســلمین زمانی کــه دارای 
تحصیالت عالیه حوزوی و دانشــگاهی هســتند، 
چندین سال ســابقه تدریس در دانشگاه االظهر 
مصــر داشــته و امــروز از اعضای هیئــت علمی 
جامعة المصطفی العالمیه بوده و عالوه بر نوشــتن 
آثاری چون »قرآن و مستشرقان« که امروز در مقطع 
دکتری تدریس می شــود، مقاالت پرشماری را نیز 

نگاشته اند.
ایشــان عــالوه بر معاونــت حوزه علمیه کشــور 
ســمت های مرتط دیگری را عهــده دار بوده اند که 

دراین مختصر مجالی به بررسی آنها نیست.

ســوال: فرقه وهابیت از کجا پدید آمده و چه 
اهدافی را دنبال می کنند؟

جریان های سلفی و نوسلفی که اخیرا در جهان اسالم 
ظهور یافته اند ، ریشه گرفته از تفکر تحجر آمیز 

عالمان مکتب ظاهریه هستند.
در تاریخ اسالم  نحوه اسالم شناسی و مکتب های 
اسالم شناسی متفاوت بوده، برخی از این مکاتب 
عقل گرا، برخی نص گرا و برخی دیگر از مکاتب جمعی 

بین عقل و نقل را در بر می گیرند.
عقل گرایان نیز به دو دسته عقل گرایان افراطی و 
عقل گرایان معتدل تقسیم می شوند؛ عقل گرایی 
افراطی، منبع اصلی شناسایی معارف اسالمی را عقل 
بشری دانسته و به نصوص دینی کمتر توجه دارند؛ 
طبیعی است که این اسالم شناسی با وحی هیچ 

ارتباطی پیدا نمی کند.
عقل گرایی معتدل ، گروهی هستند که عقل را به 
عنوان یک منبع فهم دین قبول دارند اما نه هر عقلی؛ 
آنها احکام قطعیه عقل را قبول دارند یعنی عقلی که 
تمام جامعه بشری روی آن اتفاق نظر دارند مانند قبح 

ظلم و حسن عدل.

 جریان نص گرایی افراطی بســتری برای 
ظهور یک اسالم شناســی متحجرانه به نام 

سلفی گری
در برابر گروه عقلگرایان، نص گرایان هستند؛ به این 
معنی که قرآن و احادیث را عمده منبع فهم دین 
می دانند؛ این اصل تا وقتی که به افراط نرسد خیلی 

خوب است . 
این فرقه معتقد است اگر مدلول ظاهری یک نصی 
مخالف فهم صریح عقل باشد و حکم قطعی عقل 
باشد عقل را متهم به نادانی می کنند و سخن غیر 
عاقالنه حدیث را مالک و حرف شارع می دانند.
این جریان نص گرایی افراطی بستری شد برای 
ظهور یک اسالم شناسی متحجرانه به نام سلفی 
گری که معتقدند ما از فهم احادیث و قرآن آزادی 
عمل نداریم بلکه نظر صحابه که سلف صالح امت 
هستند  را مالک قرار دهیم غافل از آنکه صحابه 
فهم های گوناگون دارند و تعداد بسیار زیادی بی سواد 
بین صحابه بوده که به هیچ عنوان نمی توان مقام 
علمی آنها را با افرادی چون امام محمد غزالی ویا امام 
خمینی مقایسه کرد و فهم شخصی اکثرشان نمی تواند 

معیار فهم و تفسیر دین باشد.

 وهابیت ، فرقه ای متحجرانه و سیاسی در 
اسالم جایگاه مذهب را ندارد

آیین وهابیت و سلفی گری به عنوان یک فرقه نه یک 
مذهب اسالمی مولود مکتب و مذهب حنبلی گری 
بود که با ارتزاق از جریان سلفی از ناحیه ابن تیمیه و 
ابن قیم جوزی به تدریج تبدیل به جریان وهابیت شد.
به این فرقه نمی توان نام مذهب نهاد، زیرا اوال مذاهب 
اهل سنت در اسالم چهار مذهب حنفی، شافعی، 
مالکی و حنبلی هستند که هر کدام سه مذهب دیگر را 
به عنوان یکی از مذاهب اسالمی پذیرفته اند اما فرقه 
وهابیت هیچ یک از مذاهب اسالمی را مذهب ندانسته 
بلکه همه آنها را بدعت میداند، ثانیا این فرقه مولود 
یک جریان سیاسی و متحجرانه است لذا نمی توان به 

این فرقه نام مذهب نهاد.
فرقه وهابیت روز به روز به دلیل قداست اکتسابی 
از حرمین شریفین و همچنین حمایت های اقتصادی 
که از پول نفت عربستان بدست می آوردند گسترش 

یافت.
سومین عامل گسترش وهابیت را می توان قداست 
صحابه دانست. صحابه ای که برای تمامی مذاهب 
و فرق اسالمی و اندیشمندان اسالم دارای جایگاه 
ویژه ای است اما این فرقه خود را تنها حامی و محّب 

صحابه اعالم کردند.
در واقع باید بیان کرد که روح جریان سلفی ثمرات 
منفی بسیاری دارد؛ اگر کسی سخنی در تفسیر آیه 
و حدیث بگوید کــه تطابق به آراء یکی از صحابه 
نداشته نباشد در فرقه سلفی و از نگاه سلفیون طبعا 
متهم به انحــراف و بلکه باالتر متهم به بدعت و 
به کفر و شرک منجر می شود؛ اگر از نگاه سلفیان 
از مســلمانان نیز بگذریم ، تکلیف مابقی ادیان و 
اعتقادات در نگاه وهابیت معلوم است و در نتیجه 
اکثر مردم جهان واجب القتل هســتند و تنها یک 

گروه وهابیت معدود باید زنده بمانند.
این تفکر متحجرانه به دلیل اینکه به دو قدرت 
نفت عربستان و تصرف حرمین شریفین مسجد 
الحرام و مدینه تکیــه کرده اند امروز به عنوان 
یکــی از بازیگــران سیاســی و مذهبی جهان 
نقش زیادی ایفا می کنند. البته نمی توان نقش 
کشور امریکا و استکبار جهانی را در حمایت از 
گسترش سلفی گری و وهابیت نادیده گرفت به 
ایــن دلیل که آنها از این جهت که مکتب مبین 
اســالم با شــکلی متحجرانه به جهان معرفی 
می شود دنیای غیر اسالم و بشریت رغبتی به 

این دین نشان نمیدهند.

سوال: انشعابات وهابیت را تشریح بفرمایید 
 مهم ترین مسئله برای وهابیت ، سلطه به 

جهان اسالم است
در طول زمان و به مرور فرقه وهابیت اشعاباتی 
پیدا کرد کــه همچنان نمی توان آنها را کامال از 
یکدیگر تفکیک نمود؛ امــا با نگاهی از درون 
به این فرقه می توان چهار انشعاب را برای آن 

برشمرد.
اولین انشــعاب ، »وهابیت ســنتی« اســت که 

خوارج مدرن
و  االســالم  حجت  جنــاب  بــا  گفتگو 

المسلمین دکتر محمد حسن زمانی
 معاون بین الملل حوزه علمیه کشور

مرتضیناصحی
)کارشناسعلومسیاسی(
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متحجرترین وهابیت هستند. جمع کثیری از مفتیان 
و ائمه جمعه وهابیت با اندیشه همین طیف هستند.

از اعتقادات وهابیت میتوان به مشرک دانستن شیعیان 
و صوفیان اهل تسنن اشاره کرد، آنها به جد شیعیان 
و وصوفیان را واجب القتل دانسته ، توسل و زیارت 
قبور اهل بیت را شرک محض می دانند و این عمل را 

موجب هدرالدم شدن فرد باور دارند.
طیف دوم از انشعابات فرقه وهابیت را میتوان 
»وهابیــت دولتــی«  ذکر کــرد؛ کــه حاکمان 
عربســتان والبتــه علمــا آل ســعود از جمله 

مهم ترین طرفداران این فرقه می باشند.
مهم ترین مســئله برای این فرقه را نمی توان 
دشــمنی آنها با تشــیع عنوان کرد بلکه حفظ 
ســلطه و حاکمیت عربســتان بر دیگر مناطق 

اسالمی مهم ترین هدف این فرقه است.
نکته قابل توجه این گروه این موضوع اســت که 
حتی آنها زمانی که ببینند وهابیت ســنتی برای 
سلطه آنها در منطقه مانع هستند با آنها نیز درگیر 
می شــوند. در طول تاریخ بوجود آمدن و قدرت 
گرفتن این گروه اتفاقاتی چون مخالفت سنتیان 
بــا مدیریت شــبکه های ماهــواره ای ، عکس 
برداری، ارتباط با امریکا و گاهی تجویز توســل 
شــیعیان ایرانی در هنگام بهبود روابط سیاسی 
رخ داده است که منجر به بازداشت شدن علمای 

سنتی وهابیت توسط آل سعود شده است .
سومین انشعاب فرقه وهابیت، »وهابیت معتدل« 
نام دارند. این گروه به آرمانها و اندیشه های محمد 
ابن العبدالوهاب معتقدند اما نسبت به برخی مسائل 
افراطی وهابیت ســنتی من جمله مشــرک بودن 
شــیعیان تردید دارند؛ باید تاکید کرد که ما امکان 

تعامل زیادی با این طیف از وهابیت داریم.
»وهابیت قطبی و یا تکفیری« چهارمین دسته 
از فرقه وهابیت هســتند که اصل اولی در این 
فرقــه مبــارزه با حاکمیــت طاغوتــی در بالد 
اسالمی است نه مبارزه با تشیع؛ آنها معتقدند 
باید احکام اسالم و قوانین اسالمی با اقتدار بر 
کشورهای اســالمی حاکم باشد و اگر حاکم در 
صدد اجرا نکردن احکام اسالمی باشد طاغوت 

بوده و باید با آن مبارزه کرد.
این دســته که به آیه »َوَمْن لَْم َیْحُکْم ِبَما َأْنَزَل 
اللَّــُه َفُأولَِئَك ُهُم الَْکاِفُروَن« اســتناد می کنند. 
مبارزه با کفر اعتقــادی و عملی را واجب ترین 

واجب می دانند و گاها مشــاهده می شــود که 
شــاید تحجرهای وهابیت ســنتی را نداشــته 
باشــند امــا مبارزه بــا طاغوت را جــزو اصول 
اولیه خود میدانند. ســید قطب و بســیاری از 

اخوان المسلمین جزو همین دسته هستند.

سوال: در سوریه امروز کدام قشر از انشعابات 
وهابیت در حال مبارزه با حاکمیت هستند ؟

 امریکا اولین عامل بحران در سوریه است
آنچه در ســوریه رخ می  دهد چند عامل دارد. سه 
عامل مختلف دســت به دست هم دادند تا بحران 
این کشــور به وجود بیاید. عامــل اول به اعتقاد ما 
امریکا و استکبار جهانی است آنها برای جلوگیری 
از پایگاه مشــترک ایران ، حزب الّلـــه و سوریه در 
برابر صهیونیست ناچار شــدند به هر قیمتی شده 
اســت این بحران را بوجــود آوردند و حمایت های 

بسیار زیادی به مخالفان حکومت سوریه کنند.
عامل دوم ، جریان ســلفی گری بود که متبلور 
شده بود در شــاخه اخوان المسلمین مستقر در 
سوریه که بســیار افراطی هستند و با حاکمیت 
مشکالتی دارند که دو عامل امریکا و عربستان 

آنها را تحریک کردند . 
عامل سوم بخشی از اقوام ناراضی بودند که حضور 

خودشان را در حاکمیت کم رنگ می دیدند.

 جنگ اهل سنت علیه تشیع ، بزرگترین فریب 
غرب در بحران سوریه است

البته با شــکل گیری بحران در ســوریه دشمنان 
ادعــا نکردنــد جنگ در ســوریه جنــگ امریکا 
علیه مقاومت اســت، نگفتند جنگ سلفی گری 
علیه مقاومت بلکــه ابتدا گفتند جنگ ملت علیه 
حاکمیت و ســپس گفتند جنگ اهل سنت علیه 
تشیع؛ در صورتی که هیچ یک از این دو صحت 
نداشت؛ زیرا اوال اکثریت ملت با بشار اسد موافق 
بودند ، جنگ اهل ســنت علیه شیعه هم نیست 
چرا که اوال بشار اسد شیعه دوازده امامی نیست و 
ثانیا در سوریه حدود 3 درصد شیعه دوازده امامی 
داریــم و ثالثــا علویانی که شــیعه دوازده امامی 
نیستند تعدادشــان در حکومت بسیار کمتر است 
نســبت به اهل سنتی که در حکومت وجود دارند 
و البته بزرگترین عالم حامی دولت ســوریه آقای 
حتون مفتی اهل ســنت کشور سوریه است و در 
واقع پیکره حکومت سوریه اهل تسنن هستند و 

این حرف که جنگ تشیع با اهل سنت است کامال 
مردود بوده و اگر بخواهیم با این دید بنگریم باید 

گفت جنگ اهل تسنن با اهل تسنن است. 
اما متاسفانه سعی کردند شبکه های ماهواره ای 
چنان تبلیغ کنند که جنگ استکبار علیه سوریه 
را جنگی بیان دو فرقه شیعه و سنی نشان دهند 
و این بزرگترین فریبی اســت که جامعه جهانی 

خورده است.
در کشور سوریه که مدتی است دچار ناآرامی های 
سیاســی مذهبی شده اســت، مخالفان بشار اسد 
آمیزه ای از وهابیت سنتی و تکفیری هستند منتهی 
آنها معتقدند بشار اسد حاکمی طاغوت است غافل 
از آنکه اگر مبارزات آنها منجر به برکناری بشاراسد 
شــود طاغوتی بزرگ تر یعنی امریکا بر این کشور 

اسالمی سلطه پیدا خواهد کرد.

با توجه به جایگاه صحابه در وهابیت چرا امروز 
جســارت های متعدد به صحابه را از این فرقه 

در سوریه مشاهده می کنیم؟
 جسارت وهابیت تا تخریب بارگاه پیامبر 

هم در صورت امکان پیش خواهد رفت
راز اینکه چرا وهابیت علی رغم اینکه خود را تنها 
حامیان و محبین و مدافعان صحابه می دانند ، به قبور 
و اجساد صحابه جسارت می کنند را باید در اندیشه و 
اعتقاد آنها مبنی بر حرمت زیارت قبور جستوجو کرد.
آنها چــون معتقدند زیارت قبــور اهل بیت و اولیای 
الهــی حرام بوده و توســل به آنها و موجب شــرک 
می شود علی رغم اینکه صاحب قبر محبوب خداوند 
است اما چون ابزار شرک است، باید قبر را از بین برد 
زیرا این مسئله مقدمه شرک امت اسالمی است لذا 
این عمل آنها نه تنها جسارت به صحابه نیست بلکه 

عملی واجب و از بین برنده زمینه شرک است.
قاعده »سد ذرایع« در فقه اهل سنت می گوید هر 
شــیئ و عملی که مقدمه بــرای ارتکاب به حرام 
باشد باید آن را نابود کرد؛ این قاعده کلی موجب 
تخریــب قبور اهل بیــت و اولیای الهی توســط 
وهابیت شده است و باید تاکید کرد که آنها قانع به 
تخریب قبور صحابه نیستند و نخواهند بود و اگر 
دستشــان را باز گذارند رسما اعالم می کنند تمام 
بارگاه های اسالمی و حتی مزار پیامبر اسالم را با 

 .خاک یکسان خواهند کرد

این تفکر متحجرانه به دلیــل اینکه به دو قدرت نفت 
عربستان و تصرف حرمین شریفین مسجد الحرام و 
مدینه تکیه کرده انــد امروز به عنوان یکی از بازیگران 

سیاسی و مذهبی جهان نقش زیادی ایفا می کنند
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 هستی شناسی
به نظر می رسد تمام انسان ها وجود محسوسات را 
پذیرفته و آن را از مهم ترین اقسام هستی می دانند. 
اما هستی منحصر در مادیات و اجسام نیست و اعم از 
محسوسات و مجردات است. به عبارت دیگر، هستی 
قلمرویی وسیع تر از مادیات دارد و شامل موجوداتی 
که در ذات خود یا در ذات و افعال خود مجردند نیز 
می شود.1 اما سلفیان به موجودات غیرمادی اعتقادی 
ندارند و معتقدند چیزی در عالم به غیر از جسم نیست 
و مجردات ساخته ذهن فالسفه است.2 یعنی در 
نگاه سلفیه موجود همان محسوس است و هرچه 

غیرمحسوس است، وجود ندارد.
عالمه حلی در منهاج الکرامه می گوید: عده ای هستند 
که معتقدند خدا جسم و دارای طول و عرض و عمق 
است و مصافحه با او جایز و مؤمنان با خدا در دنیا 
معانقه می کنند و برخی قائلند که دیدن و زیارت کردن 
خدا در دنیا جایز است.3 ابن تیمیه در منهاج السنه در 
جواب عالمه حلی به وسایل زیادی متوسل شده تا 
شاید بتواند پاسخ مناسبی ارائه دهد، اما از آنجا که 
سلفیه موجودات را فقط محسوسات و اجسام می دانند، 
نمی تواند جواب الزم را بدهد. او سعی می کند با 
تعریفی خاص از جسم بودن خدا جواب خود را توجیه 
نماید،4 ولی در نهایت فقط می تواند بگوید خدا جسمی 
است که غلیظ و متراکم است. البته او نمی گوید که 
چه فرقی میان متراکم و مرّکب است که خدا مرّکب 

نیست، اما متراکم است.
اســتدالل ابن تیمیه این گونه است: پس قول 
کسی که موجود قائم به نفسی را ثابت می کند و 
قائل به رؤیت آن است بهتر از قول کسی است 
که موجود قائم به نفسی را ثابت می کند که دیده 
نمی شــود و حتی امکان دیدن آن هم نیست. 
زیرا شــرط ثبوت رؤیت امور عدمی نیســت و 
فقط امور وجودی باعث وجود آن می شود ... 

سقوط در ورطه بی فکری
احسانجندقی

)کارشناسارشدفلسفه(

و هرچه وجودش کامل تر اســت، احق به این 
است که دیده شــود و هرچه ممکن نیست که 
دیده شــود، پس او وجودی ضعیف است ... 
و چون واجب الوجود اکمل موجودات اســت، 

وجودش احق به دیدن است.5
ابن تیمیه و به تبع آن سلفیه خیال می کنند چون دیدن 
یک امر مطلوب است پس باید خدا هم دیده شود. وی 
با مغالطه ای ظریف می گوید: هرچه وجودش کامل تر 
احق به این است که دیده شود، حال آنکه استدالل 
صحیح این است که هرچه وجودش کامل تر احق به 
این است که بهتر از دیگران ببیند، نه اینکه بهتر از 
دیگران دیده شود و همه مسلمانان معتقدند خداوند از 

همه بصیرتر و داناتر است.
نکته دیگر اینکه سلفیه تصور می کنند که چون اشیاء 
محسوس دیده می شوند پس این کمال است و نباید 
این کمال را از خداوند سلب کرد و حال آنکه ایشان 
توجه نکرده اند که به همین استدالل خدای محسوس 
مستلزم دارا بودن اجزا و ترکیب است و شیء مرّکب 
به اعضای خود محتاج است و محتاج چگونه می تواند 

قیوم و غنی بالذات باشد؟

 روش شناسی
در تعریــف روش گفته اند کــه روش مجموعه 
شــیوه ها و تدابیری اســت که برای شــناخت 
حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می شود. 
ســلفیان معتقدند فقط یک راه، راه صحیح و 
درســت اســت و آن راه نقل )وحی( یا کتاب و 
سنت است. بنابراین سلفیان فقط روش نقلی 
را پذیرفته و با روش عقلی و شهودی مخالفند. 
مخالفــت با ایــن دو روش باعــث گردیده که 
ســلفیان با علوم عقلی اعم از فلسفه و کالم و 
نیــز با عرفان مخالف باشــند. مخالفت با یک 
روش مخالفــت بــا آن علــم را در پــی دارد و 

مخالفت با علم، مخالفت با عالمان آن علم را 
به وجود می آورد. سلفیان چون با روش عقلی 
و شــهودی مخالفند، فیلســوفان، متکلمان، 

صوفیان و عرفا را بدعت گذار معرفی می کنند.
یکــی دیگــر از مبانــی فکــری ســلفیه که از 
روش شناســی ایشــان نتیجه می شــود، تقدم 
فهم سلف بر فهم خلف است. سلفیان معتقدند 
سلف صالح از صحابه و تابعین و تابعین تابعین 
به خاطــر نزدیکی به زمــان پیامبر و همراهی 
آنان با پیامبر، قرآن را بهتر فهمیده اند، لذا فهم 
آنان بهترین فهم اســت و باالخص در مسائل 
اعتقادی باید فهم آنان را بر دیگر فهم ها، اعم 
از فهم متکلمان، فیلسوفان و عرفا مقدم داشت 
و این فهم برای متأخرین حجت است و نباید از 
آن عدول کرد. سلفیان برای اثبات مدعای خود 
به آیات قرآن تمســک کرده و قائلند تعدادی از 
آیــات قرآن دال بــر فضل اصحــاب پیامبر بر 
دیگران اســت. خداوند در قــرآن می فرماید: 
ًة َوَســًطا لَِّتُکوُنواْ ُشــَهَداء  »َوَکَذلِــَك َجَعْلَناُکْم ُأمَّ
ُســوُل َعَلْیُکْم َشــِهیًدا«6  َعَلی النَّاِس َوَیُکوَن الرَّ
مطابق تفاسیر سلفی، در اینجا منظور از وسط، 
اصحاب پیامبر بوده است که در اقوال و اعمال و 
اراده و نیت بر دیگران برتری دارند و به همین 
دلیل مستحق شــهادت در روز قیامت هستند 
و هنگامی می توانند شــاهد باشند که علمشان 
برتر از بقیه باشــد و حق با آنان باشد.7 به نظر 
می رسد این آیه هیچ دلیلی بر برتری فهم سلف 
نیست و امت وسط بودن دلیلی بر برتری فهم 
نیست؛ زیرا ممکن است از روی تسلیم و بدون 
هیچ گونــه تفکری، عقاید صحیــح را پذیرفته 
باشــند. در آیه دیگر خدا می فرمایــد: »َیا َأیَُّها 
اِدِقیَن«8 تنی  الَِّذیَن آَمُنواْ اتَُّقواْ الّلَه َوُکوُنواْ َمَع الصَّ
چند از اصحاب مــورد تأیید وهابی ها می گویند 
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در روزگاری کــه وهابیون خود را داعیه دار اســالم اصیل و ناب معرفــی می کنند و حکومتی را در 
عربســتان بر پایه عقاید ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب بنا نهاده و خود را به شدت متمسک به 
ظواهر آیات قرآن می دانند، در بسیاری موارد، سردمداران ریاست سیاسی و حتی دینی سعودی، 
به دلیل مطامع دنیوی خود، از عقاید ترویجی خود چشم پوشی می کنند . خداوند متعال در آیه 28 
َها الَّذیَن آَمُنوا إِنََّما الُْمْشــِرُکوَن َنَجٌس َفال َیْقَرُبوا الَْمْسِجَد الَْحراَم َبْعَد  ســوره توبه می فرماید: »یا َأیُّ
عاِمِهْم هذا َو إِْن ِخْفُتْم َعْیَلًة َفَسْوَف ُیْغنیُکُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه إِْن شاَء إِنَّ اللََّه َعلیٌم َحکیٌم؛ ای کسانی که 
ایمان آورده اید، محققًا بدانید که مشــرکان نجس و پلیدند و بعد از این سال )که عهدشان به پایان 
می رسد( نباید قدم به مسجدالحرام گذارند و اگر )بر اثر دور شدن تجارت و ثروت آنها از شما( از فقر 
می ترسید، اگر خدا بخواهد شما را به فضل خود )از خلق و از مشرکان( بی نیاز خواهد کرد، که خدا 

دانا و در کمال عنایت و حکمت است«.
حکومت عربســتان بی توجه به عقاید خود، با تمام کشــورهای جهان رابطه سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی دارد و با همه مشــرکان جهان دوســت اســت. از آن فراتر اینکه تمام مکه و مدینه را به 
صورت کانونی از زیباترین هتل ها برای پذیرایی از مشرکان مسلمان )یعنی همان مسلمانانی که در 
نظر ایشان مشرک هستند!( که همه ساله به عنوان مراسم حج و عمره به آنجا می آیند، درآورده اند 
و بهترین پذیرایی را از اهل شرک می کنند و این مشرکان درآمد عظیم و سرشاری برای آنها دارند. 
در حالی که طبق این آیه شــریفه، خداوند می فرماید که مشــرکان نجس هستند و آنها را نباید به 
مسجدالحرام راه داد و اگر می ترسید از دور شدن مشرکان فقیر شوید، خداوند شما را به فضل خود 

بی نیاز می کند.
حال سؤال این است که به راستی چرا در اینجا مشرکان موحد می شوند و به عنوان ضیوف الرحمان 
مورد مهر و محبت و اســتقبال قرار می گیرند و کوچک و بزرگ خانه هایشان را در اختیار آنان قرار 

 1می دهند؟

پی نوشت
.)1384( 1. رک: مکارم شیرازی، ناصر؛ وهابیت بر سر دو راهی؛ قم: مدرسه علی بن ابیطالب

وهابیت و تضادهای درونی
فاطمهساداتمیررحیمی
)پژوهشگرحوزهودانشگاه(

که منظــور از از صادقین، اصحاب پیامبر و 
خلفای مورد پذیرش اهل سنت می باشند و این 
معیت که آیه به آن اشاره کرده، به معنی اقتدا در 

علم، فهم، عمل و اعتقاد است.
در جواب این ادعا باید گفت اواًل، روایات بسیاری 
 موجود است که منظور از صادقین اهل بیت پیامبر
است. ثانیًا، صادقین در آیه به وسیله کلماتی از 
خود صحابه و تابعین تفسیر شده و این مصادره به 
مطلوب است. اینکه برخی از صحابه گفته اند صادقین 
صحابه اند، در واقع برای اثبات یک مسئله به خود 

مسئله استناد کرده اند.
ابن تیمیه و طرفداران تفکر وی با استناد به برخی 
روایات نیز سعی در اثبات مدعی خود دارند؛ ولی به 
نظر می رسد اشکال مهم این استدالل ها این است که 
در بین عمل و فهم خلط صورت گرفته است؛ زیرا 
آن دسته از روایات مورد استناد ایشان در واقع روایاتی 
است که درست بودن عمل برخی از اصحاب را مورد 
اشاره قرارداده است. همچنین برخی از روایات مورد 
استناد سلفیه دارای ضعف سند می باشد و حتی در 
کتب معتبر اهل سنت نیز ذکری از آنها نشده است.9
مســئله عقل و روش عقلــی در فهم دین یکی 
از بحث انگیزترین مســائل دینی است. از زاویه 
معرفت شناسی پرسش های فراوانی دراین باره مطرح 
شده و اندیشمندان و متکلمان اسالمی نظریات 
گوناگونی را در زمینه حدود و جایگاه عقل مطرح 
کرده اند. ولی سلفیان یا در بسیاری از موارد به این 
مباحث نپرداخته اند یا همچون ابن تیمیه که در کتاب  
العرض العقل و النقل به خاطر اینکه عقل و ادراکات آن 
را قبول ندارد، بحثی منطقی در این زمینه ارائه نمی کند 
و نمی تواند به صراحت پاسخی برای پرسش های مطرح 
در این حوزه بدهد. به همین جهت سلفیان همیشه بر 
ایمان آوردن به آنچه ایشان آن را نقل می نامند، تأکید 
دارند. حتی اگر ما معنای آن نقل را نفهمیم باید از 
بحث و گفتگو درباره آن خودداری کنیم و صرفاً تسلیم 
باشیم.10 به همین دلیل سلفیان با پذیرش ظواهر 
نصوص کتاب و سنت، به ویژه درباره مبدأ و معاد همراه 
با نفی تأویل، مجاز و تشبیه و استعاره در این زمینه، 
نگاهی تشبیهی ـ تجسیمی درباره ذات، اسماء و صفات 
خدا پیدا کرده و خدا را همچون مخلوقات، دارای دست 
و پا دانسته که از کیفیت آن اطالع ندارند. این مبانی 
باعث اختالف عمیق سلفیان با سنت و عقاید صحیح 
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ابوالفضلعلیآبادی
)دانشآموختهعالیحوزه(

 مقدمه 
انسان برای رسیدن به مقامات باالی معنوی و قرب 
به خدا و حتی برای دستیابی به مراتب دنیایی،  باید 
اسباب و لوازم آن را فراهم نماید. خداوند نیز انسان 
را به فراهم آوردن چنین وســیله ای امر می کند: »یا 
ایها الذین آمنوا اتقوالّلـه و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا 
فی ســبیله لعلکم تفلحون؛1 ای کسانی که ایمان 
آورده ایــد، از خدا پروا کنید؛ و برای رســیدن به او 
وسیله ای فراهم آورید و در راهش جهاد کنید؛ باشد 
که رستگار شوید«. نکته اساسی این است که خداوند 
ما را به حکم کردن بر مبنای خرد، راهنمایی و ارشاد 
می کند. حال سؤال اساسی این است که آیا نمی توان 
از خود خدا درخواست کرد؟ آیا درخواست از مردگان 
شــرک است؟ آیا فقط از نظر شیعه اعتقاد به توسل 
صحیح اســت؟ آیا توســل به حضرات معصومین 
فقط در زمان حیاتشان ممکن است و پس از رحلت 

ایشان این رشته قطع خواهد شد؟ 

 بی نیازی از وسیله
به گواهی آیات نورانی قرآن، نظام هستی بر مبنای 
سلســه علت ها و معلول هایی بنا شــده است که بر 
یکدیگر اثر می گذارند و تمام این موارد وابســته به 
خدا بوده و با اراده او پابرجاست. خواست و امر الهی 
است که انسان در عین اعتقاد به اینکه همه چیز از 
جانب خدا است، با فراهم آوردن اسباب و وسایل به 
مقاصد خویش دست یابد؛ چراکه غالبًا فیض الهی 
به طور مســتقیم از جانب خدا به انسان نمی رسد، 
بلکه راهنمایی خدا، با ایجاد اســبابی مانند فطرت 
و آفرینــش، عقل و خرد، پیامبران و رســوالن، و 
عالمان و دانشــمندان صورت می پذیــرد. البته راه 
درخواست مســتقیم از خدا هیچگاه بسته نیست؛ 
اما برآورده شــدن این حاجات طبق بیان خداوند از 

طریق اسبابش میسر می باشد.

 توسل و شرک
 این پندار نادرســت که درخواست از مردگان نوعی 
پرســتش آنها می باشــد با این بیــان قابل نقض 
اســت. اگر چنین امری پرستش باشد، درخواست 
از زندگان نیز نوعی پرســتش خواهد بود؛ زیرا این 
امر موجب خضوع در برابر غیرخدا خواهد شــد که 
شــرک محسوب می  شــود. البته باید توجه داشت 

که هر درخواســت و ندایی پرســتش نیست؛ زیرا 
خضوعی عنوان شــرک به خود می گیرد که انسان 
شخص پرستش شونده را، به عنوان خالق بپذیرد و 
کارهای خدا را به او واگذار نماید و او را در تأثیرگذاری 
مستقل بداند. در حالی که خضوع در برابر حضرات 
معصومین فقط به سبب مقام و جایگاهی است که 

این بزرگواران داشته  و دارند.

 حیات و ممات ائمه  یکی است
مرگ پایان زندگی انســان نیست. از دیدگاه اسالم 
زندگی انســان پس از مرگ نیز همچنان در جهان 
بــرزخ ادامه می یابد. آیات فراوانــی از قرآن بر این 
حقیقت داللت دارند. نبی مکرم اسالم نیز به گونه ای 
دیگــر در حال زندگی بوده   و همچنان سرچمشــه 
فیوضات و دروازه رحمت الهی به شــمار می آیند؛ 
ازاین رو درخواست دعا و توسل از آن حضرت فقط 
به زندگانی این جهانی ایشــان اختصــاص ندارد و 
پس از رحلت آن حضرت نیز با حضور در کنار مرقد 
ایشــان این توسالت ادامه دارد. شاهد بر این مدعا 
درخواســت هایی اســت که در زیارت نامه حضرت 
وارد شده اســت و شیعه و سنی آن را نقل کرده اند. 
سید ابن طاووس از امام صادق چگونگی زیارت 
رسول خدا را این گونه نقل می کند: »الّلـهم انک 
قلت لنبیک محمــد: و لو انهم اذ ظلموا انفســهم 
جاءوک فاستغفروا الّلـه و استغفرهم الرسول لوجدوا 
الّلـه توابا رحیما2 و لم احضر زمان رسولک و قد زرته 
راغبا تائبا من سییء عملی و مستغفرا لک من ذنوبی 
و مقرا لک بها؛3 پروردگارا تو به پیامبرت فرموده ای: 
و اگر آنان وقتی به خود ستم کردند، نزد تو می آمدند 
و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر )نیز( برای آنان 
طلب آمرزش می کرد، قطعًا خدا را  توبه پذیر مهربان 
می یافتند. پروردگارا من در زمان رسول خدا نبودم 
ولی اکنون به زیارت او آمده ام در حالی که از کارهای 
زشتم توبه کرده و برای گناهانم آمرزش می خواهم و 

به آنها اقرار می کنم«.

 اعتقاد صحیح
توســل به حضرات معصومین در میان مسلمانان 
جهان، اعم از شــیعه و ســنی، رواج دارد و از زمان 
 ابــالغ دیــن اســالم از زبان حضرت رســول
مشــروعیت آن نیز اعالم گردیده است. تنها کسی 

که آن را نپذیرفت، ابن تیمیه بود که در قرن هشتم 
هجــری بــا آن مخالفت کــرد و پــس از دو قرن، 
محمد بن عبدالوهاب راه او را پی گرفت و توسل به 
معصومین را نامشروع و بدعت خواند. این در حالی 
است که حتی بزرگان وهابیت از جمله آلوسی بغدادی 
درباره توسل گفته اند: توسل به مقام صالحان، اعم 
از پیامبر و غیر پیامبر، مانعی ندارد؛ به شــرط آنکه 
بدانیم که فرد نزد خدا دارای مقامی اســت.4  برخی 
از کتاب های پرشماری که در این مورد نوشته  شده 
عبارتند از: الوفاء فی فضائل المصطفی نگارش ابن 
جوزی، مصباح الظالم فی المستغیثین بخیر االنام 
نگارش محمدبن نعمان مالکی. همچنین عالمه 
امینی در جلد پنجم الغدیر به این موضوع پرداخته 

است. 

 مسجد پایگاه توسل
مسجد به عنوان نرم افزار معنوی، نقشی اساسی در 
ارتقای سطح دینی مردم دارد. روحانی مسجد نیز 
بــه عنوان رهبر و امام مردم بایــد در جهت ارتقای 
بهره وری بیشتر آنان از این نرم افزار فعالیت نماید. 
تبیین مقام ذکر و توسل برای مخاطبان، برگزاری 
جلسات پاســخ به شــبهات در مســجد، آشنایی 
مأمومین با منابع شــیعی در ایــن زمینه،  برگزاری 
جلسات ذکر و توسل در فضای مسجد، تبیین مقام 
و شخصیت اهلبیت از نگاه قرآن و روایات، می تواند 
نقشــی اساســی در باال بردن ســطح اطالعات و 
معرفت مردم داشته باشد؛ چراکه بسیاری از شبهات 
موجود در فضــای جامعه فقط به دلیل عدم اطالع 
مردم از فلسفه مباحث دینی مطرح می شود. آشنایی 
با اعتقادات فرقه هــای انحرافی از جمله وهابیت و 
نشان دادن سستی اصول اعتقادی آنان نیز می تواند 
نقشی اساسی در معرفت افزایی مردم داشته باشد. 
بســیاری از شــبهاتی که از جانب این گروه ها وارد 
جامعه می شــود، بــه علت عناد و دشــمنی آنان و 
برداشــت های اشتباهشــان از قرآن و متون دینی 

 .است

پی نوشت
1 . مائده: 35.
2 . نساء: 64.

3 . سید بن طاووس، اقبال االعمال، ص606.
4 . آلوسی، روح المعانی، ج6، ص128.
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مدت ها اســت کــه در میــان مردم جهــان، چه 
مسلمانان و چه غیرمسلمانان، احکامی دینی تحت 
عنوان فتوای اسالمی، دست به دست می گردد. این 
فتاوا گاهی به قدری پوچ، خالی از منطق و مبنای 
شرعی و فقهی اســت که می تواند دست مایه طنز 
و حتی به ســخره گرفته شدن اسالم واقعی شود. 
متأسفانه کسانی در میان وهابیون منصب علمیت 
و فقاهت را به دســت آورده اند که اصاًل شناختی از 
مبانــی فکری و فقهی مذاهب اســالمی ندارند یا 
به طور کلی منصب افتاء را ابزاری برای درآمدزایی یا 
اشتهار خود کرده اند. تأسف بارتر اینکه با این عمل 
شنیع و شیادانه، اصل دین اسالم مورد هجمه قرار 
گرفته اســت. هرچند تأیید صحت برخــی از این  
فتاوا سخت است، اما تعمیم و تطبیق این دست از 
فتواها با دیگر فتاوای رسمی وهابیون و زیاد شدن 
این گونه احکام صادره، نشان از همان عدم علمیت 
یا شیادی صاحب منصبان وهابی است. در ادامه به 
تعدادی از این قبیل فتاوای مضحک و خالی از عقل 
و منطق وهابی، چه رسمی و چه غیررسمی، اشاره 
می کنیــم و قضاوت را به خواننده واگذار می کنیم تا 

حقیقت و حقانیت را دریابد.
 زمین به دور خورشید نمیگردد!

اگر کسی معتقد به َدوران زمین و چرخش آن به دور 
خورشید باشد، کافر است. دلیل این فتوا مخالفت 
این فرضیه با آیات قرآن از جمله »والجبال اوتادا«1 
و »و الی االرض کیف ســطحت«2 می باشد. جالب 
اینکه بن باز مفتی بــزرگ وهابیها این فتوا را صادر 
کرده و مفتیان دیگر وهابی هم آن را تأیید کرده اند.3 

 موتور برانید، اما ماشین نه!
در حالــی که بن باز رانندگی را برای زنان حرام کرده 
است.4 روزنامه الیوم نوشت هیئت امر به معروف و 
نهی از منکر عربســتان در فتوایی عجیب به زنان 
اجازه رانندگی با موتورسیکلت را داد، به شرطی که 
یکی از محارم آن زن همراهش باشد. این هیئت 
از زنان خواسته که در اماکن خلوت یا تجمع جوانان 
رانندگی نکنند. البته شرط حضور یکی از محارم هم 
به همین علت اســت که اگر حادثه ای برای زن رخ 
داد )چه تصادف و چه تعرض مردان( کسی بتواند 

به آن زن کمک کند.
 گل شفا نمی دهد!

هنگامــی که از هیئت مفتیان عربســتان ســؤال 
می شــود که »بردن گل بــرای بیماران چه حکمی 
دارد؟«، پاســخ می دهند: »اهدای گل به بیمار جزء 
سنت های اسالمی و عیادت نبوده و تشبه به کفار 
اســت. در حقیقت گل برای بیمــار هیچ منفعتی 
نداشته و باعث شفای بیمار نمی شود و صرف پول 
در این راه حرام اســت!5 این در حالی است که هیچ 

کس حتی کفار! هم قائل به شفادادن گل نیست«.

 ایدز و شهادت
شــیخ احمد یوسف، مســئول مرکز ارشاد مذهبی 
وزارت دیانت مصر در فتوایی عجیب گفت: »از نظر 
اسالم اگر فرد مسلمانی بر اثر بیماری داخلی مثل 

ایدز از دنیا برود، شهید محسوب می شود«. 
 دست زدن به موز و خیار ممنوع

مجله تایم در خبری نوشت که یک ایمیل در هفته 
جاری ســروصدای زیادی ایجــاد کرد. این ایمیل 
حاوی فتوایی از یک مفتی وهابی بود که گفته بود: 
»زنان حق دست زدن به خیار و موز را ندارند«. وی 
دلیل این حکم را احتمال تحریک شــدن جنسی 
زنــان ذکر کرده و در ادامه اضافه کرده اســت که در 
صورتی که زنان تمایل به خوردن این میوه ها دارند، 
باید شخص مذکری اعم از برادر، پدر یا همسر، این 

میوه ها را خرد کرده و به آن زن بدهد!
 خدای مجسم

بن باز مفتی اعظم و سابق عربستان می گوید: »نفی 
جسمیت، جوارح و اعضای خداوند از جمله سخنان 

مذموم است«.6
او همچنین میگوید: »خداوند در روز قیامت ساقش 
را بــرای بندگان مؤمنش کشــف می کنــد که این 
نشــانه ای بین او و بندگانش است. در این هنگام 

همه او را شناخته و از او پیروی می کنند«.7
 تحریم حمل جنازه با آمبوالنس

علی عبدالحمید وهابی در فتوایی می گوید: »حمل 
جنازه با ماشین مخصوص و تشییع آن در حالی که 

در ماشین است، مشروع نبوده و حرام است«.8
 نصب قاب عکس حرام است!

ابن عثیمین در فتوایی آویزان کردن تصاویر بر دیوار، 
مخصوصًا تصاویر بــزرگ! را حرام  اعالم می کند؛ 
چراکه قصد تعظیم در این نصب این تصاویر ظاهر 

است! و اصل شرک همین گونه غلوها است.9
 مبطل جدید وضو

ابن عثیمین می گوید: »اگر انســان از گوشــت شتر 
بخورد، وضویش باطل اســت، چه گوشت شتر نر 

 10.»!باشد یا ماده، چه پخته باشد چه خام
پی نوشت

1. نباء: 7.
2. غاشیه: 20.

3. عبدالّلـه بن باز، االدله النقلیه و الحسیه علی جریان الشمس 
وسکون االرض و امکان الصعود الی الکواکب، مدینه المنوره: 
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الگار، حامــد؛ وهابیگری؛ ترجمه احمد نمایی؛ 
مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی، 1387.

این کتاب توسط حامد الگار، از نویسندگان شیعی 
انگلســتان به رشــته تحریر درآمده است. وی 
به اختصار تاریــخ و آموزه های وهابیت و دولت 
سعودی وهابی را بیان و به نقد و بررسی آن اقدام 

می نماید.
کتاب شامل 6 فصل است:

1-جایگاه وهابیگری: نویســنده در این فصل 
جایگاه تاریخی و فرقه ای وهابیت را مورد بررسی 
قــرار می دهــد. وی وهابیت را فاقــد تاریخی 
ریشــه دار و جــدی معرفی کرده و ایــن فرقه را 
فرقــه ای به کلــی مجزا از دیگر فرق اســالمی 
می داند و انتساب این فرقه را به اهل سنت غلط 

می داند.
2-خاســتگاه وهابیگری: این فصل بررسی 
تاریخی وهابیــت را دربردارد و بــه زندگی نامه 
بنیانگــذار آن یعنــی محمد بــن عبدالوهاب، 
فعالیت هــای دینــی و سیاســی وی و آثارش 
می پردازد. همچنین به وقایعی که بعد از وی به 
وقوع پیوست و منجر به تشکیل یک حکومت 

وهابی گردید، نگاهی می اندازد.
3-آموزه های وهابی: حامد الگار در این فصل 
آموزه های اعتقــادی و اخالقی وهابیت را مورد 

بررسی قرار می دهد. 
4-گسترش دولت ســعودی: در این فصل 
نویسنده به تاریخچه گســترش دولت سعودی 
وهابی در کشور عربستان پرداخته و علل و عوامل 

گسترش آن را بازگو می کند.
5-خاتمه: نویسنده در خاتمه به برخی از مسائل 
و نکات خاص درباره وهابیت و نگاه غرب در این 

زمان به این آیین می پردازد.
6-پیوست ها: در این فصل سه عنوان به پیوست 
مطالب کتاب آورده شــده است. یکی نمونه ای از 
دست نوشته های محمد بن عبدالوهاب، دیگری 
نظر یکــی از مورخان معاصر بــا آغاز وهابیگری 
)نظرات احمد بن زینی دحالن درباره وهابیت( و 
در آخر پاســخ یکی از علمای شیعه به وهابیگری 
)پاسخ شیخ جعفر کاشف الغطاء در رساله ای که به 

.)محمد بن سعود نوشته است

فتاوای کیلویی در دکان وهابیان

معرفی کتاب

سیدعلیآقایی
)کارشناسارشدادیان(

محسنگلپایگانی
)کارشناسارشدادیان(

مسجد | ماهنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی | شماره ۱۶۴، شهریور ۱۳۹۲ 28



  محراب
آنگاه که نــگاه به فرد فرد موجــودات، به ویژه 
انســان ، به عنوان مخلوقات الهی می اندازیم، 
می بینیم، خداوند تبــارک و تعالی هر فرد را بر 
اســاس ویژگی های خاص خود آفریده است. 
یک سان نبودن نقش و نگارهای سر انگشتان 
انسان ها کوچک ترین دلیل این مدعی است و 
آنگاه که به سنت و سیرت آخرین رسول برگزیده 
حق، محمد بن مصطفی می نگریم، متوجه 
می شــویم هنگامی  که در گام نخســتین برای 
هدایت فردی و اجتماعی بشــر قدم به جامعه 
می گــذارد، در مکه مکرمه به ســوی مســجد 
الحرام می رود و در مدینه پایه گذاری مسجد قبا 
را چراغ راه وحدت اجتماعی مردمان زمان خود 

قرار می دهد.
در منظومه معارف و ســنت اســالمی، مسجد 
محور وحدت و همدلی مســلمانان است و هر 
امر معنــوی و اجتماعی بــدان راه می یابد؛ از 
نماز و انجام مناسک و شعائر گرفته، تا جنگ و 
جهاد و قضاوت و سایر امور جاری مسلمین. با 
توجه به این اهمیت و جایگاه رفیع، مسئوالن 
و متولیان مســجد بیش از هــر نهاد اجتماعی 
دیگری باید احســاس مسئولیت کنند و با طراز 
قرار دادن ســنت پیامبر و اولیای به حق او، روز 
به روز به کانون نور و معنویت نزدیک تر شوند.

فصــل »محراب« در حد تــوان خود در پی این 
اســت که با نگاهی دوباره به مســئله مسجد و 
با بهره گیــری از تجارب ائمه جماعات و تعالیم 
ناب وحیانی، گامی در جهت بهره وری بیشــتر 
از این مــکان و امتیــاز معنوی بــردارد. بیان 
نظرات و ارائه پیشنهادات جهت رفع کاستی ها 
و تعالی بیشتر مطالب ارائه شده، محتاج لطف 
و همراهی همه مخاطبان محترم مجله است.



مرکز تمدن
جایگاه مسجد در گفتگو با حجت االسالم و المسلمین 

حسینی همدانی امام جماعت موفق مسجد

می کنند؛ اما یک کف و یک بستر را همه شان باید 
داشته باشــند و آن اینکه مسجد در ابتدا محلی 

است که باید در آن نماز اقامه شود .
 

راهکارهای تبدیل شــدن مساجد به مراکز 
فرهنگی و مرکز رجوع افراد چیست؟

این نکته را توجه داشــته باشــید که آالن برای 
هر ســانت جا برنامه ریزی می کنند که بهترین 
اســتفاده را بکنند اما مســاجد ما با بهترین مواد 
ممکن و زیباترین شــکل ســاخته می شوند اما 
استفاده از آنها محدود است خیلی کار کرد داشته 
باشــند شبانه روز سه ســاعت و بقیه روز و سال 
بیکار هستند و این ازبین بردن سرمایه و امکانات 
است. باید برنامه ریزی و طراحی کرد که از آن فضا 
و امکانات بهترین استفاده بشود؛  چه در همین 
تهران و چه در دیگر شهرستان ها. البته تهران 
از این جهت که ام القرای جهان اســالم اســت، 
باید به آن توجه بیشتری بشود تا الگو قرار گیرد. 
اگر مساجد در تهران خوب سازماندهی بشوند، 
آثار و برکات خیلی زیادی را خواهند داشــت. با 
توجه به بافت جمعیتی ای که تهران دارد و افکار 
مختلفی که در آن هســت، اگر بتوانیم مسجد را 
خــوب معرفی بکنیم، می تواند در کل کشــور و 
حتی منطقه تأثیرگذار باشد. الزمه اش این است 
که یک طراحی درستی بشــود. خود مسجد را 
خوب بشناسیم که وظیفه مسجد چگونه است. 
مردم را خوب بشناســیم و آنها را تربیت کنیم که 
چگونه با مســجد تعامل داشته باشند. آن وقت 
مسجد غیر از آن ُبعد عبادی می شود یک مرکز 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در محله. باید در 

حد یک مرکز علمی از مسجد بهره برد.

به نظر شما تأثیر یك مســجد بر افراد آن 
منطقه چیست؟

من مســجد را مرکز تمدن و تمدن ساز میدانم. 
رسول خدا بعد از ورود به یثرب  بالفاصله مسجد 
ســاختند و آنجا هم معروف شد به مدینه. یعنی 
تمدن و مدنیت در گرو مســجد اســت و شــهر 
وقتی شــهر است که گرد مســجدی واقع شود. 
وجود مســجد در محالت مختلف یعنی اینکه 
ما مرکز تمدن اســالمی را آورده ایم در محالت 
قرار داده ایم. اگر مسجدی در یک منطقه درست 

بهکوشش:محمددرودگری
)طلبهسطحعالیحوزهعلمیهقم(

اشاره:
حجت االســالم والمسلمین ســید محمد مهدی 
حســینی همدانی در روز بیســتم اســفند ســال 
1342شمســی در شــهر همدان در خانــواده ای 
روحانــی بــه دنیا آمد. پدرشــان مرحــوم حجت 
االســالم والمســلمین حاج ســید احمد حسینی 
 همدانی از مشاهیر اهل منبر در همدان و تهران بود. 
پــس از طــی دوران تحصیالت، درســال چهارم 
دبیرســتان به حوزه علمیه تهران مدرسه مالجعفر 
مشهور به مدرسه آیت الّلـه مجتهدی رحمه الّلـه علیه 
رفت. شوق فراوان فراگیری دروس حوزه باعث شد 
که به ســرعت مقدمات را طی کرده و با بهره مندی 
از اساتید آن زمان مدرسه لمعتین و اصول فقه را در 
تهران بخواند. وسپس برای اتمام دوره سطح وخارج 
به قم مشرف شد. درعیدغدیر سال 64  نیز به دست 

حضرت امام رضوان الّلـه علیه معمم شد.
در شهریور ســال 81  به درخواست مردم و بسیج 
و علمای منطقه تهران نــو و به توصیه حضرت آیت 
الّلـه مجتهدی به تهران نقل مکان کرده و در مسجد 
صاحب الزمان )عج( که قریب به 20 ســال مرحوم 
والدشــان در آنجا اقامه نماز و ارشاد و تبلیغ دین می 
کرد جهت ادامه راه و ارشاد و تبلیغ، مسئولیت امامت 

مسجد را به عهده گرفته است. 
با تشــکر از آقای ســیدغالمرضا تقــی زاده برای 

هماهنگی این مصاحبه.

آیا مســجد را مکانی عبادی می دانید یا به 
کارکردهای اجتماعی آن هم قائل هستید؟ 
چه جایگاهی در اجتماع برای مسجد قائل 

هستید؟
مسجد فقط کارکرد عبادی ندارد؛ البته مهم ترین 
کارکرد مســجد امور عبادی است و هر کاری که 
عبادت را در مسجد خدشه دار کند، خالف است و 
نباید انجام شود؛ در آیه شریفه می فرماید در کنار 
خانه خدا سوت و کف نزنید. این سوت و کف زدن 
مخالفت با آن روح عبادی است که در مسجد باید 

برقرار بشود. 
درباره نوع فعالیت های دیگر مساجد هم نسخه 
عام نمی شــود داد که بگوییم حتمًا همه مساجد 
باید فعالیت های خاصی را انجام بدهند. مساجد 
ما در سراسر کشور هر کدام یک اقتضائاتی دارند؛ 
هر کدام یک جایگاهی دارند، و هرکدام هم ویژه 
هستند. مثاًل مسجدی کوچک و دیگری بزرگ 
است، یک مسجد در محله بازار است که ساکن 
کم دارد و یک مسجد ســر راه واقع شده است؛ 
عملکرد این مساجد غیر از نماز جاعت با هم فرق 
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عمل بکند، فرهنگ و تمدن آن محله درســت 
می شــود؛ یعنی آدم هــای آن منطقه متمدن، 
خوب و بافرهنگی می شــوند. اگر مسجدی در 
منطقه ای جایگاه خودش را نفهمید و ندانست که 
چه کار باید بکند و به عنوان مرکز تمدن کار خود 
را درست انجام نداد، مردم آن منطقه بداخالق و 
بدتربیت خواهند بود. پس اگر مسجد و متولیان 
اداره مسجد اعم از امام و هیت امناء و دیگران که 
فعالیت در امور مسجد دارند جایگاه خودشان را 
خوب فهمیدند، اطرافیان را خوب تربیت می کنند 

و سطح مردم را باال می برند. 
 

شما در این مسجد و این محله با اصناف و 
مسئوالن محلی ارتباط خوبی دارید، چگونه 

این ارتباط را ایجاد کردید؟
مــن همان یازده ســال قبل که مســئ.لیت را 
بعده گرفتم یک ارتباطــی را با رئیس آموزش و 
پرورش منطقه و شــهردار منطقه برقرار کردم و 
از ایشــان خواستم که مسجد بیایند و در مسجد 
برای مردم صحبت کننــد. نمی آمدند صحبت 
بکنند البته تازگی ها، یعنی یک پنج شش سال 
اخیر، می آیند. به من می گفتند نمی شود بیاییم، 
بیاییم چه بگوییم؟ البته االن خودشان دنبال این 

هستند که به مسجد بیایند و صحبت کنند. 
در همان زمان با رئیس کالنتری هم من ارتباط 
گرفتم و از ایشــان خواســتم که شما به صورت 

مرتب بیایید توی مســجد برای مــردم گزارش 
بدهید و صحبت بکنیــد؛ راهکار بدهید. گفتند 
نمی شــود و این کار برای ما تعریف نشده است. 
باالخره ما بیســت و دوم بهمن آن سال را بهانه 
کردیم و آنها را دعوت کردیم. ســال اول رئیس 
کالنتــری منطقــه، رئیس آمــوزش و پرورش 

منطقه و شهردار منطقه آمدند و صحبت کردند. 
خیلی هم استقبال شد و برنامه بسیار جالبی شد. 
مردم نامه دادند و گرفتند. این کار آرام آرام روی 

غلتك افتاد. 
من تقریبا هر ســال از طرف مســجد برای روز 
معلم تقریبًا برای یازده، دوازده تا مدرسه اطراف 
هدیه می فرستم. این باعث افزایش رابطه ما با 
آنها می شــود. یکی از کارهایــی که با آموزش و 
پــرورش هماهنگ کردیم این بود که یک نفر از 
طرف من مأمور شــد برای شناسایی یتیم های 
مدارس. ما این یتیم ها را لیست شــان را گرفتیم 
و ســطح سوادی و علمی شان را بررسی کردیم. 
مثاًل آن سال اول 66 نفر یتیم داشتیم توی یازده 
تا مدرسه نزدیك به خودمان. از این بین 24، 25 
نفر از آنها در درس ضعیف بودند. مسجد هزینه 
معلم خصوصی بچه ها را داد و همه شان آن سال 
قبول شــدند و درسشان بهتر شــد. و سال بعد 
افراد دیگری از اقشار مختلف و ضعیف را تحت 

پوشش قرار دادیم. 
 

شما در این مســجد چه اهدافی را دنبال 
کردید؟ 

وقتی من آمدم به این مسجد چند طرح داشتم. 
یک؛ اینکه شــکل ظاهری مســجد را عوض 
بکنم. دو؛ فکر مســجد را عوض بکنم. ســه؛ 
سطح سنی مردم مســجد را تغییر بدهم. گفتم 
باید طرحی بریــزم و کاری کنم کــه مثاًل توی 
پنج سال میانگین ســنی بیاید روی 25 سال تا 
سی سال. اگر بتوانم این کار را بکنم امام موفقی 
هستم؛ همچنین اگر شکل مسجد را هم بتوانم 
طی ده سال تغییر بدهم امام موفقی خواهم بود. 
ما ایــن کارها را به حول قــوه الهی  و همکاری 
مردم توانستیم بکنیم. ما االن در فضای فیزیکی 
مســجد یک سانت هم پرتی نداریم؛ همه جا را 
تا آن جایی که می شده استفاده بکنیم، استفاده 

کردیم. 
در ساختمان مسجد ســه تا چیز در جذب مردم 
خیلی مهم است که متأسفانه توی کشور رعایت 
نمی کنیم. یکی نور است، یکی بو است، و یکی 
صوت؛ نور و بو و صدا. این ســه اگر در مساجد 
رسیدگی شود خیلی جذابیت را باال می برد. مثاًل 
در کشور مالزی فضای مساجد مفّرح است، خیلی 

سرحال و شاد اســت. مساجد آنجا باغ و باغچه 
دارد و ســرویس بهداشــتی در مــکان دیگری 
اســت و بعد وارد مسجد می شوید. مسجدهای 
ما این طور نیستند. در برخی از مساجد بوی بد 
نمازگذاران را اذیت می کند. هنگام سخنرانی هم 

تا آخر سخنرانی دســتگاه بوق می کشد. با این 
اوضاع جوان نمی آید مسجد، جذب نمی شود. 

ما وقتی که آمدیم تصمیم مان این بود که فیزیک 
را ده ساله تغییر بدهیم. به حمدالّلـــه در هشت 
ســال فیزیک تقریبًا تغییر کرد، فقط گنبد مانده 
است. ســطح فکر مردم هم می شــود گفت با 
کالس ها و برنامه های مستمری که گذاشتیم )به 
طور مستمر چهار کالس تفسیر، نهج البالغه، 
صحیفه ســجادیه و احکام در طول سال برقرار 
است( و برنامه ریزی ای که کردیم و فعالیت هایی 
که شد، باالتر رفت و سطح سن افراد هم پایین 
آمد؛ یعنی االن در برنامه های ما جوانان بیشتر از 

سالمندان حضور دارند.
عرضم این اســت که هر کسی که این مسئولیت 
را قبول کرد یک طرح درسی، یک برنامه ای باید 
برای خودش داشته باشــد که ببینند می خواهد 
چه کار کنــد و در این زمان مقــداری هم از خود 

گذشتکی میخواهد تا ثمره کار را ببیند.
 

شما روزانه چند ساعات در مسجد حضور 
دارید؟ آیا این حضور مؤثر است؟

من شــاید روزی شش ســاعت، هفت ساعت 
در مســجد حضــور دارم. خود ایــن حضور در 
مسجد باعث تعامل بیشتر می شــود. آدم افراد 
را بیشــتر می شناسد، یک ســری خصوصیات 
و ویژگی هایشــان را می فهمد؛ مثاًل خانمی که 
می آید ســوالی دارد من می دانم پدرش کیست، 
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شوهرش کیست، پدر شوهرش کیست. خود این 
ارتباط و بودن و حضور در محل مأموریت، باعث 

می شود که در کارها گشایش حاصل شود.
 

با توجه به اینکه نمی توان در مسجد مانند 
سازمان رفتار کرد و مثاًل دستور داد که فالن 
کار صورت بگیرد، به نظر شما امام جماعت 
باید چه ویژگی ای داشته باشد که بتواند افراد 
را کنار هم جمع کند و یك کار جمعی صورت 

دهد؟
در مســجد نمی توانیم با بخشــنامه بگوییم آقا 
شما برو آبدارخانه را اداره کن، شما برو آشپزخانه 
را اداره کن، شــما برو مثاًل فالن کن؛ پس باید 
همان کاری را که پیغمبر کرد بکنیم. خدای تعالی 
به حضرت رســول فرمود اگر عنایت ما نبود و تو 
بداخالق بودی مردم از دور تو پراکنده می شدند. 
پس معلوم می شود اساس کار در مسجد حسن 
خلق اســت و رفاقت؛ رفاقتی که حریمش هم 
بــه هم نخورد. بعضی وقت هــا با امام جماعت 
شوخی های خارج از شأن هم می کنند، این رفتار 
شایسته نیست. امام جماعت باید در عین اینکه 
صالبت و اقتــدار دارد رفاقت و محبت داشــته 
باشد. شما اگر یک رابطه  محبت آمیز برقرار کنید 
بین نیروها و نیروها را شناسایی کنید که هر کسی 
چه عالقه ای دارد و چه سلیقه ای دارد و براساس 
آن عالیق و سالیق  آنها را به کار بگیری و کارها 

را تحمیل نکنی، کار خودبه خود پیش می رود. 
برای مثــال می بینیم در مســجد پنج مهندس 
کامپیوتــر داریم. معنا ندارد بــه آنها بگوییم که 
شــما در نقاشی مسجد ما را کمك کنید. باید اگر 
کار کامپیوتری داشتیم به این پنج نفر بسپاریم و 
بگوییم چقدر وقت دارید و چقدر می توانید کمك 

کنید. اگر آن رابطه دوســتانه برقرار بشود، مردم 
آرام آرام کارهــا را خودشــان انجام می دهند. ما 
االن خیریه مان در طول ســال فعال اســت. دو 
نیرو داریــم، یکی کارمند آمــوزش و پرورش و 
یکی کارمند مخابرات. اینها با هم دیگر خودشان 
وقت  شان را تنظیم می کنند و خودشان می آیند 
کارهایشــان را انجام می دهند. و ما هم نظارت 
و نحوه عملکرد را می گوییم. در مسجد ما غیر 
از خادم مسجد کسی حقوق نمی گیرد؛ بقیه دارند 

خودجوش کار می کنند. 
 

به نظر شما امام جماعت باید در چه سطحی 
سخنرانی کند؟ یعنی چه کسانی را مخاطب 

خود بداند؟
این سؤال را نمی شود به صورت کلی جواب داد؛ 
بستگی به افراد حاضر در مسجد دارد؛ اما نکته 
مهم این اســت که خود امام جماعت از ســطح 
افراد مســجد نباید پایین تر باشــد. االن در بین 
نمازگزاران مسجد ما پرفســور، استاد دانشگاه، 
فرمانده لشــکر، دکتر، کارگر ســاده، بسیجی، 
خانم هــای تحصیلکرده، و دیگــر افراد حضور 
دارند. من باید در چه ســطحی صحبت بکنم؟ 
باید خودم را این قدر باال کشــیده باشم که وقتی 
دارم صحبت می کنم، چند نکته بفرســتم برای 
آن پرفسور، دو ـ  سه نکته بفرستم برای این بچه 
ابتدایی ها و این افراد متوســط را هم نگه دارم تا 
بتوانم به مجلس توازن ببخشم. ولی اگر خودم 
ســطح خودم را باال نیاورم دائــم اهل مطالعه و 
اهل توجه به مســائل اطرافم نباشــم، آرام آرام 
جمعیت را از دســت می دهم؛ دست کم آن آقای 
باســواد می گوید: اینجا چیزی گیرمان نمی آید، 
برویــم یک جای دیگر. بچه هم می گوید اینجا 

اخالق شان خوب نیســت برویم یک جا دیگر. 
این اســت که باید خودم را بکشــم باال. بعضی  
وقت ها جوان ها می آیند اینجا می گویند حاج آقا 
ما کامپیوترمان فالن مشکل را دارد و گیر کرده؛ 
ســؤال کامپیوتری از من می پرســد و من به او 

جواب می دهم. 
 

شما برای رسیدن به اهدافتان چطور هیئت 
امنــا را همراه کردید؟  برخی این مشــکل 
را دارند که با هیئت امنا ســخت به تعامل 

می رسند.
هفته اول که آمدم این مسئولیت را قبول کردم با 
گروه های مختلف کارگزار مسجد جلسه گذاشتم. 
بــا هرکدام صحبت هایی را کــردم و برنامه های 
خودم را گفتم. گفتم فعالیتم زیاد است، بنابراین 
اهل کار نظامند هســتم؛ مثاًل من نمی پســندم 
که همان شــب والدت امام حسن یکی از اعضا 
دست بکند توی جیبش و بگوید بروید پنج کیلو 
زولبیــا بخرید می خواهیم توی مســجد پخش 
کنیم. من ایــن روش را قبول ندارم. باید قبل از 
ماه رمضان برنامه شب والدت و عید فطر بسته 
شده باشد؛ مسئول پذیرایی آن هم معلوم باشد. 
اگر این جوری با من می توانید کار کنید بسم الّلـه. 
عده ای که نمی خواستند با ما کار کنند را برای شان 
مراســم تقدیر و تشــکر گرفتیم و سکه دادیم و 
خداحافظی کردیم؛ البته یکی دو تا را که ســن و 
سال شان بیشتر بود نگه داشتیم که می توانستند 
کارهایی را انجام بدهند. بعد ســه ـ  چهار نفر از 
دوستانی که جوان تر بودند را آوردیم که هم به ما 
 .اعتقاد داشته باشند، هم کار ما را دنبال بکنند

در ساختمان مسجد سه تا چیز در جذب 
مردم خیلی مهم است که متأسفانه توی کشور 
رعایت نمی کنیم. یکی نور است، یکی بو 
است، و یکی صوت؛ نور و بو و صدا.
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»َو الَِّذیَن اتََّخُذوا َمْسِجداً ِضراراً َو ُکْفراً َو َتْفِریقًا َبْیَن 
الُْمْؤِمِنیَن َو إِْرصاداً لَِمْن حاَرَب اللََّه َو َرُسولَُه ِمْن َقْبُل 
َو لََیْحِلُفنَّ إِْن أََرْدنا إاِلَّ الُْحْســنی  َو اللَُّه َیْشَهُد إِنَُّهْم 
ــَس َعَلی  لَکاِذُبوَن * ال َتُقْم ِفیِه أََبداً لََمْســِجٌد ُأسِّ
ٍم أََحقُّ أَْن َتُقوَم ِفیِه ِفیِه ِرجاٌل  ِل َیــوْ التَّْقوی  ِمْن أَوَّ
ِرین ؛ گروهی  هِّ ُروا َو اللَُّه ُیِحبُّ الُْمطَّ ُیِحبُّوَن أَْن َیَتَطهَّ
از منافقان مسجدی ساختند برای گزند رساندن، 
کفــر ورزیدن و جدایــی افکندن بیــن مؤمنان و 
ساختن کمین گاهی برای آنان که با خدا و پیامبرش 
از پیش در جنگ بودند. اینان سوگند می خورند که 
ما جز نیکی نخواستیم ولی خدا گواهی می دهد که 
آنان دروغگویند* هیچگاه در آنجا به نماز نایست. 
مسجدی که از نخســتین روز بر پرهیزگاری بنیاد 
یافته )مسجد قبا( برای نمازگزاردن سزاوارتر است؛ 
زیرا در آنجا مردانی اند که پاکی ورزیدن را دوســت 

دارند و خدا پاکی ورزان را دوست دارد«.
در آیات 107 و 108 توبه داستان ساختن دو مسجد 
در صدر اسالم گزارش شده است. مفسران داستان 
آن دو مســجد را چنین گزارش کرده اند: مســجد 
نخست1 از آِن بنی َعمرو بن َعوف بود. آنان مسجد 
قبا را بنا نهاده و از پیامبر خواســتند در مسجد 
ایشــان نماز بگزارد. مســجد دیگر که در قرآن از 
آن به ِضرار نام برده شــده را بنی ُغنم بن عوف بنا 
کردند و امید داشــتند پایگاهی باشد برای منافقان 
مدینه و زمینه سازی برای بازگشت ابوعامر راهب از 
دشمنان پیامبر که در آن زمان ساکن شام بود. 
بنی غنم برای مشروعیت بخشیدن به کار خویش از 
پیامبر دعوت کردند در مسجدشان نماز بگزارد؛ 
ولی ایشــان به برخی یاران خویش دســتور دادند 

مسجد را به آتش بکشند.2
آن دســته از مفســران معاصر که صبغه و گرایش 
اجتماعــی دارند، کوشــیده اند با تکیه بــر پاره ای 
مفاهیــم آیات یــاد شــده، آنهــا را از جامه عصر 
نزولی شان بیرون آورند و بر پیام های آیات، لباسی 
به قامت و مناســب عصر جدید بپوشانند. در این 
میان، می توان پاره ای اهداف و کارکردهای مسجد 
در دوره معاصر را از ســخنان این گروه از مفسران 

پی جویی کرد؛  
ـ در فرهنگ قرآن، کمَیت کار ارزش آفرین نیست و 
روح و چگونگی آن مهم است که اگر از سر اخالص 
باشد ارزشمند است. مفسران ارزشمندِی مسجد را 
به انگیزه های نیک بانیان و اهالی مسجد و فضای 
روحی و نیز نتایج سودمند به دست آمده از انگیزه ها 
می دانند. از ایــن رو، تالش هــای مالی، بدنی، 
عمرانی و شکوه ظاهری مسجد به تنهایی تأثیری 
بر ارزشــمندی آن ندارد. در واقع، یادکرد قرآن از 
مسجد ضرار بیان نمونه ای از انگیزه های غیرالهی 
و مادی اســت و در مقابل آن، مســجد قبا مثالی 
برای مســجدی است که بدون مقاصد شخصی و 
تنها برای عبادت خداوند ســاخته شد که به همین 
سبب احترام یافت و در قرآن از آن به نیکی یاد شد. 
به بیان دیگر، از آیات یاد شده برمی آید فکر پاک و 
ارزش درونی عمل مهم است و نه بروز بیرونی آن؛ 

گرچه در قالبی اسالمی عرضه شود.3 
ـ مســجد مکانی ویژه و ِملک خدا است که منافع 
آن نیز باید به بندگان خدا و همه مسلمانان برسد. 
از این رو، الزم است در راستای عبادت خداوند به 
کار گرفته، زمینه ای شــود برای دیدار مسلمانان با 

یکدیگر با هدف برطرف ســاختن مشکالت.4 از 
همین رو اســت که در صدر اسالم آنجا که مسجد 
ضــرار در خدمت گروهــی خاص و در راســتای 
تفرقه افکنی بین مسلمانان قرار گرفت، قرآن زبان 

به نکوهش اهل آن گشود.  
ـ بسیاری از مفسران پیشین مصداق مهم طهارت 
در آیه را پاکی جسمانی از نجاست دانسته اند؛5 اما 
رین« از  هِّ در دیدگاه مفسران معاصر، مصداق »ُمطَّ
یک سو به طهارت روحی و پاکی از گناهان توسعه 
می یابد6 و از ســوی دیگر، همه کسانی را که در دو 
ســطح فردی و اجتماعی دغدغه طهارت دارند، 
شامل می شــود.7 در میان مفسران، محمد جواد 
مغنیه به روایتی از پیامبر استناد می کند که بر اساس 
آن، نماز همچون نهری اســت که گویا مسلمان 
روزی پنج نوبت خود را در آن شست و شو می کند.8 
همین روایت دستمایه مغنیه شده است تا مقصود 
از طهــارت را پاکی از گناهان بداند.9 بر پایه همین 
سخنان گفته اند اینکه قرآن از اهالی مسجدی که 
بر پایه تقوا بنیان نهاده شده به عنوان کسانی تعبیر 
می کند که دوســت دارند پاک شوند، گویای نقش 
مســجد در تطهیر جامعه از گناهان اســت.10 در 
همین راستا، مسجد باید به پدید آمدن فضای پاک 
اخالقی و دوری از رذیلت ها یاری رساند و کردار و 
منش اهل آن بزرگ ترین گواه بر آن باشــد. نکته 
دیگر اینکه طهارت بدنی و پاکیزگی هنگام حضور 
در مسجد، امروزه نیز اهمیتی فراوان دارد و تأکید بر 
مصادیق عرفی و امروزی پاکیزگی می تواند مسجد 
را مکانی آراسته، جذاب و مقبول عموم مسلمانان 
قــرار دهد. تحقق این مهم، افراد بیشــتری را در 

کارکردهای مسجد 
با تکیه بر برداشت هایی از آیات 107- 108 سوره توبه

مهدیملکمحمدی
)دانشجویدکترایقرآنومتوناسالمی(
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خانه  اول
در اهمیت مسجد همین بس که خداوند در آیه 96 
َل َبْیٍت ُوِضَع  سوره آل عمران می فرماید: »مِإَنّ أََوّ
َة ُمَباَرًکا َو ُهًد ی لِّْلَعالَِمیَن ن کره   لِلَنّاِس لََلِّذی ِبَبَکّ
زمین را که خلق کردم، ابتدا مسجدالحرام را برای 
ـّه  علیه  و  عبادت قرار دادم«. پیامبر اکرم)صلی  الل
آله  و ســلم( در بدو ورود به مدینه اولین کاری که 
انجام دادند، ساختن مســجد بود. در قبا مسجد 
ساختند، بعد از ورود به مدینه هم مسجد ساختند. 
در اســالم نماز خواندن در مسجد آن قدر اهمیت 
دارد که می گویند اگر انسان نماز را در مسجد بخواند 
هرچند که اول وقتش را تأخیر بیندازد، بهتر است از 

این  که نمازش را اول وقت و در خانه بخواند.

محور اجتماع
مسجد در اســالم محلی اســت که باید استفاده  
چندمنظوره داشته باشــد. در صدر اسالم مسجد 
کوفه محل مشــورت، قضاوت، سؤال و جواب، 
عبادت و دیگــر امور بود. مســجد باید به محور 
فعالیت های دینی و فرهنگی در جامعه اســالمی 
تبدیل شود. مؤمنین باید مسجد را به عنوان محور 
فعالیت های خودشــان قرار بدهنــد. حتی برنامه  
روزانه  خود را با توجه به وقت نماز در مسجد تنظیم 
کنند. مؤمنین می توانند قرار مالقات های خود را 

در مسجد قرار دهند.

برای همه
مسجد باید به گونه ای باشد که همه مردم به راحتی در 

برنامه های آن شرکت کنند. این گونه نباشد که مسجد 
در اختیار حزب یا گروه خاصی باشــد و این مســئله 
باعث شود که عده ای از مردم به مسجد نیایند. مراکز 
فرهنگی دیگر مانند حســینیه ها باید مؤید مسجد 
باشــند و نه رقیب آن. این گونه نباشــد که مثاًل در 
ایام محرم در کنار مسجدی یك حسینیه برپا شود و 

جوان ها به حسینیه بروند و پیرمردها به مسجد.

آغاز راه سعادت
در ســال های دفاع مقدس، بیــش از ۹۹ درصد 
شــهدای ما از مســاجد بودند و نه از مراکز دیگر. 
بنابراین ما باید به مســجد بیش از آنچه که امروز 
بهــا می دهیم توجه کنیم. روحانیون ما باید توجه 

بیشتری به مسجد داشته باشند. 
این گونه نباشــد که عده ای از روحانیون به خاطر 
مشــغله ها ی دولتی مســاجد را رها کنند. مسجد 

همواره در اولویت است.

بایدها
- مســجدی باشد که پاسخ گوی شــبهات جوانان 
باشــد و بتوانــد برای کســانی که ســالی یك بار و 
آن هم در شــب قــدر به مســجد می آیند، حرف 
داشته باشــد. آدم شــبهه دار مانند آدم تیرخورده 
اســت، بایــد تیر را از پایش کشــید. باید شــبهه 
 او را برطــرف کــرد وگرنه شــاید از دســت برود.
- مســجدی باشــد که در آن بــرای بچه ها قصه 
بگوینــد. بچه کوچك که تحمــل دعای طوالنی 
را نــدارد. بنابرایــن در کنار مســاجد مــا باید یك 

اتاقکی باشــد که بچه ها در آن بــازی کنند. برای 
 آنها اشــعار و ســرودهای خوب دینــی بخوانند. 
- مســجدی باید باشد که برای اســاتید دانشگاه 
برنامه های ویژه داشــته باشد. منبر و وعظ و نماز 
و امام جماعت این مسجد باید جور دیگری باشد؛ 
یعنی ما باید برای انواع نیازها، انواع پاسخ ها را در 
مســجد عرضه کنیم. در حدیث داریم کسی که به 
مسجد برود، هشت مطلب نصیبش می شود. یکی 
از آنها علم مستطرف است؛ علم مستطرف یعنی 
حرف تــازه. یعنی پیش نماز باید هــر روز مطالعه 
جدید کند و مطالب جدیدی را به مردم عرضه کند.

- مسجد باید محکم، ساده و بدون تزئینات باشد. 
اگر مساجد ما این گونه می بود، ما االن نباید هیچ 
شهرك و روستای بدون مسجد داشته باشیم. اما 
اگر برویم دنبال هزینه های تزئینات برای مسجد، 
هزاران منطقه بی مسجد خواهیم داشت. مسجد 
باید کوچك و فراوان و در دسترس باشد؛ نه این که 
بزرگ، کم تعداد و دور از دسترس. مگر چند انسان 
همت می کند که بلند شــود مسافت زیادی را طی 

کند تا به یك مسجد برسد؟

منبع:
http://farsi.khamenei.ir

قسمت هایی از توصیه های معلم قرآن
حاج آقا قرائتی

دایره معنویت و اخــالق قرار می دهد و در کل، به 
رشد اخالقی جامعه یاری می رساند. 

ـ اهالی و متولیان مسجد مردمانی پاکیزه خوی اند و 
هدفشان نخست تزکیه نفس خویش و از پِس آن، 
تربیت مردم اســت. بر این اساس، با بهره کشی از 
دیگران به نام دین، و فخر فروشی به نام فضل و 

دانش بیگانه اند.11 
ـ از دیگــر کارکردهــای اجتماعی مســجد ایجاد 
وحدت و همدلی بین مســلمانان است.12 بر پایه 
روایات، منافقان قصد داشتند با ساختن مسجدی 
در نزدیکی مســجد قبا، صفوف به هم پیوســته 
مسلمانان را در هم شکسته، مسجد قبا را از رونق 
بیندازند. قرآن با دستوری به موقع، مانع شد که آنان 
به مقصود خود برسند. در راستای تحقق کارکرد یاد 
شده، برخی مفسران بر این باورند که نباید فاصله 
بین مســجدها به حدی کم باشــد که در اجتماع 
مسجد دیگر اثر گذاشته و آن را کم رونق سازد. بر 

این اســاس، ساختن مساجدی در کنار یکدیگر از 
روی تعصب های محله ای و یا اغراض شخصی که 
به پراکندگی جماعت مسلمانان و بی رونقی مساجد 
می انجامد را با هدف یاد شده ناسازگار  شمرده اند.13
ـ چنان که از دقت در ســخنان پیشــین برمی آید، 
در تفاســیر معاصر، »تقــوی« مفهومی اجتماعی 
یافته است. از این رو، نماد پرهیزگاری در ساختن 
مسجد را سودمندی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 
اخالقی و تربیتی دانســته  اند و به طور خاص، بر 
ترویج ارزش های دینی و گسترش همکاری های 

اجتماعی تأکید کرده اند.14 
ـ بر پایه آیات یاد شــده، مسجد و هر کانون فعال 
دینــی و اجتماعــی را نیازمنــد دو عنصــر مثبت 
می دانند؛ یکی پاکی شــالوده و هدف از آغاز آن و 
دیگری ایمان، پاکی، صداقت و درستکاری اهالی 
آن. فقدان هر یک از دو عنصر یاد شــده ســبب 
می شــود در تحقــق کارکردهای مســجد و دیگر 

کانون های دینی خلل پدید آید.15 درست به همین 
سبب، مســجد ضرار که مکانی برای کفر ورزیدن 
و ترویج ارزش های شیطانی مانند تفرقه افکنی به 
بهانه های نژادی و قومی شده بود از سوی خداوند 

 16.نکوهش شد
پی نوشت:

1. برخی مفســران مسجد نخســت را همان مسجد النبی 
دانسته اند )نک: طبرسی؛ مجمع البیان؛ ج 5، ص 111(.  

2. واحدی؛ اسباب نزول القرآن؛ صص 264ـ 265.
3. فضل الّلـه؛ من وحی القرآن؛ ج 11، ص 207. 

4. همان. 
5. طبری؛ جامع البیان؛ج 11، ص 22. 

6. زحیلی؛ التفسیر المنیر؛ ج 11، ص 45. 
7. فضل الّلـه؛ ج 11، ص 212.

8. طوسی؛ تهذیب االحکام؛ ج 2، ص 237.
9. مغنیه؛ تفسیر الکاشف؛ ج 4، ص 104. 

10. تفسیر المراغی؛ ج 11، صص 26ـ27. 
11. مدرسی؛ من هدی القرآن؛ ج 4، ص 279. 

12. التفسیر المنیر؛ ج 11، ص 44ـ45. 
13. مکارم، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ ج 8، صص 137ـ 138. 

14. مدرسی؛ پیشین؛ ج 4، ص 279. 
15. مکارم، ناصر؛ پیشین؛ ج 8، ص 146. 

16. مدرسی؛ پیشین؛ ج 4، ص 277. 
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 اشاره:
کرســی درس اخالق و عالمان متخّلق و پارسا 
که نفــس و جان خود را بــه فضایل اخالقی و 
محاسن اخالقی آراسته اند سیره حسنه آنان در 
طول قرن ها و ســال ها بوده و هست. اهمیت 
"مجالســت" و "چهره به چهره شدن" و "هم 
َنَفس" شــدن بــا الگوهای فضیلــت و اخالق 
به مراتــب مهم تر از خواندن آثــار و مکتوبات 
اخالقی اســت. تأثیر حضور در محضر اخالق 
بــزرگان و هم کالمی با آنان و خــود را در پرتو 
مســتقیم نور هدایت قــرار دادن بــا هیچ امر 
دیگری قابل قیاس نیســت. از این روست که 
تا این اندازه به همنشــینی و مجالست با علما 
تأکید شــده اســت. در ایران اسالمی به برکت 
حوزه های علمیه شــهرهای بزرگ و کوچک و 
از رهگذر ایام و مناســبت های تبلیغاتی در ماه 
رمضــان و محرم و صفر، هر ســاله میلیون ها 
نفــر از مواعظ اخالقــی بهره مند می شــوند؛ 
اما کرســی های مســتمر اخالق در حوزه های 
علمیه و مســاجد در این میان جایگاه ویژه ای 
دارند. این مجالــس پربرکت با "حوزه علمیه" 
و "مســجد" پیوند ناگسستنی داشــته و دارند. 
بی تردید هرجا حوزه علمیه ای وجود داشــته، 
جاذبه آن باعث شــده اســت تا محفل درس و 
مکتب تربیتی علمای دین بیشتر برقرار باشد. 
شــهرهای قم و اصفهان جلوه بیشتری در این 
عرصه داشــته اند، اما مکتب اخالقی و مشرب 
سلوک عالمان تهران ویژگی هایی دارد که آن را 
از دیگر شهرهای مذهبی و علمی ایران متمایز 
کرده اســت. این مقاله کوشــش ناقصی است 
برای معرفی این امتیــازات که جای تکمیل و 

تقسیم دارد. 

 مقدمه:
»مکتب اخالقی« نامی اســت که با تســامح 
در تعبیر برگزیده ایم. هرگاه ســخن از مکتب 
در ادبیــات علمی رایج امروزه به میان می آید 
یک چارچوب فکری و اندیشــه ای یا تربیتی 
و اخالقــی منســجم و هدفمنــد همــراه با 
مبادی و مبانی و اصول و روش های روشــن 
و آثار و محصوالت مــدّون به ذهن می آید؛ 
اصطالحــی که دربــاره نحله هــای فکری، 

فقهی، تفسیری، فلسفی، اخالقی، و هنری 
و ادبی به کار مــی رود. این مجال منظورمان 
از »مکتب اخالقی«، مشــرب تربیتی، روش 
تربیتی، مشی اخالقی و سیره و رفتار اساتید 
و بزرگانی است که در طول سالیان متمادی، 
با بهره مندی از یک سرچشــمه زالل فکری 
و معنوی کــه همان قرآن و روایات و ســیره 
معصومان و سیره ســلف صالح است، به 
تربیت شــاگردان و ارادتمندان و عموم مردم 

پرداخته اند. 

مجموعه اســاتید و عالمانی که در این مسلک 
ظهــور کرده اند، بیش از آنکه شــاگرد علمی و 
آموزشی سلف صالح و اساتید خود باشند وامدار 
ســیره علمی و سلوک رفتاری آنان هستند. در 
حقیقت این مکتب و مشــرب، آئینه ســلوک 
و رفتار جــذاب صاحبان آن اســت و نمایانگر 
زیســت الهی و مشــی مردمی آنان. این بدان 
معنا نیســت که این مکتب و مشــرب، از آثار 
علمی و تألیفات برجســته و شایسته برخوردار 
نیســت؛ بلکه بدین معناست که وجه غالب آن 
بیش از آن که مدیون آثار و متون باشــد وامدار 
رفتار و ســلوک صاحبان آنان اســت. به تعبیر 
واضح تر ثمره این مشــرب را بیشــتر در ظهور 
شــاگردان و متربیانی شایسته و صالح می توان 

دید تا در انتشار کتب و آثار و مکتوبات. 

 تهران در سایه فرهنگ و سیاست
از زمانی کــه تهران در زمان صفویه روســتایی 
بــزرگ بود و زیر ســایه نام پــرآوازه ری، مجال 
خودنمایی نداشــت، تا آنگاه که در ســال 1174 
خورشیدی به دست آغامحمدخان قاجار پایتخت 
کشــور شد، فراز و نشــیب های زیادی را به خود 
دیده است. واقعیت این است که درخشش علمی 
و فرهنگی تهران پس از پایتخت شدن آن است 
و تا قبل از آن هر چه از افتخارات برجسته است از 
آن ری است که در بازی روزگار امروز تابع تهران 
است. از این زمان است که تهران عالوه بر اینکه 
مرکز سیاســی ایران شد، به عنوان یکی از مراکز 

فرهنگی و علمی ایران نیز جلوه کرد. 
تأســیس حوزه علمیه در تهران اگرچه ریشــه 
در زمــان صفویه دارد و مدارس علمیه ای مثل 

امامزاده زید، حکیم  هاشــم و پامنار را به خود 
دیده است، اما مهاجرت عالمان بزرگ از نجف 
و قم و دیگــر بالد به دلیل عوامل سیاســی، 
فرهنگــی و اجتماعی باعث شــد حوزه علمیه 
تهران رونقی چشــمگیر یابد. این تغییر باعث 
شد حتی مدرسه فلسفی و مکتب حکمی تهران 
برای ســالیانی متمادی با حضور بزرگانی مانند 
مّلا عبدالّلـه زنوزی، میرزا حسن سبزواری، آقا 
محمدرضا حکیم قمشــه ای، آقا علی مدرس، 
میرزا ابوالحســن جلوه  بدرخشد. این خط سیر 
فکــری و تربیتی که بیش از هــر چیز جلوه گاه 
مکتب فلســفه صدرایی است با درس و بحث 
عالمانی چون شــیخ محمدعلی شــاه آبادی، 
شــیخ محمد تقی آملی، احمد آشتیانی، میرزا 
ابوالحســن رفیعی، شــیخ محمدحسن فاضل 
تونی، میرزا ابوالحســن شعرائی، میرزا مهدی 
الهی قمشــه ای، و ســید محمدکاظم عصار، 
تداوم یابد و به دســت بزرگانــی چون عالمه 
شــهید مطهری، عالمه محمدتقی جعفری، 
محمدحســین حســینی طهرانی، سید رضی 
شیرازی، و سید حسن مصطفوی سپرده شود. 
ایــن در حالی اســت که به واســطه نهادهای 
حکومتی بزرگانی چون شیخ فضل الّلـه نوری، 
سید حسن مدرس و امام خمینی در تهران 
زندگی کرده اند. از این روست که می توان رشد 
و بالندگــی تهــران را مدیون رشــد فرهنگ و 
سیاست دانست، موضوعی که باید در فرصت 
دیگری به آن توجه شــود و مــورد مداّقه قرار 

گیرد. 

 تهران جلوه گاه مشرب اخالقی مسجدمحور
حضور عالمان و فیلســوفان عارف مســلکی 
چون آقا علی مدرس، شــیخ محمدعلی شــاه 
آبادی، شــیخ محمد تقی آملی، و شیخ مهدی 
الهی قمشــه ای، که هــر کدام اســتوانه های 
اخــالق و تربیت بوده اند از یک ســو و محضر 
پــر فیض فقیهان پارســا و الهی مثل مالعلی 
کنــی، میرزاابوالفضــل کالنتر تهرانی، شــیخ 
محمدحســن آشتیانی و در ســالیان اخیر حاج 
ســیداحمد خوانســاری، موجب شــد تا روش 
و منش ســلوکی و اخالقی خاصــی در تهران 
متولد شــود. مشربی که حاصل ارتباط عالمان 

مکتب اخالقی تهران
حجتاالسالمحمیدشهیدی

)مدرسحوزهعلمیه(
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تهران با مسجد، حوزه علمیه و دانشگاه است. 
ارتباط بزرگانی چون ســید کاظم عصار، شهید 
مطهری، شهید مفتح، مرحوم الهی قمشه ای، 
و عالمه جعفری با دانشــگاه و حوزه و مسجد، 
موجب شــد پای دانشــگاهیان و دانشجویان 
نســل جوان بیش ازپیش به مســجد باز شود. 
از این نکته مهم نیز نباید غافل شــد که وجود 
بازار تهــران و حضور بازاریانی مؤمن و متدین 
و صالح که کســب حالل را در آشنایی با کسب 
علم و احــکام تجارت می دانســتند، نیز تأثیر 

زیادی در تعمیق این پیوند داشته است. 
از میانــه قرن چهاردهم هجری قمری اســت 
کــه تهران بــه نحــوی روشــن تر و واضح تر 
شــاهد ظهور چهره هــای اخالقــی ای چون 
شــیخ محمدعلی شاه آبادی، شــیخ علی اکبر 
برهان، میرزا عبدالعلی تهرانی، شیخ مرتضی 
و شیخ محمدحسین زاهد، شــیخ عبدالکریم 
حق شــناس، شــیخ مجتبی تهرانی، شــیخ 
احمد مجتهدی، ســید محمدحسین حسینی 
طهرانی، شیخ عزیز الّلـــه خوشــوقت، شیخ 
مرتضــی تهرانی اســت؛ عالمــان بزرگی که 
“مکتــب اخالقی تهــران” را به عنــوان یک 

مشرب متمایز بنا نهاده و تقویت کرده اند. 

 ویژگی های مکتب اخالقی تهران
 آنچــه از ویژگی های مکتــب اخالقی تهران 
برمی شماریم، بدین معنا نیست که مشرب های دیگر، 
در شهرهای دیگر ایران اسالمی فاقد آن هستند؛ بلکه 
بدین معناست که جلوه برجسته این مشرب تربیتی و 
اخالقی بیش از جلوه های دیگر به چشم می آید: 

 توجه خاص به قرآن و حدیث
هــر یک از محافــل اخالق یــا حوزه های علمیه 
یا مســاجد بزرگان اخالق تهــران، محفل طرح 
مباحــث قرآنی و روایی اســت. نقــل احادیث و 
روایات و مواعظ اخالقی ســکه رایج این جلسات 
بوده و هست. این توجه سیر تکاملی داشته است؛ 
تا آنجا که در جلســات حاج آقــا مجتبی تهرانی، 
مخاطبان و عالقمندان طی نیم قرن شــاهد ارائه 
مباحــث عمیق اجتهادی در حــوزه اخالق علمی 
و عملــی بر مبنــای قــرآن و روایــات بودند؛ به 
گونه ای که روش درسی بزرگمرد اخالق تهران را 
می توان، روشی منحصر به فرد و کم نظیر دانست. 
آثار بر جای مانده از جلســات وی طرحی نو را در 
ارائه مباحث اخالقی در افکنده است که جای کند 

و کاو و توجه فقیهانه دارد. 

 پیوند با حوزه علمیه و مسجد
عنوان »مسجد و مدرسه« یا »مسجدـ  مدرسه« در 
ساخت بناهای مذهبی و علمی از دوره قاجار رواج 
یافته است. تأسیس مسجد ـ مدرسه های فراوان در 
شهرهای بزرگ و کوچک ایران، به ویژه در تهران، سر 
فصلی قابل توجه در پژوهش های میراث فرهنگی و 
تحقیقات فرهنگی و آموزشی است. در تهران مسجد 
ـ مدرسه هایی مانند شهید مطهری)سپهساالر(، حکیم 
هاشم، حکیم باشی، آقا محمود، معیر الممالک، مروی، 
فیلسوف الدوله، مجد الدوله، مشیر السلطنه، سپهساالر 
قدیم، مالمحمد جعفر، و امین الدوله از قدیم وجود 
داشته و هنوز هم اکثر آنها پابرجا و دائر است. 

همجواری مدارس علمیه و مساجد، موجب شده شده 

است که طالب و روحانیون پس از ساعت ها تالش 
علمی هنگام نماز و برگزاری آئین های مذهبی به 
مساجد بیایند و با مردم و در کنار مردم برای ساعاتی 
زندگی کنند. استمرار همین ارتباط تأثیر عمیقی 
بین روحانیت و مردم داشته است. برگزاری دروس 
و جلسات اخالق در مساجدی که در جوار حوزه ها 
هستند، موجب شده بسیاری از این جلسات اخالق 

میعادگاه اقشار مختلف مردم باشد. 

 حضور در متن زندگی مردم 
از قدیم تا کنون بازار نقطه ثقل و مرکز مبادالت 
تجاری و محل عمده کسب و کار مردم و مکان 
توجع عموم مردم آن بوده است؛ مدارس علمیه 
و مساجد از قرن های گذشته تا کنون به گونه ای 
ســاخته شــده اند که حیاط و صحن آن محل 
رفت و آمد، استراحت آنان رهگذران و بازاریان 
بوده اســت که این امر باعث انس بیشترشــان 
با فضاهای علمی و مذهبی شــده اســت. چه 
زیباست که مردم خسته از کار و کسب روزانه به 
مسجد پناه می آورند و طالب و فضالی حوزه، 
پس از ساعت ها تالش علمی در خانه خدا و در 
کنار مــردم به عبادت می پردازند و از نزدیک با 
تلخ و شیرین و سخت و آسان زندگی یکدیگر 

آشنا می شوند. 

 مسجدمحوری
در تهران مسجد پایگاه اصلی عالمان بزرگ و 
نام آشنا اســت؛ بر خالف سنت رایج در مراکز 
اصلی حــوزوی مانند قم و نجــف که معمواًل 
درس های اصلی اخــالق، یا در منازل و برای 

»مکتب اخالقی«، مشرب تربیتی، روش 
تربیتی، مشی اخالقی و سیره و رفتار اساتید 
و بزرگانی است که در طول سالیان متمادی، 
با بهره مندی از یک سرچشمه زالل فکری 
و معنوی که همان قرآن و روایات و سیره 
معصومان )ع( و سیره سلف صالح است، به 
تربیت شاگردان و ارادتمندان و عموم مردم 
پرداخته اند. 
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خواهــران و یــا در حوزه ها و مــدارس علمیه 
برگزار می شود. در تهران این جلسات اصلی در 
مساجد تشکیل می شده و می شود. در گذشته 
جلســات درس اخــالق مرحوم شــاه آبادی، 
مرحوم میرزاعبدالّلـــه تهرانی، مرحوم شــیخ 
محمدحسین زاهد، مرحوم شیخ مرتضی زاهد، 
مرحوم شــیخ علی اکبر برهان، مرحوم شــیخ 
مهدی معزی تهرانی، مرحوم شیخ عبدالرکیم 
حق شــناس، مرحوم شــیخ احمد مجتهدی، 
مرحوم شــیخ مجتبی تهرانی، مرحوم شــیخ 
عزیزالّلـــه خوشــوقت و در حال حاضر، حاج 
ســید محمد ضیاء آبادی، حاج شــیخ مرتضی 
تهرانــی، حاج ســید رضی شــیرازی، شــیخ 
محمدرضا مهدوی کنی و حاج شیخ محمدعلی 
جاودان در مساجد برگزار می شود. جالب است 
بدانیم شخصیتی مانند آیت الّلـه حق شناس و 
آیت الّلـــه مجتهدی، عمده دروس حوزوی و 
درس اخالقشان در مسجد برگزار شده است. 
آیت الّلـــه خوشوقت نیز مجلس درس و بحث 
اصلی اش بیش از چهل سال عمدتًا در مسجد 
امام حســن مجتبی بوده و دفتر کار و محل 
خدمــت و محفل انس و جلســه اخالق او هم 

همین مسجد بوده است. 

 ارتباط با نسل جوان و نخبگان
تهران به دلیل اینکه شــهری دانشــگاهی است 
و دانشــگاه های عمــده ایران از ابتــدا تا کنون در 
آن وجود داشــته اســت و از ســویی محل توجه 
فرهیختگان و نخبگان و عناصر مؤثر از هر نسل 
و قشــر و صنف است، گروه زیادی از این اقشار و 

اصناف را در خود جای داده است. طبیعی است که 
مساجد، هیئت ها و از جمله دروس اخالق تهران 
مجمع گروه زیادی از این نخبگان و فرهیختگان 
باشــد. کافی اســت به حضــور عاشــقانه و انبوه 
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه و حوزه در 
جلسات درس اخالق حضرات آیات شیخ مجتبی 
تهرانی و حاج شیخ عزیزالّلـه خوشوقت بیاندازیم. 
همچنین محافل درس اخــالق و تربیت عالمان 
فرزانه ای چون آیت الّلـه مهدوی کنی در مسجد و 
دانشگاه امام صادق و حضرت آیت الّلـه امامی 
کاشــانی در مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری 

نیز شاهد دیگری بر این سخن است. 

 پایگاه نیروســازی و تربیت نیرو برای کشور و 
نظام اسالمی در پرتو استمرار جلسات درس اخالق
جلسات درس مستمر اخالق یکی از ویژگی های 
اصلی مکتب اخالقی تهران است. شاید دیگر 
شــهرهای ایران، حتی قم و مشــهد هم کمتر 
اســتمرار جلســات اخالق را طی ســه ـ چهار 
دهه و حتی نیم قرن را به خاطر داشــته باشند. 
ایــن ویژگی در انحصار جلســات اخالق تهران 
اســت. همین موضوع یکی از مؤلفه های مهم 
تأثیرگذاری و نفوذ آن در بین مردم است. همین 
مهم باعث شــده که نیروســازی و تربیت نسل 
آینده کشور و نظام با بهره مندی از زالل اخالق 
و تربیت الگوهای معرفت و اخالق تا حد زیادی 
محقق شود. کافی است یک رصد گذرا به میزان 
تأثیر این جلسات اخالق در تربیت نسل انقالب 

از گذشته تا کنون داشته باشیم. 
اینها چند ویژگی مکتب اخالقی تهران اســت 

کــه فهرســت وار و بــه اختصار گفتیــم. قطعًا 
ویژگی هــای دیگــری مانند وجهــه تبلیغی و 
منبری بودن جلسات درس اخالق، زبان ساده 
و بیان روان، توســل بــه اهل بیت عصمت و 
طهارت و پیوند دیرینه آن با مناســبت های 
مذهبی چون محرم، صفر، رمضان، و فاطمیه 

هم وجود دارد که باید به آن پرداخته شود. 
مکتــب اخالقــی تهــران در دهــه گذشــته 
استوانه های استوار و اســتمرار و مستحکمی 
را از دســت داده اســت؛ مرحــوم آیت الّلـــه 
حق شــناس، مرحــوم آیت الّلـــه مجتهدی، 
مرحوم آیت الّلـه شیخ مجتبی تهرانی، مرحوم 
آیت  الّلـــه خوشوقت چهار تندیس اخالقی و 
الگوی مجســم تربیت و تهذیب هســتند که 

جای خالی آنان به زودی پر نخواهد شد. 
بایســته و شایسته اســت در تحقیقی جداگانه 
و پژوهشــی پردامنــه، به نقــش بنیان گذاران 
مکتب اخالقــی تهران مانند مــال علی کنی، 
آیت الّلـه آشتیانی، آیت الّلـه خوانساری، آیت 
الّلـه برهان پرداخته شود و سهم بزرگانی چون 
عالمه طباطبایی و امام راحل در تربیت بزرگان 
اخالق تهران دانسته شود. بزرگانی که مسجد 
را به عنــوان خانه خدا و خلــق، پایگاه هدایت 
و تربیت ســاختند و ســالیانی طوالنی مشعل 

هدایت مردم شدند. 
امید آنکه این ســیره حسنه در ام القرای جهان 
اسالم از مســاجد و حوزه های علمیه همچنان 

 .استمرار یابد

چه زیباست که مردم خسته از کار و کسب 
روزانه به مسجد پناه می آورند و طالب و 

فضالی حوزه، پس از ساعت ها تالش 
علمی در خانه خدا و در کنار مردم به عبادت 

می پردازند و از نزدیک با تلخ و شیرین و 
سخت و آسان زندگی یکدیگر آشنا می شوند
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در مطالعــه معماری ایرانی و اســتخراج مفاهیم، 
مبانی و ویژگی های آن کاماًل روشن است. اساس 
و شــالوده اصلی معماری در فلســفه وجودی این 
سرزمین نهفته است و در نتیجه، مطالعه آن بدون 
عمیق شدن در مسائل اجتماعی، فرهنگی، دینی و 
ادبی ناممکن است. استفاده از روش تطبیقی رفت 
و برگشتی بین فرم )صورت( و معنا اجتناب ناپذیر 
اســت. دشــواری این تحلیــل از همین جــا آغاز 
می شــود؛ چراکه کالبد، همیشــه قابل نقد علمی 
اســت، به ویژه هنگامی که این نقــد در ارتباط با 
محیط فیزیکی و جغرافیایی صورت می گیرد. برای 
درك مفاهیم معماری باید دیدگاه خاص فرهنگی 
که این مفاهیــم در درون آن به وجــود آمده اند را 

شناخت و با آگاهی کامل دریافت نمود. 
جامعه ســنتی در درون یك نظــام معنوی زندگی 
می کنــد؛ بنابرایــن هــم از لحاظ کیفــی و هم از 
لحاظ کمــی جویای هماهنگی و تناســب در حد 
کمال اســت و آفریده هــای آن همچون معماری 
از جهان بینی هــای تام و تمامــی مایه می گیرند. 
عبادتگاه های هر آیینــی در رأس این آفریده های 
معماری قــرار دارنــد. معماری اســالمی نیز که 
مســجد به مثابه قلب آن قــرار دارد، از این قاعده 
مستثنا نیست. مساجد باید جلوه گاه کعبه، که نمونه 
کامل از رمز و رازهای معماری اســالمی اســت، 
باشــند. دیواری که رو به قبله و به عنوان محراب 
به  ســوی کعبه است هویت اصلی مسجد و تمرکز 
حواس به ســوی هدفی متعالی و مکانی مقدس 
است. مســجد برخالف دیگر بناها، بنایی است 
که باید در عین ســادگی، به شکلی ساخته شود تا 
برای همیشه باقی بماند. مسجد به طور قطع بنای 
مذهبی اصلی اسالم اســت که از بین کارکردهای 
متعدد آن، عبادت جمعی از تمامی کارکردهای آن 
واالتر اســت. این معماری بر همان اساس کاماًل 
مساوات خواه، بت شکن، درونگرا و عمیقًا مذهبی 
است. آرامش و سکوت مساجد در مقابل ازدحام و 
شلوغی بازار مانند تفاوت خدا و قیصر و دین و دنیا 

با حضور در فضای مسجد کاماًل قابل درك است.
هندسه کمال یافته این معماری با استفاده از اشکال 
کلیدی از وحدت به ســمت کثرت میل می نماید و 

مخاطب را پس از گردش در بوســتان پرتنوعش 
به وحــدت ذاتی منتظر باز می گردانــد و در جاذبه 
وحدانی خویــش آرامش می بخشــد. تزئینات و 
آرایش مساجد اسالمی مانند کتیبه ها، خط نگاره ها 
و نقوش هندسی نماد عدل خداوند و اصل تعادل 
و گره چینی، نقوش اسلیمی و منحنی در آن، نماد 
ســیر از درون بــه برون و محبت خداوند اســت. 
مساجد برخالف معابد مسیحی، طوری هستند که 
از هر گونه شمایل نگاری و حجاری و کنده کاری در 
آنها پرهیز شــده است. در مقابل زمینه ای را برای 
کشف و شــهود و درون بینی فراهم می آورد. این 
تزئینات مسجد زمینه ای برای ایجاد فضای خالی و 
تهی است که این فضا عامل اصلی ارتباط انسان با 
اصل متافیزیکی توحید و درك و شناخت آن است. 
تزئینات در مساجد اسالمی برگرفته از سنت و آداب 
معنوی، به صورت یکپارچه، کلیت و تمامیتی خوانا 
را برای فضا به وجود می آورد. پرهیز از تجمالت و 
در عین حال زیبایی از مورادی اســت که دشواری 
طرح معماری و مهندسی آن را دوچندان می کند. 
در معماری مســاجد ضمن اینکــه نباید از کمیت 
ساختمانی آن گذشت، نباید از ایجاد فضای دارای 

کیفیت معنوی هم چشم پوشی نمود.
 نقوش تزئینی برگرفته از روح اسالم و آداب معنوی 
موجود در فضای مساجد بانظم و تعادل و آرایشی 
قابل فهم، هیچ گونه هرج و مرج مبهوت کننده ای 
به روح و عقل انسان عرضه نمی کنند. این نقوش 
آرامش درونی در انسان و جلوگیری از ایجاد توهم 
و احســاس حقارت را به همراه دارند. کتیبه های 
موجود در مساجد واجد وظیفه ای نیستند و به بیننده 
چیزی را القا نمی کند و صرفًا نوعی محیط معنوی 

را ایجاد می کند.
 بنابر این هر چه تزیینات در معماری مساجد از این 
وادی دور شود و به سمت نمادگرایی و تشبیه سیر 
کند، فضای مســاجد از هدف متعالی خویش دور 
و تشــبیه و زیبایی گرایی بر جــالل و تنزیه غالب 
می شــود. ساختار هندسی بنای مســاجد، ارتفاع 
و هماهنگی درون فضا نیز از مواردی هســتند که 
در تغییر ماهیت فضای مساجد بر مبنای مفاهیم 
زیبایی گرایی و واالیی گرایی مؤثر هستند. همچنین 

مساجد؛ نقطه ثقل زیبایی شناسی اسالمی
مهدیکرباسیباف

کارشناسیارشدفلسفههنر

بــه کار بردن صحیــح نور و روشــنایی در فضای 
مساجد، به عنوان نمودی از حضور عرفان خداوند 

در فضاست.
یکی از شاخصه های مهم مسجد این است که تمام 
فضای مسجد به یک اندازه مقدس است و معماری 
آن هیچ گونه سلسله مراتب فضایی را نمی پذیرد و 
به همه فضاها به یک میزان اهمیت می دهد؛ در 
حالی کــه در بعضی دوران ها برخــی از فضاها در 
مساجد مانند گنبدخانه و محراب از اهمیت ویژه ای 
برخوردار شده است. فضای عظیم و خالی صحن 
مســجد به بیننده حالت مکث و تمرکز می دهد و 
یادآور حضور در محضر الهی و برداشــته شــدن 
حجاب طبیعت می شــود. در این فضا نور الهی به 
باطن انســان می تابد و الوهیت و وحدت وی را به 
انسان متذکر می گردد. مساجد به علت انتساب به 
روح الهی صاحب کرامت و شرافت شده اند و چنین 
فضایی مانند صاحبش صاحب کمال زیبایی است.

مســجد کانون امت اسالم اســت. مساجد مانند 
الگوی کامل خویش یعنــی کعبه به عنوان عامل 
هدایــت اجتماع اســت و مــی تــوان از آن طلب 
هدایت گری کرد. مراسم نماز جماعت تجلی روح 
هماهنگی و عدم اغتشاش، تشویش و وجود توافق 
و اتفاق روحانی است. به نحوی که از صدر اسالم 
تا کنون، مســجد همواره محور وحدت و همدلی 
و سمبل حضوری وحدت آفرین بوده است. البته 
شــکل ظاهری و زیبایی فیزیکی آن در این نقش 

بسزا بی تأثیر نیست. 
عدم تملک مساجد توسط شخص خاصی بیانگر 
مفهوم آزادی و رهایی اســت که بر اساس مفهوم 
آســمانی آن، مکانی برای پرواز و عروج به سمت 
عرش الهی می باشــد. همان طور که حس حضور 
خداوند، یعنی تعالی تقوای الهی و توجه به غایت 
حیات دنیوی و اصالت شــأن و منزلت انســان به 
عنــوان خلیفه خداونــد بر روی زمیــن، را در کنار 
خانه کعبه درك می کنیــم، چنین حضوری از ذات 
مطلق در فضای مساجد نیز قابل درك است و افراد 
با حضور در فضای مســجد مغلوب حضور خداوند 
شده، سر تعظیم در پیشگاه الهی فرود می آورند. 
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شاید وقتی نخستین مسجد در شهر مدینه ساخته شد، 
هیچ یک از مسلمانان گمان نمی کردند که قرار است، 
از همین چهاردیواری ای که با الیاف و ساقه های نخل 
مسقف شــده است، همه مسائل اجتماعی و سیاسی 
 مسلمانان حل و فصل شود. »مسجد پیغمبر اکرم
یک جای کوچکی بود؛ اما سرنوشت اسالم را در یک 
چنین مســجدی درســت می کردند«.1 از ساخت آن 
مسجد، بیش از 1400 سال می گذرد. مسجد اعظم 
نبوی بارها بازسازی شده و ساختمان فعلی آن بسیار 

مجلل و باجبروت است. 
مســاجد در هــر دوره ای از تاریخ مســلمانان، 
بسته به شــرایط اجتماعی و سیاسی، از جایگاه 
متفاوتی برخوردار بوده اند. در یک دوره مساجد 
تنها مراکز عبادی بوده اند و در دوره دیگر مراکز 
تصمیم گیری اجتماعی نیز بوده اند. در دوره ای 
برای اقناع عموم نســبت به تصمیم گیری های 
نظامی از اجتماع مردم در مسجد بهره می بردند 
و در دوره دیگر، مساجد را به عنوان مراکزی که 
برای پادشاه دردسر ساز است محدود می کردند. 
فارغ از کارکردهایی که مساجد در ادوار مختلف 
تاریخی داشته اند، تأثیر سبک زندگی مردم بر 
ذهنیت آنان نسبت به مساجد از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت. وقتی از سبک زندگی سخن 
می گوییم، از کلیت فرهنگی سخن نمی گوییم 
و نمی توان سبک زندگی را به فرهنگ تحویل 
بــرد. منظور از ســبک زندگی، شــیوه تعامل 
یــک فرد، با عناصر مادی و معنوی ای اســت 
کــه او هرروزه به لحاظ ذهنی یــا عینی با آنها 
برخورد می کند. چنین تعریفی از سبک زندگی، 
مفهومی نســبتًا ملموس را از این ترکیب به ما 
ارائه می دهــد؛ مانند چگونگی برخــورد ما با 
اتومبیل شخصی مان، یا چگونگی برخورد ما با 

کتاب هایمان و یا با خاطره های مان. 
بسیاری از ما با بدون توجه با ماشین خود رفتار 
می کنیم؛ دیر به دیر آن را به کارواش می بریم، 
ســطوح داخلی اش را گردگیری نمی کنیم و اگر 
معاینه فنی اجبــاری نبود و خراب نمی شــد، 
هیچ گاه دستی به آن نمی زدیم. دقیقًا در تضاد 
با این رفتار گروهی دیگر از ما به وسایل زندگی 

اهمیت می دهیم و دائمًا مراقب آنها هســتیم. 
این تنها بخش کوچکی از سبک زندگی است. 
شیوه رفتار ما با همسرمان یا با دوستان مان نیز 
می تواند مشــمول همین دقت ها یا بی دقتی ها 
قرار گیرد. در واقع نگرش ما به افراد و اشــیای 
زندگی مان برخاســته از تمــام روان، عواطف، 
احساسات و تفکرات ماست. از این رو نمی توان 
از ســبک زندگی یک نفر، صرفًا به تفکراتش 
رسید یا درباره روانش قضاوت کرد؛ اما می توان 
درباره کلیت شخصیت او حدس هایی زد؛ مثاًل 
اینکه فالنی آدم منظمی اســت؛ یا فرد مؤدبی 

است یا مثاًل خوش قول است و مانند اینها.
از جمله حدس هایی که درباره شخصیت افراد می توان 
زد، این است که فردی با معنویت است، فردی دیندار 
است، یا مثاًل آدم مؤمنی است. این حدس ها در عرصه 
اجتماعِی فراتر از دوستان نزدیک و افراد خانواده، از 
رفتارهای اجتماعی ناشی می شود. یکی از این رفتارها 
شیوه تعامل فرد با مسجد است. اینکه مثاًل کسی 
هرشب یا هر روز یک وعده از نمازهایش را در مسجد 
می خواند؛ یا اینکه اصاًل به مسجد محله نمی رود.

من در این مجال نمی خواهم بر این نکته صحه 
بگذارم که هر کس به مسجد نمی رود، می توان از 
رفتارش حدس زد که فرد با معنویتی نیست! بلکه 
برعکس؛ می خواهم بگویم که در سبک زندگی ای 
که در این سال ها بر فضای زندگی مردم کشور ما 
سایه انداخته، جایگاه مسجد در سبک زندگی مؤمنانه، 
ناشناخته مانده است. به عبارت دقیق تر افراد مؤمن و 
بسیار دیندار و متشرعی وجود دارند، که نمی توانند 
به مسجد بروند. دلیل این مسئله، نه بی اعتنایی به 

مسجد، بلکه گرفتاری روزمره است. 
آنچه باید بدان بیشتر توجه کنیم، این است که تأثیر 
متقابل انسان و مسجد بر یکدیگر به عنوان مؤلفه ای 
از مؤلفه های سبک زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است؛ دسِت کم برای کسانی که دغدغه  جنبه های 
اجتماعی دین و نمادهای اسالمی را دارند. اگر به 
مسجد از این زاویه نگاه کنیم، افق های جدیدی در 

این زمینه گشوده  خواهند شد.
نخســت آنکه عنصری که در ســبک زندگی قرار 
می گیرد، باید با میل خود شخص قرار گیرد. شما 

تنها کاشی های فیروزه ای کافی نیست 
درآمدی بر سبک زندگی و مسجد

علیمهجور
)دانشجویدکترایدینپژوهی

وطلبهسطحعالیحوزهعلمیهقم(

بــه عنوان پدر یا مادر یک نوجوان نمی توانید او را 
به زور مجبور به انجام یک بازی کامپیوتری کنید 
بلکه او با اختیار خود و به ســبب جذابیت بازی به 
سراغ آن می رود. در مورد رابطه فرد با مسجد نیز 
باید راه انتخاب آزادانه، معطوف به جذابیت داشتن 
معنویت مسجد را برای افراد جامعه هموار کنیم. 
بحث در باب چند و چون این جذابیت سال هاست 

که نقل محافل مذهبی است.
دوم آنکه باید به ماهیت مســجد توجه کنیم. 
اگر قرار باشــد که مسجد به عنوان عنصری در 
سبک زندگی انتخاب شود، باید ماهیت مسجد 
داشــته باشــد نه ماهیت جای دیگر. از این رو 
هرگونه ایجاد جذابیت های حاشیه ای، تا جایی 
توجیه معقول دارد که مسجد را در زندگی فرد از 

مسجد بودن خارج نکند. 
نکته ســوم این اســت که تنها فرد نیست که مسجد را 
در زندگی خود برمی گزیند. مســجد هم باید به گونه ای 
باشد که خود را به فرد عرضه کند و او را انتخاب کند. از 
این رو توجه به چند و چون ساخت و معماری، برخورد 
متولیان، مجلل بودن، ســاده بودن یا نبودن مســجد 
بســته به جا و محله ای که مســجد در آن بنا می شود و 
افرادی که به آن رفت و آمد دارند، اهمیت پیدا می کند.  
چهارمین و آخرین مســئله، ویژگی ای اســت 
که من نامش را هماهنگی مســجد می گذارم. 
واقعیــت این اســت که در عرصــه زندگی، هر 
عنصری برای ما نغمــه ای می نوازد و به گمانم 
بخش مهمی از کارکرد مسجد باید این باشد که 
نغمه معنویت را در زندگی ما بنوازد. در مسجد 
همه چیــز باید آهنگ معنویــت را بنوازند و در 
این نواختــن، با هم هماهنگ باشــند تا نغمه 
ناهنجاری به گوش نرســد. تنها کاشــی های 
فیــروزه ای کافی نیســت و تنهــا نمی توان به 
سیستم صوتی رسا و جدید اکتفا کرد؛ باید همه 
چیز با هم فضای مســجد و بالطبع روح و روان 
فرد حاضر در مســجد را تلطیــف کنند. در این 
زمینه استفاده از روایاتی که به بایدها و نبایدهای 
 .آداب مسجد می پردازند بسیار راهگشاست

پی نوشت:
1. صحیفه نور؛ ج 9، ص29.
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یازدهمین اجالس گرامیداشت روز جهانی مسجد، 
بــا حضور رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس 
مجلس شورای اســالمی و ائمه جماعات استان 
تهران روز چهارشــنبه، سی ام مردادماه، در سالن 

اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار شد.
یازدهمین اجالس گرامیداشت روز جهانی مسجد 
چهارشنبه 30 مردادماه با حضور آیت الّلـه مهدوی 
کنی، دکتر علی الریجانی و ائمه جماعات اســتان 
تهران و با پخش پیام تصویری آیت الّلـــه جوادی 
آملی در ســالن اجالس سران کشورهای اسالمی 
برگزار شــد. در ادامــه، رئیس مجلس شــورای 
اســالمی و رئیس مرکز رســیدگی به امور مساجد 
سخنرانی کردند و از کتاب »مسجد در نظام حقوق 
کنونی« رونمایی و از 250 ائمه جماعات و سه ارگان 

و نهاد فعال در حوزه مسجد تجلیل شد.

 آیت الّلـه جوادی آملی: مسجد نگهبان نماز 
و مردم است

آیت الّلـــه جوادی آملی در این پیام با بیان اینکه 
مســجد، دو ســتون نماز و مردم را نگه می دارد، 
گفت: کشــور حوادث فراوانی به خــود دیده و هر 
حادثــه ای که بر ما رفت آســیب دیدیم، اما وقتی 
مردم در حوادثی مثل انقالب و جنگ به مســجد 

وارد شدند پیروز شدیم.
مفســر برجســته قرآن کریم در این پیام تصریح 
کرد: خدای ســبحان نماز را ســتون دین معرفی 
کرد و اگر دیــن، نماز را به عنوان ســتون معرفی 
کرده اســت نباید بگوید نماز بخوانید چون ستون 
خواندنی نیست. قرآن کریم هر جا سخنی از نماز 
کرده، سخن از اقامه نماز بیان فرموده است و ائمه 

جماعات باید بار اقامه نماز را به دوش بکشند.
آیت الّلـــه جواد آملــی در پایان خطــاب به ائمه 
جماعات و جمعه گفت: کاری کنید که این دو ستون 
قائم شود، اگر این ستون اقامه شد، انسان می تواند 
به امام عصر)عج( عرض کند تو آمدی که هر کجی 
را راست کنی و ما منتظر تو هستیم، اگر ما بتوانیم 

این ستون را حفظ کنیم جامعه محفوظ می ماند.

 حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری: 
کارگروه بررســی قوانین مســجد در مجلس 

تشکیل شود
در ادامه، حجت االسالم و المسلمین محمدجواد 
حاج علی اکبــری، رئیس مرکز رســیدگی به امور 
مســاجد ضمن خوش آمد گویی به حضار عنوان 
کرد: این اجتماع، اجتماع متمایز و متفاوتی است 
که به نام خانه خدا نامیده شــده اســت و وقتی نام 
مسجد گفته می شــود، دل های مومنین از شوق 

لبریز می شود.
وی با اشاره به اینکه مسجد نماد مشترک اهل قبله 
است، گفت: ما نماد انقالبی همه  جهان اسالم را 
مرتبط با این نهاد قدسی می دانیم و مسجد هویت 

دیروز، امروز و امید آینده ما است.
حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری با اشاره 
به اینکه بعد از کعبه معظمه چشــم همه  مومنان 
متوجه مســجداالقصی است و مسجد االقصی با 
این هویــت توحیدی عجین اســت، اظهار کرد: 
مسجد االقصی اولین قبله و قدمگاه پیامبر عزیز و 
مدفن انبیاء الهی بوده و امروز نماد مقاومت در برابر 
دشمنان اسالم اســت، همچنین به ما وعده داده 
شــده که میعادگاه امام عصر)عج( برای اقامه نماز 

خواهد بود.
وی افزود: امروز که روز جهانی مسجد نامگذاری 
شــده است ما به نام این مســجد مقدس گرد  هم 
جمع شــده ایم، اما نه به خاطــر تکریم و عمران 
مسجد االقصی، بلکه برای یادآوری این اتفاق که 
صهیونیسم ها به این مسجد اهانت کردند و آن را 
به آتش کشیدند. جســارت به مسجد االقصی در 
حقیقت راهبرد صهیونیسم برای نابود اسالم است.
رئیس مرکز رســیدگی به امور مساجد روز جهانی 
مســجد را فرصت خوبــی برای توجــه دوباره به 
مسجد، تفکر در خصوص مسجد طراز اسالمی و 
کارکردهای مسجد عنوان و اظهار کرد: در تالش 
هســتیم ارتباط فعال بین مســاجد در اقصی نقاط 
جهان بــه وجود بیاوریم و به خصــوص در زمینه 

حمایت از مساجد در جهان اقداماتی انجام دهیم.
حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری توجه 

به مسائل جهان اسالم و محور مقاومت و توطئه 
دشــمنان اســالم را جزء نکاتی دانست که باید در 
چنیــن روزی مــورد توجه قرار گیــرد و خطاب به 
علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی 
کشورمان که در اجالس حضور داشت، گفت: دفتر 
حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد در خصوص 
جایگاه مســاجد در نظام حقوقی کشور مطالعاتی 
را انجــام داده اســت که به صورت کتاب منتشــر 
شده، این بررسی ها نشان می دهد خأل قانونی در 
خصوص مسجد در کشور وجود دارد و مساجد جزء 

موضوعات کم ماده در کشور هستند.
وی ادامه داد: به نظر می رســد بــا حضور رئیس 
مجلس شــورای اســالمی، مرکز پژوهش های 
مجلس، نمایندگانی از دولت و مرکز رســیدگی به 
امور مساجد بتوان کارگروه بررسی قوانین مربوط به 

مسجد را تشکیل داد.
رئیس مرکز رســیدگی به امور مساجد عنوان کرد: 
دولت جدید برای ما هم امیدهای فراوان در رابطه 
با مساجد ایجاد کرده است و ما امیدواریم با حضور 
حجت االسالم والمسلمین روحانی که خود فرزند 
حوزه هســتند، شــاهد قدم های تازه در ارتباط با 

مسجد باشیم.
حجت االســالم والمسلمین علی اکبری در پایان 
ســخنان خود اعالم کرد: تمامی ائمه جماعات و 
مرکز رسیدگی به امور مســاجد آماده همکاری با 

دولت جدید هستند.

 رئیس مجلس: کلید نجات ملت در ارتباط با 
مسجد و روحانیت است

در سالروز به آتش کشیده شدن مسجد االقصی:

یازدهمین اجالس گرامیداشــت 
روز جهانی مسجد برگزار شد

بهکوششیاسرشریعتی
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در ادمه دکتر علی الریجانی با تأکید بر اهمیت روز 
جهانی مسجد عنوان کرد: اهمیت این روز به دلیل 
جنایتی که در خصوص قبله اول مسلمانان صورت 
گرفتــه و تالش شــده این جنایت به فراموشــی 
سپرده شود و ابتکار سازمان کنفرانس اسالمی در 

نام گذاری این روز است.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی در خصوص 
جایگاه مســجد، به تعــدادی از روایات مطرح در 
این خصوص اشــاره و عنوان کرد: مسجد پایگاه 
تمدن ساز برای جامعه در طول تاریخ بوده است و 

اگر حتی برخی از سیاســت مداران خود را به خواب 
بزنند و اهمیت آن را نبینند، مسجد اهمیت و نقش 

خود را در میان مردم نشان خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه نگاه مادی گرایانه در چند دهه 
اخیر بر جامعه جهانی سیطره داشته است، گفت: 
بعد از جنگ جهانــی دوم معنویت در حد یك ابزار 
آرامش بخش شــخصی مطرح شد نه در حد یك 
تئوری انسان ساز و نتایج این عملکرد خأل معنوی 
در زندگی بشریت به وجود آورد به نحوی که اکنون 
به وجود این خأل در نشســت های بین المللی نیز 

اشاره می شود.
رئیس مجلس ادامه داد: در همین دوران فقر معنوی 
غرب، گرایش به اسالم گسترش یافته است، گرچه 
طــی دو دهه اخیر به دلیل اقدامات تروریســتی و 
بزرگ کردن این اقدامات، صهیونیســت ها تالش 
کرده اند حرکت معنویت گرایی اسالمی را تخریب 
کننــد، اما در همین زمان نیز گرایش به اســالم و 

قرآن بیشتر شده است.
وی بــه تحلیل مشــکالتی پرداخت که مســئله 

گرایــش به اســالم در غرب با آن مواجه اســت و 
عنوان کرد: تالش برای در حاشیه نگه داشتن دین 
و تالش برای ممانعت از غلبه یافتن گرایش به دین 
اقداماتی است که اکنون در غرب صورت می گیرد 
اما همچنان گرایش معنوی مردم به سمت معنویت 

زالل کشیده می شود.
رئیس مجلــس وجود جریان دیکتاتــور مآبانه در 
دنیای اسالم را یك واقعیت عنوان و اظهار کرد: این 
دیکتاتورها نمی خواهند انقالب های منطقه رنگ و 
بوی اسالمی به خود بگیرد لذا تالش می کنند حتی 

از نظر ظاهری نیز مساجد را از بین ببرند.
وی جریان های تندرو را سدی در برابر جریان های 
اصیل اســالمی دانســت و گفت:  مراکز اسالم و 
مساجد را همین گروه ها تخریب می کنند؛ جریان 
وهابی گری برای دنیای اسالم یك مصیبت است 
که بقیه فرق را تکفیری می داند و گاهی در همین 

مساجد افراطی گری را اشاعه می دهد.
دکتــر الریجانــی تصریح کــرد: اینجاســت که 
مسئولیت علما و مساجد بیش از گذشته است و باید 
پرده های نفاق را کنار بزنند و با توده مردم و علمای 

روشن اندیش ارتباط برقرار کنند.
رئیس مجلس با تأکید بر اهمیت وحدت عنوان کرد: 
بیان ها باید وحدت آمیز باشد؛ چرا که نان گروه های 
افراطی در تفرقه است و باید این را از آنها گرفت و 

نباید گذاشت از سخنان ما سوء استفاده کنند.
وی تصریح کرد: اگر نجاتی برای ملت ها وجود دارد 
در ارتباط صمیمانه و واقعی با روحانیت و مســاجد 
است. کلید نجات در اینجاست که باید ارتباط بین 

روحانیت و مساجد با سیاست عمیق باشد.
رئیس مجلس  با بیان اینکه مساجد باید در کشور ما 
مستقل باشند و دولتی نشوند، تصریح کرد: با حفظ 
اســتقالل مســاجد که موهبتی برای ملت است، 
ساماندهی وضع مساجد از طریق دولت، می تواند 

قانونی شود که انشاء الّلـه پیگیری می شود.
دکتر الریجانی در بخش دیگری از ســخنان خود 
به مشکالت اقتصادی جامعه پرداخت، دلیل آن را 
تحریم ها و برخی بی انضباطی درونی که قبال وجود 
داشــته عنوان و اظهار امیدواری کرد؛ دولت جدید 

با مدیریت خوب وضعیت اقتصادی را ساما ن دهی 
کند و وقت بسیاری را برای مقابله با گرانی و ایجاد 

تولید در کشور بگذارد.
رئیس مجلس با بیان اینکه باید تسهیالت بانکی 
به بخش تولید اختصاص داده شــود تا تولید رونق 

یابد، گفت: در این زمینه مســاجد و ائمه جماعات 
هم می توانند مردم را به تولید و کارآفرینی تشویق 
کنند زیرا مردم به ائمه جماعات و روحانیون برای 
اشــتغال مراجعه می کنند، بنابراین باید مردم را به 
کارآفرینی تشــویق کرد زیرا عالج کشور ما تولید 

است.
در ادامــه این همایش، از کتاب »مســجد در نظام 
حقوق کنونی« رونمایی شــد. این کتاب که توسط 
دفتر حقوقی مرکز رســیدگی به امور مســاجد در 
خصوص جایگاه مســاجد در نظام حقوقی کشور 
منتشر شده است به بررسی جایگاه حقوقی مساجد 
در قوانیــن پرداختــه و خألهای قانونــی در این 

خصوص مطرح شده است. 
در پایان این برنامه، از دکتر قالیباف شهردار تهران، 
حجت االســالم میثم امرودی، قائم مقام معاون 
امور اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، حجت 
االســالم محمدزاده، مدیرکل اداره اوقاف و امور 
خیریه اســتان تهران و ســردار کاظمینی فرمانده 
سپاه محمد رسول الّلـه تهران، به پاس  همکاری 
مناســب در عرصه فعال کردن مساجد، با اهدای 

جوائز و لوح تقدیر شد.
همچنیــن از 30 ائمه جماعات مســاجد تقدیر به 
عمل آمد و 220 ائمه جماعات دیگر نیز در نواحی و 

مناطق خود مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. 
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 زنان در مساجد
آنچه در اینجا الزم و ضروری است توجه به اهمیت ویژه 
حضور زنان به عنوان معلمان فرزندان و سرحلقه های 
عاطفی و تربیتی خانواده ها در مساجد است. زنان در 
طول تاریخ همگام با مردان در رشد جامعه اسالمی 
گام برداشتند و موجب رسوخ بیش ازپیش این فرهنگ 
ناب در الیه  های زیرین خانواده ها شدند؛ چه در جنگ 
و جهاد، چه در صبر و کار، چه در تربیت فرزندان، 
چه در همراهی با مردان. زنان در همه عرصه ها 
در طول تاریخ باعث دلگرمی و پیشبرد مردان در 
موفقیت های خویش بوده اند. حضور زنان در مسجد 
آثار و برکات بسیار دارد و موجب تسهیل بیشتر حضور 
اقشار گوناگون دیگر در مساجد است. بعد از انقالب 
شکوهمند اسالمی این امر آسان تر و مقدمات حضور 
 زنان در مساجد هموارتر گردیده است. امام خمینی
فرموند: »زن نقش بزرگی در اجتماع دارد، زن مظهر 

تحقق آمال بشر است«.
بعد از انقالب اسالمی که ثمره تالش و مجاهدت 
شهیدان است، زنان نقش پررنگ تری نسبت 
به دوران گذشــته در جامعه ایــران ایفا کردند. 
حضور در جبهه و پشــت جبهــه، فعالیت های 
انقالبــی و پذیرش مســئولیت های اجتماعی 
گوشــه ای از این فعالیت ها است. مسجد یکی 
دیگر از این عرصه ها اســت؛ مسجدی که در 
منظومه معارف اســالمی کانون اصلی پیشبرد 
اهداف اســالمی و مرکز فعالیت های اجتماعی 
در اســالم تعریف شده است. با در نظر گرفتن 
الگوهای دین مبین اســالم الزم اســت زنان 
ســهم مناســبی از امکانات مــادی و معنوی 

مسجد داشته باشند.

 موانع حضور
به راستی زنان در مساجد کشور و به ویژه کالن شهر 
تهران چه جایگاهی دارند و چه میزان امکانات مادی 
و معنوی در اختیار آنان قرار می گیرد؟ آیا با توجه به 
ویژگی های جسمی و روحی آنان، محیط و فضای 

درآمد: مرور اجمالی تاریخ صدر اسالم و آغازین 
 روزهای انجام رســالت پیامبر گرامی اسالم
یادآور خاطرات تلخ و شــیرین بســیاری است، 
 که با مدیریت پیامبر عظیم الشــان اســالم
که از سرچشمه های ناب وحی ارتزاق می کرد، 
هدایت و رهبری شــد. از جملــه خاطرات تلخ 
آن دوران، زنده به  گــور کــردن دختران اســت. 
روزگاری که اعراب جاهلــی، حق حیاتی برای 
زنــان و دختران قائــل نبودند و وجــود زن در 
خانواده را مایع ننگ می دانســتند. از خاطرات 
شیرین بر جای مانده از آن دوران که برای تاریخ 
بشریت، به ویژه اعراب منطقه حجاز، به یادگار 
 ماند، بازتعریــف مقام زن از ســوی پیامبر
و رســاندن آنان به جایگاه خود اســت که باعث 
شــد به مرور زمان و فرهنگ ســازی مناسب از 
سوی مغز متفکر جهان اسالم، این سنت شوم 
ریشه کن و مقام مادر و زن به جایگاه اصلیش در 

نظام خلقت بازگردد.
تولد یگانه دختر رسول گرامی اسالم برگ زرین 
دیگری در این راستا بود. افتخار و عزت پیامبر به 
وجود دختری به نام فاطمه آخرین میخ بر تابوت 
جهالت آن زمان اعراب و سرآغاز مسیر تاریخی ای 
برای زنان در جوامع بشری شد. زنانی که روزی 
می باسیت دختران تازه متولد خود را در پستوها و دور 
از چشم پدران خود بزرگ کنند، با بهره گیری از روش 
و منش دختر گرامی پیامبر اسالم و فرهنگ 
نورانی ای که پیامبر به مردم زمانه خود عرضه کرد، 
توانستند وارد اجتماع شوند و هر کدام نقشی را ایفا 
کنند. حضور صدیقه طاهره حضرت فاطمه و دفاع 
جانانه ایشان از ولی زمانشان امام علی در مسجد 

النبی درخشان ترین برگ این تاریخ است.

مساجد مناسب حال آنان است؟
اگر این امــر را بپذیریم که وقتی مــادری دارای 
تربیت اســالمی باشــد فرزندان هــم به همان 
گرایش میل پیدا می کنند و مادران نقش بسزایی 
در شــکل گیری شــخصیت فرزندان خود ـ چه 
مثبت و چه منفــی ـ دارند، بایــد تدبیر ویژه ای 
برای تربیت مادران و هدایت آنان اندیشید. یکی 
از این تدابیر آماده ســازی مقدمــات حضور آنان 
در مســاجد و فراهــم آوردن موجبات بهرمندی 
بیش ازپیش آنان از برنامه های معنوی مســجد 
است. حضور یک مادر در مسجد می تواند باعث 
بیمه شــدن یک خانواده در مقابل آســیب های 

اجتماعی و انحرافات اخالقی باشد.

متاسفانه دیده می شود در برخی مساجد سهم حاشیه 
ایی را در اختیار زنان قرار می دهند. شاید به دلیل 
اینکه غالب تصمیم گیری ها در ساخت بنای مسجد 
و تقسیم بندی آن و مدیریت آن از سوی مردان 
صورت گرفته است. در غالب مساجدی که نگارنده 
در آن حضور پیدا کرده است، قسمت نمازخانه بانوان 
یا در طبقه باال و یا محلی در انتهای مساجد قرار 
دارد که معمواًل دسترسی به آن قدری مشکل تر است. 
با توجه به ویژگی های جسمی زنان، پله های باریک 
و طوالنی برای رفتن به طبقات فوقانی مساجد یا 
محیطی کوچک و محدود در قسمت انتهایی مسجد، 
مانعی هرچند کوچک در مقابل آنان است برای حضور 
در مساجد. در تابستان کولرها و سیستم خنک کننده 
به قمست بانوان به سختی خدمات می دهند و در 
زمستان سیستم گرمایشی و بخاری ها این کوتاهی 
در انجام وظیفه را به عهده می گیرند. نور کمتر در 
قسمت های حاشیه ای مسجد، فرش های قدیمیـ  
چون پشت پرده است و دیده نمی شودـ و عدم تهویه 
مناسب از مشکالت قسمت هایی است که به بانوان 

اختصاص داده می شود.
هرچنــد در نماز جماعت صف نمــاز زنان باید 
پشت مردان تشــکیل شــود و در مقابل نگاه 

سهم زنان از مساجد
فاطمهزمانی

)کارشناسیارشدفقهوحقوق(
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دیگران نباشــد، می تــوان با اتخــاذ تدابیری 
متناسب با ویژگی های فیزیکی مسجد امکان 
حضور و بهرمندی زنان را افزایش داد. البته در 
برخی موارد مشاهده شده، امکانات رفاهی نیز 

به همین گونه است. 

 سهم معنوی
پیشنهاد دیگری که باعث بهروری بیشتر و آثار و 
برکات بیش ازپیش از فضای مساجد است، اختصاص 
برنامه ویژه معنوی و روحانی برای زنان است. تشکیل 
جلسات اختصاصی جهت آموزش مسائل تربیتی، 
آموزش احکام خاص زنان و دختران، حلقه های 
معرفتی و تربیتی، آموزش های قرآنی و درسی برای 
زنان می تواند اهداف معنوی و متعالی اسالمی را در 
مساجد جامعه عمل بپوشاند و در ابالغ پیام های نورانی 

اسالم به جامعه گام بسزایی بردارد.
برخی از مساجد تهران داری امکانات عمومی 
و ورزشــی و علمی هســتند؛ مثاًل سالن های 
جانبی، کانون های فرهنگی، و کتابخانه دارند. 
توجه به استفاده زنان از این امکانات هم یکی 
دیگــر از نکات اســت. همچنیــن این امکان 
فراهم آورده شــود تا فعالیت های اجتماعی ای 
نظیــر فعالیت در گروهای خیریــه و جهادی و 
آموزش های مختلف به مساجد منتقل شود تا 
از برکات و مواهــب معنوی این مکان مقدس 

بهتر استفاده شود.
چه بســا با نگاهی دوباره و بررســی مجدد در 
تقسیم بندی فضای داخلی و خارجی مساجد و 
همچنین در نظر گرفتن ویژگی های جسمی و 
روحی زنان و نیازهای آنان در برنامه ریزی های 
فرهنگی مســاجد، بســیاری از این مشکالت 
جزئــی را رفــع و همین اندک موانــع را هم از 
مقابل حضور حداکثری آنان در این اجتماعات 
معنــوی و فرهنگی بردارد. این جمله را از امام 
راحل مان دوبــاره نصب العین قــرار دهیم که 
فرمود: »ملتی که بانوانش در صف مقدم برای 
پیشبرد مقاصد اسالمی هست، آسیب نخواهد 

 .»دید

 مقدمه
اواسط دهه  هفتاد بود و اولین ماه های ورود ما به 
حوزه که توفیق زیارت بارگاه ملکوتی امام رئوف 
حضرت علی بن موســی الرضا قسمت مان 
شــد. طبق برنامه اعالم شده یکی دو ساعت 
قبل از اذان صبح، عموم طلبه ها دسته جمعی 
به ســمت حرم مطهر حرکت می کردند و بعد از 
نماز جماعت صبح به حسینیه محل اقامت باز 
می گشــتند. در یکی از بازگشــت ها، به همراه 
یکی از اســاتید، هنگامی که داشــتیم از حرم 
خارج می شــدیم شــدیم، یك کتا فروشــی  در 
کنــار در ورودی بازار بزرگ مشــهد باز بود. به 
همراه اســتاد وارد کتابفروشی شدیم. از ایشان 
خواســتم کتابی را معرفی کنند، گشتی زدیم و 
از بین کتاب هــا، کتاب »فضیلت های فراموش 
شده« را برداشتند و با خودکاری صفحه اول آن 
نوشتند »بسمه تعالی. تقدیم به... امیدوارم با 
خواندن زندگی چنین بزرگانی، ره را چنان روید 

که رهروان رفتند«.
کتاب دارای دو بخش است. ابتدا دیباچه ای مفصل 
از جالل رفیع که شامل بیان نقل قول ها، یادها و 

اهمیت کتاب به قلم و بیان بزرگان است و قسمت 
دوم متن کتاب »فضیلت های فراموش شده« است 
به قلم مرحوم حسینعلی راشد فرزند مرحوم حاج 
آخوند مالعباس تربتی است که از خطبای بنام 

تهران در آن روزگار بود. 
روی سخن نگاره بیشتر درباب اهمیت و ویژگی خاص 
ِ متن کتاب که در حدود 90 صفحه، در قطع رقعی و 
به قلم شیوا و شیرین مرحوم راشد نوشته شده است، 
می باشد. مجموعه حکایت ها و داستان هایی که از 
نویسنده با واسطه و یا بدون واسطه از نحوه زیست 
پدر خود نقل می کند، بیان گر وقف تام و تمام عمر 
حاج آخوند به نشر معارف اهل بیت  و خدمت به 
خلق و طبابت شبانه روزی او برای روح مردم زمانه 

خویش است.

 نماز سحر
مرحوم راشد یکی از شب هایی که شاهد حاالت 
نیمه شــب پدر بوده را این گونــه روایت می کند: 
»مــن از بس که کک هــا می گزیدند نتوانســتم 
بخوابم. پدرم نیز نیم ساعتی یا بیشتر استراحت 
کرد و چون ســحر شد، برخاست. بیرون رفت و 

طبیبی از جنس نور و مردم
نگاهی اجمالی به کتاب »فضیلت های فراموش شده« 
شرح حال حاج آخوند مالعباس تربتی

محمددرودگری
)طلبهسطحعالیحوزهعلمیهقم(
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تجدید وضو کرد و آمد. در تاریکی ایستاد و نماز 
شبش را خواند. در آن شب شخص دیگری نیز 
در اتاق بود. ایشــان چنان آهسته نماز می خواند 
و می گریست که مزاحم خواب دیگران نباشد«. 

 همه برابرند
در شرح حال معاشــرت با مردم در مهمانی ها 
آورده اند: »ظرف هر غذا را که پیش دستش بود 
همان ظرف را به دست می گرفت و از همان سیر 
می شد و از هر غذا، لقمه ای نمی خورد. پیش از 
آنکه کاماًل سیر شود دست از خوردن می کشید 
و باقی مانده در ظرف خود نمی گذاشت. از این 
کار بــدش می آمد و دیگران را نیز نهی می کرد 
و می گفت: چیزی در ظــرف غذای خود باقی 
مگذارید که اگر دیگری بخواهــد بخورد اکراه 
دارد و اگــر دور بریزنــد اســراف اســت. و نیز 
می گفت: باقی مانده سفره و نیم خورده خود را 
برای مستخدمان مگذارید. برای آنها از دیگ 
غذا بکشــید؛ زیرا آنها نیز مانند شما هستند و 
دلیلی ندارد که نیم خورده شــما را بخورند. او 
برای همه  افراد در هر کار و هر مرتبه که بودند 
احترام یکســانی قائل بود. برخوردش با حاکم 
شــهر یا فالن متمول یا فــالن مرد و زن فقیر 
یکســان بود و چون متواضع بود برخوردش با 
همه متواضعانه بود. فقط در مقابل اشــخاص 

عالم کوچکی می کرد«.

 از مسجد گوهرشاد تا مسجد ده
 در ســال 1318 در روستای محل زندگی حاج 
آخوند بــاران فراوانی می بارد و به جهت اینکه 
اغلب خانه های روستا و بنای مسجد از خشت و 
گل بوده آسیب زیادی می بیند؛ چنانکه مرحوم 
راشــد نقل می کند از چهار گنبد کوچک خشتی 

مســجد، ســه تایش به کلی فــرو ریخته بود؛ 
»پدرم در زیر همان قسمت که نیمی از آن فرو 
ریخته بود مقداری از آوارها را کنار زده و حصیر 
را پاکیزه کرده بود و سه نوبت نمازش را می رفت 
و در همانجا می خوانــد. روزی من به ده آمده 
بودم، وضو گرفتم و به مسجد رفتم. از جانبی 
وارد شدم که او مرا ندید و آهسته جلو رفتم. در 
رکعت دوم نماز بــود و خدا می داند که بین این 
نمازش در حال تنهایی، در میان آوارهای فرو 
ریخته مســجد، با نمازی که آن روز در مسجد 
گوهرشــاد به او اقتدا کردم کــه نیمی از صحن 
مسجد گوهرشــاد و تمامی یک شبستان به او 
اقتدا کــرده بود، از لحاظ طمأنینــه و قرائت و 
همه ذکرهای واجب و مستحب، ذره ای تفاوت 
وجود نداشــت؛ یعنی آن داعی یا نیت یا عشق 
یا شوق که او را وادار به نماز می کرد، در هر دو 
جا یکسان بود و آن جز خدا نمی تواند باشد که: 

و هو معکم اینما کنتم«. 

 امام عامر
در شــیوه انتخاب مسجد و تقید به محل ثابت 
برای امامت جماعت ایشان هم نقل شده که: 
» پدرم در تربت که بود در هر مسجدی که نماز 
می خواند اغلب مردم موجه شهر در آنجا جمع 
می شدند و به وی اقتدا می کردند. بدین سبب 
آن مسجد پررونق تر از مساجد دیگر می گشت. 
گاهی که ایشــان به سفر می رفت و کسی دیگر 
جای او را می گرفت، هنگامی که بازمی گشت و 
می دید دیگــری در آن محل نماز می خواند به 
مســجدی دیگر که خالی بود و امامی نداشتـ  
هر چند مخروبه و دور افتاده بود ـ می رفت. باز 
آن مسجد شــلوغ می گشت و رونق می یافت. 
به این جهت او غالبًا ســیار بود و کمتر مسجد 

ثابتی داشت«.
جــای جــای کتــاب خواندنــی و درس آمــوز 
»فضیلت های فراموش شده« پر از سیره  عملی 
و شرح حال از خود گذشــتگی و ایثار و روحیه 
تبلیغی ممتاز مرحوم مال عباس تربتی اســت. 
شرح فداکاری های شــگفت انگیز حاج آخوند 
در زلزلــه معــروف خراســان و همچنین مرام 
مردم داری ایشــان در سفر و زیارت های کربال 
و مکــه و دیگر مــوارد خوانــدی در این مقال 
نمی گنجد و نیازمند این اســت که سروران به 

خود کتاب مراجعه کنند. 
این کتاب اولین بار در اســفند 1369 به همت 
انتشــارات اطالعات منتشر شد و در همان ماه 
به چاپ دوم رســید و در سال های بعد بارها و 
بارها تجدید چاپ شد و مورد استفاده مخاطب 

عام و خاص خود قرار گرفت.
اکنون که قریب به هجده سال بعد از اولین آشنایی ام 
با این کتاب، دوباره آن را مرور کردم، بیش از آن  
سال ها به راز کالم آن عزیز پی بردم که در مقابل 
حرم رضوی گفتند: »من اگر در حوزه مسئول بودم 
این کتاب را جزء کتاب های درسی طلبه ها می کردم« 
که به راستی می شود گفت طالب و مبلغین دینی 
به دو دسته کلی تقسیم می شوند: آنهایی که کتاب 
»فضیلت های فراموش شده« را خوانده اند و آنهایی 
که »فضیلت های فراموش شده« را نخوانده اند.

چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را
 1غبار خاطری از رهگذار ما نرسد

پی نوشت:
1. خواجه حافظ شیرازی. 

 پدرم در تربت که بود در هر مسجدی که نماز 
می خواند اغلب مردم موجه شهر در آنجا جمع 
می شدند و به وی اقتدا می کردند. بدین سبب 
آن مسجد پررونق تر از مساجد دیگر می گشت
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  شبستان
ز در درآ و شبستان ما منور کن

هوای مجلس روحانیان معطر کن
اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز

پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن
هنــگام ســاخت و طراحی مســجد، معماران 
و طراحــان، بخش هــای مختلفــی را بــرای 
آن در نظــر گرفتنــد؛ منبر و محــراب و رواق 
و شبســتان. اینکه در هر یــک از این مکان ها 
چــه اتفاقی می افتــد برای همــه تقریبًا معلوم 
بود؛ ولی هنگامی که صحبت از بنای شبستان 
شــد و اینکه شبستان مسجد چه شکلی باشد، 
ســتون هایش چندتا و هــر کدام چقــدر بار را 
تحمل کنــد، صحبت هــای زیادی شــد. در 
نهایت تحریریه مســجد بر  آن شد تا مسائل و 
موضوعات عامی که از محتوای منبر و محراب 

و رواق خارج است را در این بخش وارد کند. 
سعی ما بر این است در این سرویس، ستون ها 
از تناسب کافی و در عین حال جذابیت برخوردار 
باشد؛ ستون های شبستان  هرچه بیشتر چکش 
بخــورد نقش و نگارهای آن بیشــتر چشــم را 
نــوازش خواهد داد. ناظران این ســتون ها نیز 
کمی تحمل کنند تا بــه یاری خداوند متعال به 
نقطه ایده آل شبســتان مســجد نائل آییم. در 
ضمن بدون توجه به نظر مخاطبان، این بخش 
ره به ترکســتان می برد؛ پس ما را از نظرات و 

پیشنهادات سازنده خود محروم نکنید. 
این ســرویس از چهــار بخش کلی تشــکیل 
شــده است که شامل گفتمان انقالب اسالمی، 
فرهنــگ و جامعه، تحلیل ماه، و هنر اســت. 
ریزموضوعــات متنوعی برای هــر یک از این 
بخش هــا در نظــر گرفته شــده اســت. آنچه 
خوانندگان محترم از نظــر می گذرانند ناظر به 
این چهار بخش است که سعی داشتیم و داریم 
در حد توان آن را استحکام و قدرت ببخشیم. 



اشاره: 
انتخــاب  بــا  نظــام  کارگــزاران  مجموعــه 
رئیس جمهــور جدید چهره هــای جدیدی را 
به خود می بینند. فرصت نو شــدن چهره قوه 
اجرایی کشــور، رهبر انقالب را بر آن داشت 
تا هشــت واقعیت ایران اسالمی را در شرایط 
دهه پیشــرفت و عدالت مقابــل همه ما قرار 
دهد تا بــه جهت یابی صحیح مان کمک کند. 
همان گونه که رهبر عزیز در سخنرانی چهارم 
مردادماه سال گذشته با کارگزاران نظام در بیان 
واقعیت ها و نسبت آن با آرمانخواهی فرمودند: 
»ما وقتی که می خواهیم آرمان گرایِی همراه با 
واقع بینی داشــته باشــیمـ  یعنی واقعیت ها را 
ببینیم، بر اســاس واقعیت ها حرکت خودمان 
را تنظیــم کنیــم ـ بایــد توجــه کنیــم که به 
لغزش هایــی که در اینجا ممکن اســت پیش 
بیاید، دچار نشویم. لغزشگاه هایی هم وجود 
دارد. یك لغزشــگاه، واقعیْت پنداری است که 
در آن چیزهایــی را که واقعیت ندارد، انســان 
واقعیت تصور کند. دشمنانی که جبهه ای را در 
مقابل کشــور ما، ملت ما، انقالب ما تشکیل 
دادند، ســعی می کنند واقعیت ســازی کنند، 
واقعیت نمایی کنند. یك چیزهایی را به عنوان 
واقعیت های مسّلم در نظر ما جلوه گر کنند؛ در 
حالی که واقعیت ها آنها نیســت. باید مواظب 
باشیم درگیر و دچار واقعیت سازی های خالف 

واقع نشویم«.
 رهبــر حکیــم انقــالب، امســال نیز در 
ســخنان خود با مســئوالن نظام، پس از 
بیان واقعیت ها اشــاره می کنند: »دهه ای 
که مــا امــروز در آن قــرار داریــم ـ دهه  
چهارم انقالب ـ می تواند به معنای واقعی 
کلمه، دهه  پیشــرفت و عدالت باشد. این 
واقعیت هایی که ما مشاهده می کنیم، همه 
به ما این را امــال می کنند که ما می توانیم 
این دهــه را به معنای واقعــی کلمه، دهه  

پیشرفت و عدالت قرار دهیم«.
در این اینفوگرافی، بیشــتر با در نظر داشتن 
مضمون همین ســخنرانی پرمغز، مطالبی را 

در اختیار شما قرار داده ایم. 

توجه: کلمه هــا و جمله هایی که در گیومه 
قرار گرفته از بیانات مقــام معظم رهبری 

نقل شده است.

واقع بین باشیم!
نگاهی به هشت واقعیت کشور

در بیانات رهبر فرزانه انقالب با مسئوالن نظام
ابوذرکمال

)طلبهسطوحعالیحوزه(

واقعیت دوم: »تاریخ 
و ریشه های تمدنی کهن کشور مخصوصًا بعد از اسالم«

 افتخارات تاریخی و کهن ایران آن قدر زیاد و شــمارش آن سخت 
است که گاهی مسئوالن فرهنگی از ثبت آن در مراکز جهانی غفلت 
می کنند؛ به گونه ای که برخی کشــورها در پی ربــودن این میراث  
فرهنگی برمی آیند! شاید اگر روند یکه تازی فرهنگ ایرانی ـ اسالمی 

در دنیا ادامه پیدا می کرد، حال در همه دانشگاه ها و آموزشگاه های جهان 
باید زبان پارسی تدریس می شد. همان گونه که اکنون نیز برای دست یابی مستقیم 

به منابع فرهنگی کهن سرزمین ایران، در مراکز فراوانی این زبان شیوا تدریس می شود.

 * * *
رهبر انقالب: »میراث علمی ما در بخش های مختلف دانش بشــری 

و دانش های الهی، میراث کم نظیری است. واقعًا کمتر کشوری در 
همین مناطق آسیا و تمدن های کهنـ   در هند و چین و مصر و امثال 
اینها ـ این جور بوده است؛ حاال مناطق غرب که گذشته  آنچنانی ای 
ندارنــد. بنابراین ما از لحــاظ تمدن جزو برجســته ها و برترین ها 

هستیم«.

واقعیت اول: 
»برخورداری کشور از 

موقعیت جغرافیایی خوب در بین کشورهای دنیا«
موقعیــت جغرافیایــی ویژه ایــران در منطقه و جهــان نعمتی 
»خدادادی« است که نصیب مردم ما شده است. همین موقعیت 
جغرافیایی است که نقش سیاســی ایران را ویژه تر کرده است. 
به گونه ای که دوســت و دشــمن، ایران را تأثیرگذارترین کشور 

در مناسبات و تحوالت سیاسی منطقه و جهان می دانند. تنگه هرمز 
دومین تنگه بین المللی شــلوغ دنیاست و چهل درصد کل نفت های انتقالی به 

وســیله نفت کش ها در جهان از این تنگه عبور می کند. همین چیزهاست که ایران را 
دارای چنین اهمیتی کرده است.

 * * *
رهبر انقالب: »اگر کشورهای دنیا را از لحاظ موقعیت جغرافیایی 
به چند درجه تقســیم کنیــم، یقینًا ایران در درجــات باال یا در 
باالترین درجه قرار خواهد گرفت. از لحاظ موقعیت جغرافیایی، 

این یك امتیاز است؛ این را ما داریم، این خداداد است«.  
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واقعیت چهارم:
از  کشــور  »ضربه خــوردن 

استبداد داخلی و تهاجم بیرونی در دو سه قرن اخیر«
مطالعه تاریخ سیاســت خارجی و داخلی ایران در دوران شــاهان مستبد 
و خودکامه و خوشــگذارن، چیزی غیر از شرمســاری برای یک ایرانی 
شــرافتمند باقی نمی گــذارد. تقریبًا هــر دوره ای از تاریخ این شــاهان 
را بررســی کنیم آثاری از این وادادگی سیاســی و فرهنگی را می توانیم 

مشــاهده کنیم. در این اوضاع، دخالت ها و تهاجم های خارجی و وحشت این 
شاهان بی لیاقت و کارگزاران آنان و امتیازدهی های مکرر آنان که دیگر جای خود دارد!

 * * *
رهبر انقــالب: »انگلیس در یك برهه ای، روس ها در یــك برهه  دیگری، و دیگرانی 

کــه در کنار اینها بودند  ـ که البته عمده اینها بودنــدـ بعد هم آمریکا در نهایت 
کار. غارت ثروت، ســلطه  سیاسی، تحقیر ملت. آنچه که شما از زبان 
سیاستمداران و دولتمردان وابسته  به سیاست های غربی و دستگاه های 
استبدادی شنیدید در زمینه  تحقیر ایران و ایرانی و اینکه »نمی توانیم« 
و چه و چه، اینها همه اش ناشی از همان سلطه  فرهنگ غربی و سلطه 

سیاسی غرب بر کشور ما بوده«.

واقعیت سوم:
»ثروت های چشم گیر 
طبیعی و انسانی کشور«

سهم منابع نفتی ایران از کل نفت دنیا ده درصد و از گاز آن پانزده درصد 
اســت. این ارقام گوشــه ای از دارایی های ایران در ثروت های خداداد 
منابع طبیعی اســت. از این داشــته های می توان به استعداد ایرانیان 
اشــاره کرد که از متوســط جهانی باالتر است. شــاهد این برتری هم 

»انجام کارهای بزرگ در قسمت های گوناگون علم و فناوری توسط جوانان 
در صورت وجود زیرساخت های الزم« است.

 * * *
رهبر انقالب: »حدود بیست و چند سال قبل از این گفته می شد که ذخیره  نفت کشور در 

فالن تاریخ  ـ یك مقطعی را مشخص می کردند ـ تمام خواهد شد؛ اما کشفیاتی 
که در زمینه  ذخایر نفتی و گازی شــده، این مدت را به حدود چهار پنج 
برابر گسترش و توسعه داده... . هیچ قسمتی از قسمت های گوناگون 
علم و فناوری وجود ندارد که زیرســاختش در کشور وجود داشته باشد 
و جوان های ما و دانشــمندان ما نتوانند در آن قسمت کار بزرگی انجام 

دهند؛ هرجا نمی توانند، زیرساخت هایش وجود نداشته است«.
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 واقعیت پنجم: 
»بیداری ملی در سه مقطع مشروطه، نهضت نفت و 

انقالب اسالمی« 
گرچه شاهان ایران در بیشــتر اوقات تاریخی، بساط استبداد و 
خودرأیی را در کشور پهن کرده بودند؛ اما مردم ایران در برهه های 

مختلف تاریخ این سرزمین، ندای آزادی خواهی خود را در حافظه ها 
ثبت کرده اند. نقطه اوج آن نیز انقالب اســالمی بهمن 57 و پیروزی نهایی 

ملت ایران است.

 * * *
رهبر انقالب: »مقطع پیروزی انقالب اسالمی، مقطع برجسته ای 
بــود که غرب را و معارضان مقابل خود را شکســت داد و به زانو 
درآورد؛ و این به برکت شخص امام و شخصیت امام و به برکت 
احکام و قوانینی بود که امام بزرگوار ما)رضوان الّلـه تعالی علیه( به 
آنها متکی بود و جمهوری اسالمی را بر آن اساس به وجود آورد 

و خطوط روشــنی که 
ترسیم کرد«. 

واقعیت ششم: 
»تجربه پیشرفت سریع در 

عرصه های گوناگون«
برای نمونه به این خبر توجه کنید: امروز 21 ژوئیه 2013 میالدی برابر با 30 تیر 
ماه 1392 است و از ابتدای سال میالدی جاری تا تاریخ اعالم شده، دانشمندان 
ایران با نشر مقاالت علمی در مجالت معتبر بین المللی و طبق مستندات نظام 
استنادی اسکوپوس موفق به تولید 19 هزار و 882 مقاله شده اند که این میزان 

از تولیدات علمی برابر با یک و شــش دهم درصد از کل تولید علم جهان اســت و 
جمهوری اسالمی ایران تا این مقطع رتبه 15 تولید علم جهان را در دست دارد. 

 با یک جســت وجوی ساده در فضای مجازی حتمًا خواهید توانست آمارها و خبرهایی این چنینی 
زیادی را از پیشرفت ایران در زمینه های مختلف پیدا کنید.

 * * *
رهبر انقالب: »این مقدار کاری که در زمینه  سازندگی در این سی سال انجام گرفته است، واقعًا 

شگفت آور است. قبل از انقالب، ما به شهرهای گوناگون، به روستاها، به مناطق 
محروم رفتیم، وضع را دیدیم؛ می دانیــم آن وقت چه جوری کار می کردند. زلزله 
می آمد ـ بنده خودم در چند زلزله  بزرِگ معروف گروه امداد تشکیل داده بودم و آنجا 
کار می کردیم ـ دیدم چه جوری حرکت می کردند، چه جوری کار می کردند؛ و حاال در 
دوره  کنونی، شما مالحظه کنید در یك بخشی از کشور یك زلزله ای اتفاق بیفتد، یك 
بالی طبیعی به وجود بیاید، مردم دچار مشــکل شوند، با چه سرعتی امدادرسانی 

می شــود. این باور نکردنی 
اســت، اما واقعیت 

دارد«.
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حال با وجود این واقعیت ها، چه باید کرد؟
پاســخ بــه این پرســش را در نــگاه تیزبین 
و ژرف نگــر رهبــری انقــالب جســت وجو 
می کنیم: »با تکیــه  به آن واقعیت ها، با نگاه 
به آن هدف های کلی، باید تصمیم بگیریم. 
هر مسئولی در هر بخشی باید بداند که در یك 
چنین شــرایطی راه آینده چگونه است؛ باید 
بتواند این را تشــخیص دهد. به نظر ما این 
واقعیت ها راه آینده را به ما نشــان می دهد. 
ابتکاراتی کــه دولت ها و مدیران بخش های 
مختلف به کار می برند، برای کشــور فرصت 
است و نعمت الهی است. دهه ای که ما امروز 
در آن قرار داریــم  ـ دهه  چهارم ـ می تواند به 
معنای واقعی کلمه، دهه  پیشــرفت و عدالت 
باشــد. ایــن واقعیت هایی که ما مشــاهده 
می کنیم، همه به مــا این را امال می کنند که 
ما می توانیــم این دهه را بــه معنای واقعی 
کلمه، دهه  پیشرفت و عدالت قرار دهیم. در 
پیشرفت به ســمت هدف های آرمانی، باید 
ســاخت درونی قدرت را استحکام بخشید؛ 
اســاس کار این است. ما اگر می خواهیم این 
راه را ادامه دهیم و به این سمت حرکت کنیم 
و این هدف ها را دنبال کنیم و چشــم به این 
آرمان هــا بدوزیم و پیــش برویم و در مقابل 
این معارضه ها ایستادگی کنیم و صبر و توکل 
را بــه کار بگیریم، باید ســاخت قدرت ملی 
را در درون کشــور تقویت کنیم و اســتحکام 

 .»ببخشیم

 واقعیت هشتم: 
»مواجهه کشور با یک جبهه دشمن معاند« 

ساده ترین ســؤال درحوزه سیاست برای هر ایرانی، پرسشی است 
که درباره دشمن خارجی و دشمنی هایی که در تاریخ این کشور و به 
ویژه ســال های پس از انقالب بر آنان رفته است پرسیده شود. در 
این مواقع با آماری بلند باال از دشمنان و دشمنی های آنان روبه رو 

خواهید شد. از نمونه های مختلف »جبهه ارتجاع« و »استکبار« در این 
آمار قرار دارند تا »برخی از ســردمدارن کشورهای غربی« و »مسئوالن ضعیف 

برخی از دولت های منطقه ای«.

 * * *
رهبر انقالب: »کشور با یك جبهه  دشمن معاند مواجه است. مثل خیلی از 

چیزهای دیگر و عرصه های دیگر که ما در دنیا تکیم، در این قسمت 
هم در دنیا تکیم! نداریم کشــوری را که یك جبهه  معارِض معاندی 
با این عرض و طول در مقابلش وجود داشــته باشــد؛ در مقابل ما 

هست«.

واقعیت هفتم: 
»آینده پرامید«

»وجود نسل جوان« زمینه مناسبی برای »آینده پرامید« است و آسیب 
جدی این آینده روشن »خطر استمرار مسئله تحدید نسل« است. در 
چند سال اخیر، رهبری نظام بارها به این مسئله پرداخته اند. اهمیت 
طرح این بحث در »دچار شــدن کشور به پیری عمومی در صورت 

ادامه روند تحدید نسل« نهفته است.

 * * *
رهبر انقالب: »این نسل جوان خیلی قیمت دارد. من پارسال ماه رمضان همین جا مطلبی 

را گفتم و خب، مختصری دنبال شــد؛ نه به صورت کامل. مسئله  تحدید نسل 
برای کشور ما خطر است؛ من به شما عرض بکنم. محدود کردن نسل، 

برای کشور ما یك خطر بزرگی است. ما در منطقه  خطر مبالغ زیادی 
پیش رفتیم، باید برگردیم؛ می توانستیم جلوی این کار را بگیریم، 
نگرفتیم. آنچه که متخصصین و کارشناسان، با نگاه های علمی، با 
دقت علمی بررسی کرده اند، ما را به این نتیجه می رساند که با این 
روند کنونی، کشور در آینده دچار مشکل فراوان خواهد شد؛ کشور 

دچار پیــری عمومی 
خواهد شد«.
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یکی از ارکان اصلی هر انقالب، داشــتن اندیشه 
و گفتمان فکری مستقل اســت تا بتواند در برابر 
اندیشه و گفتمان مسلط بر جامعه، قیام کند. در یك 
تعریف اجمالی گفتمان عبارت است از مجموعه     ای 
از احکام، گزاره ها و نشــانه ها که سازنده یك نظام 
معنایی متمایز از دیگر گفتمان ها هستند. انقالب 
اســالمی ایران نیز از این قاعده مستتثنا نیست و 
دارای یک نظام فکری و گفتمان اندیشه ای است. 
گفتمانی که توانســت عموم ملت را بســیج کند و 
صاحبان فکر و اندیشــه را با خود همراه سازد و از 
این طریق بتواند نظام شاهنشــاهی را نابود کند و 

نظام جمهوری اسالمی ایران را مستقر سازد.
همچنین روشــن است که گفتمان و نظام فکری 
هر انقالبی، توسط رهبران اصلی همان انقالب 
باید تئوریزه و اعالم شــود و سایر سطوح به شرح 
و تفصیــل و تبلیغ آن بپردازنــد. گفتمان انقالب 
اســالمی ایران نیز توســط مهمتریــن رهبر آن 
یعنی امام خمینی تئوریزه و بیان شده است و 
شاگردان ایشان، همچون عالمه شهید مرتضی 
مطهری، آیت الّلـــه شهید بهشتی، آیت الّلـــه 
خامنه ای، شهید دکتر مفتح، شهید باهنر و ده ها 
شخصت دیگر نیز در همان مسیر گفتمان مطرح 
شده توسط امام حرکت کردند. بی شک نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران نیــز برآمده از 
همین گفتمان فکری و نظام معنایی بوده است. از 
این رو ثبات و بقای این نظام در گرو حفظ، تبلیغ و 

توسعه همان گفتمان انقالب است.
امام خمینی، از سال ها پیش از آغاز انقالب در 
ســال 1341 و 1342، اولین جرقه های انقالب را 
ـّــه« پروراند.  در جان و دل خود با اندیشه »قیام لل
اندیشــه ای که برآمــده از تعمــق وی در معارف 
اسالمی و رصد دقیق شــرایط سیاسی فرهنگی 
کشــور بود. برای نمونه می توان به اولین ســند 
تاریخی مبارزاتی حضرت امام در اردیبهشت سال 
1323 شمسی توجه کرد. ایشان در یادداشتی کوتاه 
و گزیده، نهضت انبیای الهی را ذیل مفهوم اساسی 
ـّــه« تحلیل می کند و علت وقوع وضعیت  »قیام لل

عصر پهلــوی را به جهت »قیام برای نفس« بیان 
می کنــد و از این طریق همه عالمــان خداخواه، 
آزادی خوهان، وطن خواه و... را به قیام برای خدا 
دعوت می کند.1 این اندیشــه در سایر آثار فقهی، 
سیاســی و حتی عرفانی امــام قابل پی گیری 
اســت. ســال 1342 ظهور عینی آن اندیشــه و 
گفتمان را در عرصه اجتماعی می بینیم. ظهوری 
که انقالب کبیر اسالمی  ایران را رقم زد و توانست 
ـّه« فرهنگی نوین را  بر پایه مفهوم کلیدی »قیام لل
به جامعه ایرانی ارائه دهد؛ جامعه  ای که ســال ها 
تحت نظام اســتبدادی شــاهان قاجار و پهلوی و 
اســتعمار غربی ظلم دیده و ذلت کشــیده بودند. 
فرهنگ گفتمانی و نظم گفتاری امام همچون 
آبی به کام تشــنه ملت ایران بود و توانست آنان را 
پــس از یک رخوت طوالنی، به هویت و حقیقت 
خویــش متوجه ســازد و روح غیرت و حماســه، 
معنویت و جهاد، خودباوری و اعتمادبه نفس را در 
جامعه بدمد. روحی که با میراث تاریخی و هویت 

مذهبی ایرانیان سازگار و هماهنگ بود.
گفتمان انقالب اســالمی در جمهوری اسالمی 
تجلــی یافت و فضــای فکری و نظــم گفتاری 
تازه ای را در حیات سیاسی و فرهنگی ایران پدید 
آورد. نظام معنایی ای کــه در عین تازگی، حاوی 
گنجینه های معانی و فرهنگی ریشه دار در فرهنگ 
و جامعه ایران بود. امــا این بار، آن گنجینه ها در 
کنــار هم ذیل »قیام للـّــه« همچــون یك میدان 
مغناطیسی، بازسازی شده و نظمی متفاوت یافتند 
و از این طریق، برای اولین بار در تاریخ ایران نظام 
سیاسی مبتنی بر تشیع و نظام امامت شکل گرفت 
و مردم به طور مستقیم و آزادانه در تعیین سرنوشت 
خود از انتخاب نوع نظام تا تدوین قانون اساسی و 

انتخاب مجریان و قانوگذاران کشور سهیم شدند.
رهبری پیامبرگونه امام در طول ده ســال در 
ســال های پر تنش و بحرانــی 1357 تا 1368 بر 
نظام سیاسی جمهوری اســالمی موجب حفظ، 
تثبیت و گســترش گفتمان انقالب اسالمی شد. 
بی تردید این دوران برای گفتمان انقالب، دورانی 

حیاتی و بسیار مهم بود؛ چراکه تا پیش از تشکیل 
نظام سیاسی، گفتمان ها با چالش های عمده ای 
مواجهه نمی شــوند؛ لذا اتخاذ رویکرد انتقادی به 
وضــع موجود و تأکید بر وضع مطلــوب و آرمانی 
در بسیج عمومی مردم کارگر است. در مقام عمل 
اســت که گفتمان ها عیار خود را نشان می دهند و 
توان حل معضالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی خود را ارائه می دهند. دهه اول انقالب 
اسالمی، عرصه مواجهه گفتمان انقالب اسالمی 
با معضالت مدیریتی، قانونی، فرهنگی و... در 
جامعه بود و این امام بود که با اندیشه ای استوار 
و درکی عمیق، راه های صعب العبور را می گشود و 

بر غنای گفتمان انقالب اسالمی می افزود.
 عصاره اندیشه و گفتمان فکری امام خمینی
را می تــوان در آخرین یادگار آن عزیز ســفر کرده 
 ،مشاهده کرد. وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام
را به حق می توان ترسیم روشنی از گفتان انقالب 
اسالمی دانست. به عبارت دیگر، اگرچه همه آثار 
شفاهی و مکتوب حضرت امام مبِین گفتمان 
انقالب اســالمی اســت، اما نســخه جامع و آب 
دیده ای کــه می تواند به صورت خالصه، یکجا و 
منسجم، معّرف گفتمان انقالب اسالمی و برنامه 
 نظام جمهوری اسالمی باشد وصیت نامه امام
است. امام خمینی در وصیت نامه خود، با قلمی 
بلیغ و رسا و بدون اضطراب و تشویش، محکمات 
و اصوِل گفتمان انقالب اسالمی را در زمینه های 
متعــدد و به مخاطبان مختلف بیــان فرموده اند. 
ایشــان در وصیت نامه پس از بیان افتخاراتی که 
ریشــه و مبنای انقالب اســالمی و ملــت ایران 
است، به معرفی و تبیین حقیقت انقالب اسالمی 
می پردازند و پس از آن نقشــه راه آینده انقالب را 

ترسیم می کنند. ایشان می نویسند:
»اینجانب که نفس های آخر عمر را می کشــم به 
حسب وظیفه، ســطری از آنچه در حفظ و بقای 
این ودیعة الهی دخالت دارد و ســطری از موانع و 
خطرهایی که آن را تهدید می کنند، برای نســل 
حاضر و نســل های آینده عرض می کنم و توفیق 

 درآمدی بر نسبت میان اندیشه امام  
و گفتمان انقالب اسالمی

گفتمانی تازه
سیدمهدیموسوی)طلبهسطحعالی
حوزهعلمیهقم(
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ایشــان در یادداشــتی کوتاه و گزیده، نهضت 
انبیای الهی را ذیل مفهوم اساسی »قیام الَلـه« 
تحلیل می کند و علت وقوع وضعیت عصر پهلوی 
را به جهت »قیام برای نفس« بیان می کند و از 
این طریق همه عالمان خداخواه، آزادی خوهان، 
وطن خــواه و... را به قیام بــرای خدا دعوت 

می کند.

و تأییــد همــگان را از درگاه پــروردگار عالمیان 
خواهانم«.2

ایشان خود متذکر می شوند که:
»آنچه الزم اســت تذکر دهم آن است که وصیت 
سیاســی ـ الهی اینجانــب اختصــاص به ملت 
عظیم الشــأن ایران ندارد، بلکه توصیه به جمیع 
ملــل اســالمی  و مظلومان جهــان از هر ملت و 

مذهب می باشد«.3
بر این اســاس، تبیین و تحلیــل گفتمان انقالب 
اسالمی بدون توجه به وصیت نامه سیاسیـ   الهی 
امام خمینی کاری ناقص و ناتمام خواهد بود. 
از این رو، همه نویسندگان و گویندگان حوزوی و 
دانشگاهی که دغدغه انقالب اسالمی و سربلندی 
ایــران عزیز را دارند باید همواره، وصیت نامه امام 
راحل را به عنوان شناسنامه انقالب و برنامه زنده 
آینــده مطالعه کنند تا از گوهرهای درخشــان آن 
بتوانند برای خــود و جامعه بهره جویند. چنان که 

مقام معظم رهبری فرمودند: 
»نقشــه  راه ما همان اصول امام بزرگوار ما است؛ 
آن اصولــی که بــا تکیه  بر آن توانســت آن ملت 
عقب افتاده  ســرافکنده را تبدیل کند به این ملت 
پیشــرو و ســرافراز. این اصول، اصولی است که 
در ادامه  راه هم به درد ما می خورد و نقشــه  راه ما 
را تشــکیل می دهد. اصول امام، اصول روشنی 
است؛ خوشبختانه بیانات امام، نوشته جات امام در 
بیســت و چند جلد در اختیار مردم است؛ خالصه  

آنها در وصیت نامه  جاودانه  امام منعکس است«.4
 ان شاءالّلـــه در شماره های بعد؛ برخی از خطوط 
اصلی و محوری گفتمان انقالب اسالمی در پرتو 
وصیت نامه امام خدمت خوانندگان محترم ارائه 

 .خواهد شد
پی نوشت:

 . صحیفه امام؛ ج1، صص23-21.
2. همان؛ ج21، ص403.

3. همان؛ ج1، ص400.
4. بیانــات مقام معظــم رهبری در مراســم ســالگرد امام 

راحل، 14 خرداد 1392.

پس از روی کار آمدن دولت به اصطالح آشتی 
ملی جعفر شــریف امامــی، قیام های مردمی 
شــدت بیشتری گرفت. در ســیزدهم شهریور 
57 مــردم تهران به امامت شــهید آیت الّلـــه 
مفتح نماز عید فطــر را در قیطریه برگزار کرده 
و پــس از آن طی یــک راهپیمایــی میلیونی 
گسترده با صدای رســای خود اعالم کردند که 
خواستار برقراری حکومت اسالمی به رهبری 
امام خمینی هســتند. روزهــای 14 و 15 
شهریور نیز، در تهران و شهرستان ها تظاهرات 
پراکنده ای صورت گرفت و ده ها نفر دیگر شهید 

و مجروح شدند.
روحانیت مبارز ایران در اعتراض به کشتارهای 
فجیع رژیم شــاه در تهران و شهرهای دیگر، 
روز پنجشنبه 16 شهریور را روز عزای عمومی 
و تعطیل اعالم نموده جهت بزرگداشت شهدای 
چند روز اخیر دعوت به راهپیمایی گسترده تری 

کردند.
»روزهای بخصوصی بود که در آن تعداد زیادی 
از افراد کشته شــدند. جمعه سیاه از جمله این 
روزها بود که در آن واحدهای نظامی روی یك 
جمعیت 20/000 نفری که در میدان ژاله جمع 
شده بودند تا به سخنان رهبران مذهبی گوش 
دهند، تیرانــدازی کردند. عصر روز قبل دولت 
اعالم کرده بــود که از صبح روز 17 شــهریور 
مقــررات حکومــت نظامی اجرا خواهد شــد، 
در حالــی که بســیاری از تظاهر کنندگان از این 
موضوع بی اطالع بودنــد... صبح گاه هفدهم 
شــهریور در میدان ژاله میان افسران ارتش و 
رهبران مذهبی بحث در گرفت، و افســران از 
رهبران خواستند که پیروان خود را متفرق کنند. 
پس از آنکه رهبران این درخواست را به کلی رد 
کردند، افسران یك فرمان رسمی صادر کردند 
و از جمعیت خواســتند کــه از مقررات حکوت 

نظامی تبعیت کنند و متفرق شــوند. جمعیت 
از ایــن فرمان تبعیت نکرد. ســپس دســتور 
تیراندازی صادر شد و نیروهای مسلح جمعیت 

را به گلوله بستند«.
ماروین زوئیس از اساتید دانشگاهی آمریکا در 
کتاب شکست شاهانه تفســیری روشن اما نه 
چندان دقیق از حوادث 17 شــهریور 1357 را 
به چاپ رســانیده است. وقایع جمعه خونین را 
بســیاری از نویسندگان غیر ایرانی با زاویه دید 
خاص خود، و بســیاری از نویســندگان داخلی 
با اســتفاده از اسناد تاریخی و گفته و شنیده ها 
به تصویر کشــانده اند، اما در این میان بررسی 
نقش روحانیــون و عالمانی که خــود در بطن 
جریان قیام 17 شهریور بوده اند و نام این قیام 
به گونه ای با نام آنان گره خورده اســت حقایق 
بیشــتری را برای عالقمندان به تاریخ انقالب 

اسالمی ایران آشکار می کند.
در همین روزها بود که ضعف دستگاه حکومتی 
و شــخص شــاه به صورت بارزی خودنمایی 
می کرد. ویلیام شوکراس در کتاب »دو سال آخر 
رفــرم تا انقالب« نقل قولی از مایکل بلومنتال 
وزیر خزانه داری امریکا را به چاپ رســانده که 
خبــر از وضعیت بد شــاه پس حــوادث جمعه 
خونین می دهد: »به جای پادشــاه ورزشکار و 
مغــرور و خوش قیافه 1977 بــا مردی بیمار و 
گیج رو به رو شــد که نمی فهمید چه خبر شده 
است. شاه گفت: نمی دانم چه بکنم. نمی دانم 
آنها از من چه انتظــاری دارند. این جمالت را 
چند بار تکرار کرد...در نظر بلومنتال، او مانند 
شــبحی جلوه کــرد. وی پس از بازگشــت به 
واشنگتن، یك راست به دیدن برژینسکی رفت 
و گفت شــما یك مرده متحرك در آنجا )ایران( 
دارید... باید بدانــی که دیگر نمی توانیم روی 

شاه حساب کنیم«. 

نگاهی به قیام 17 شهریور 1357
مهیازاهدینلباف

)کارشناسارشدروابطبینالملل(

 ژاله ای به رنگ الله
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انقالب اسالمی ایران قافله علوم دینی را از کویر 
ناکامی به دشت های خرم کامروایی رساند. در 
این دوره شــاهد توجه به فقه و اصول و فلسفه 
و تفســیر و حدیث و عرفــان و اخالق فردی و 
اجتماعی هســتیم. با وقوع انقالب اســالمی 
زمینه هموار است و زمانه همراه تا حرکت های 

عملی سترگ و عمیق صورت گیرد.
انقالب اســالمی و گفتمان استقالل و آزادی 
حاکــم بر آن هــم خدمتگذار علم بــوده و هم 
محتــاج پیشــرفت علمی. انقالب اســالمی 
حســاب خــود را با علــوم دینی تســویه کرده 
اســت. اگر در روند پیدایی خود به معارف الهی 
و حوزه های علوم دینی وامدار اســت، همین 
اندازه نیز بر گردن آنها حق دارد. اگر آب از این 
چشــم خورده اســت، راه آن را هم به باغ های 
حیات و خرمی گشــوده است. اگر دست نیاز به 
سوی عالمان و دانش آموختگان دراز می کند، 
پیش تر پای آنان را به عرصه های تولید علم باز 
کرده است؛ اما همچنان تولید و عرصه علم را 

با تقاضا سر همسری نیست.

 نقش تولید علم و پیشــرفت های علمی در 
تحقق گفتمان انقالب

پیدایش انقالب و تحقق نظام اسالمی آن چنان 
که مقام معظم رهبری فرمود: »اولین گام های 
اساســی در ایجاد یک تمــدن جدید در دنیای 
امروز اســت. ایجاد شــعارهای نوین همچون 
دفاع از کرامت انســانی، عدالت اجتماعی و... 
در عرصه جهانی و تغییر ادبیات سیاسی جهان 
و وارد کــردن واژگانی همچون مســتضعف و 
مستکبر، ایثار و شهادت، و نیز تغییر تمایالت 
یــک ملت، همــه و همه حکایــت از انقالب 
سیاســی و تحقق نظام اســالمی دارد. اما گام 
بعدی در تحقق و حرکت به سوی ایجاد تمدن 
اسالمی و نشــان دادن این تمدن به جهانیان 

شکل دهی دولت اسالمی است«.1
بنابر نظر مقام معظم رهبری مراحل تکوین و تطور 

انقالب اسالمی عبارت اند از: 
1. نظام اسالمی و تشکیل حکومت اسالمی )نظام 
سیاسی اسالمی(؛ 2. دولت اسالمی )نظام اداره 
اسالمی(؛ 3. تمدن اسالمی )تمدن جهانی مبتنی بر 

اسالم(.

جایگاه علم و پیشرفت های علمی 
در گفتمان انقالب اسالمی

حمیدرضااسالمیه
)طلبهسطحعالیحوزهعلمیهقم(

حال ســؤال این اســت که انقالب اسالمی این 
مراحل را با چه ابزار و چه پایی می خواهد بپیماید 
و محقق کنــد؟ در دنیای پیچیــده و تمدن های 
جدید، علم و دانش مهم ترین ابزار ادارة یک نظام 
است. انقالب اســالمی چاره ای ندارد جز اینکه 
شیوه  نامه های ادارة اسالمی را برای تحقق دولت 
و تمدن اسالمی تولید کند. این شیوه ها از طریق 

فعالیت فکری و تولید علم به دست می آید. 
اگــر دنیای مادی و تمدن غرب توانســت پس 
از چند ســده تمام علوم مورد نیاز خود را جهت 
ســاخت جامعه و تمدن مادی تولیــد کند و به 
سمت ساخت جامعة جهانی بر محور ارزش ها 
و مفاهیم خود پیش رود، جامعه اســالمی هم 
باید بتواند علوم بومی و دینی خود را تولید کند 
تا از حالت انفعال و تسلیم محض در برابر علوم 
وارداتی بیرون آید و عرصه جهانی را به تسخیر 

اندیشه و فرهنگ ناب اسالمی در آورد.
اگر انقالب و نظام اسالمی نتواند پس از استقرار 
خود دولتی اســالمی برای ادارة جامعه متناسب 
بــا آرمان ها و مبانی خود تأســیس کند، در دراز 
مدت از آن نظام جز پرچم و سرود ملی چیزی بر 

انقالب علمی فرهنگی
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جای نخواهد ماند. بنابراین رکن اساسی حرکت 
و پیشــرفت یک نظام اسالمی را توسعة علمی 
و دست یابی به دانش و تکنولوژی هماهنگ با 

شرایط بومی آن نظام تشکیل می دهد.

از همیــن رو تولید علم و نهضــت نرم افزاری را 
باید جزء مسائل راهبردی نظام اسالمی به شمار 
آورد که هر گونه ســهل انگاری در خصوص آن 
نظام را با بحران هویت و کارآمدی در سطح ملی 
و بین المللــی روبه رو می کند. بر اســاس همین 
حساســیت، مقام معظم رهبری ابعاد و زوایای 
مختلف تولید علم و نهضت نرم افزاری را مطرح 
نمودند؛ سخن از ضرورت اهداف و قلمرو تولید 
علم و نهضت نرم افزاری از جمله این ابعاد است 
که تبیین کننده جایگاه علم و پیشرفت علمی در 

گفتمان انقالب اسالمی است.

 قلمرو و تولید علم و جنبش نرم افزاری
در سخنان رهبر معظم انقالب تعریف صریحی 
از مفهــوم نرم افزار بیان نشــده؛ اما از مجموع 
سخنان ایشــان می تواند دریافت که نرم افزار در 
نگاه ایشان به معنای عامی اطالق می گردد که 
شامل همه دانش هاست. ایشان حوزه و دانشگاه 
را مخاطب خود قرار می دهد و می گوید: »وقتی 
از علم صحبت می شــود ممکن است در درجة 
اول علــوم مربوط به مســائل صنعتی و فنی به 
نظر بیاید. ...اما من به طور کلی و مطلق این را 
عرض می کنم، علوم انسانی، علوم اجتماعی، 
علوم سیاسی، علوم اقتصادی و مسائل گوناگونی 
که برای ادارة یک جامعه و یک کشور به صورت 
علمی الزم است به نوآوری و نواندیشی، یعنی 

اجتهاد، احتیاج دارد«.2
راهبــرد مقــام معظــم رهبــری در نهضــت 
نرم افــزاری برای پیشــرفت و شــکوفایی در 
»علوم فنی، تجربی و تکنولوژی« برای جبران 
عقب ماندگی های نظام اســالمی از کشور های 
پیشــرفته و کاهش وابستگی به آنها و تحول و 
نوآوری متناسب با ارزش های انقالب اسالمی 

در »علوم انسانی« است.
»امروز همه همت ما این است که نه فقط علم، بلکه 
فرآورده های علمی و تکنولوژی را از آنها یاد بگیریم و 
از آنها تقلید کنیم؛ این کاری نیست که یک ملت باید 
به آن همت  بگمارد. ...وقتی انسان چیزی را ندارد آن 
را از کسی که دارد می گیرد و وقتی ساخت آن را بلد 
نیست از کسی که بلد است یاد می گیرد؛ در این شکی 
نیست؛ اما باید راه نو و فکر نو و بن بست شکنی را 

وجهة  همت خود قرار دهد«.3

ضرورت تولید علم برای انقالب اسالمی
 1. خأل الگوی اداره نظام اسالمی

نظام اسالمی اگرچه در انقالب سیاسی در سطح 
ملی و جهانی موفق بود؛ اما متأسفانه هنوز انقالب 
فرهنگی صورت نگرفته است. تحقق انقالب 
فرهنگی و ارائه الگوهای اداره نظام اسالمی منوط 
به تولید علوم مورد نیاز است. الگوی زندگی اسالمی 
باید از طریق مراکز مولد فکر در جامعه دینی یعنی 

حوزه و دانشگاه صورت بگیرد.
»در نظام علمی و آموزشی کشور حتی در حوزه  های 
علمیه بایستی انسان های با فکر و شجاع و روشن بین 
روز به روز روش های جدید، کارهای جدید، فکرهای 

جدید و آرمان های جدید را دنبال کنند«.4
»اگر ما این اشتباه را می کردیم و بکنیم که در مسئله 
حکومت و مدیریت جامعه، مالک و معیار اسالمی را 
فراموش بکنیم و به سمت  همان فرم های رایج دنیا 
برویم معنای جامعه اسالمی از بین خواهد رفت«.5

»دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم افزاری همه 
جانبه و عمیق در اختیار این کشور و ملت بگذارد تا 
با پیشنهادها و با قالب ها و نوآوری های علمی خودی 
بتوانند بنای حقیقی یک جامعه آباد و عادالنه مبتنی بر 

تفکرات و ارزش های اسالمی را باال ببرند«.6
 2. متهم نشدن نظام اسالمی به ناکارآمدی

از دیگر مسائلی که ضرورت تولید علم و الگوی 
زندگی اسالمی را صد چندان می کند دور شدن از 
اتهام ناکارآمدی است. »یکی از مهم ترین مسائل این 
است که نظام اسالمی در اندیشه و عمل متهم به 
ناکارآمدی شود. اکنون از سویی دولت مردان جمهوری 
اسالمی و از سویی متفکران و اندیشه وران انقالب 
خود را موظف دانسته اند تا با این هدف شیطانی مقابله 
کنند و به یاری خداوند استحکام و آسیب ناپذیری و 
جایگاه برتر فکری و عملی نظام اسالمی را بار دیگر 

به اثبات برساند«.7
 3. خأل الگوهای اداره اســالمی در جهان 

اسالم 
مقام معظم رهبری خأل الگوهای اداره را تنها در سطح 
ملی مطرح نکرده اند؛ بلکه در سطح منطقه ای و سطح 

جهان اسالم هم این خأل را بیان کرده اند. 
»در دنیای اسالم روشن فکران زیادی وجود دارند 
که نسخه غربی و اروپایی را ناموفق می دانند و 
برای اجرای نسخة حکومت عادالنه اسالمی تالش 
می کنند«.8 »امروز در سرتاسر دنیا میلیاردها انسان 
زیر فشار سنگین ظلم و بی عدالتی قدرت های بزرگ 
دست و پا می زنند. آنها یک نمونه احتیاج دارند و یک 

الگو می خواهند، آن الگو را نشان بدهید«.9
4. رویارویی با تمدن غرب و نیاز به الگوهای 

جدید مبتنی بر معنویت واقعی
عامل مهم دیگری که تولید علم و نهضت نرم افزاری 
را ضرورت می بخشد ظهور ناکارآمدی تمدن مادی و 
یأس بشر از این تمدن و گرایش به معنویت است. 
انقالب اسالمی، انقالبی انسانی است که در جهت 
احیای انسانیت حرکت می کند؛ پس باید کارآمدی 
خود را برای آحاد انسان ها و تمام جوامع انسانی به 
اثبات برساند و این تنها با تولید علم برای اداره زندگی 

مومنانة  بشر ممکن است.
»امروز نظام اســالمی هویت، هدف و توانایی 
نظــام غربی را مورد ســؤال قرار داده اســت و 
برتریــن متفکران غربی به تدریج کســل بودن 
نظــام غربی را ابراز می کنند. بر همین اســاس 
تمدنی که با رنســانس آغاز شد، امروز به نقطة 
پایانی خود نزدیک می شــود. بشر امروز در پی 
یافتن یک جایگزین برای نظام غربی اســت و 
گرایش به سوی اسالم در ایاالت متحده امریکا، 

اروپا و آفریقا از همین امر ناشی می شود«.10
رهبــر معظم انقالب بر این مطلب تأکید می کنند که 
در ســیر تولید علم و نهضت نرم افزاری برای ایجاد 
تمدن اسالمی باید به گونه ای حرکت کنیم که دچار 
نگاه عرفی به دین و سکوالریســم پنهان نشویم؛ 
یعنی با نام تولید علم و نهضت نرم افزاری به علوم و 
دست آوردهای تمدن غربی برچسب اسالمی نزنیم.
» باید همه احســاس کنند که مســئولیت ایجاد 
تمدن اسالمی نوین بر دوش آنهاست و یکی از 
حدود و ثغور این کار، مواجه با تمدن غرب است. 
مراقب باشیم دچار سطحی نگری و ظاهرگرایی 
نشــویم؛ دچار تحجر نشــویم ـ این یک طرف 
قضیه اســت ـ دچــار سکوالریســم پنهان هم 
نشویم. گاهی اوقات در ظاهر، تبلیغات، تبلیغات 
دینی اســت؛ حرف، حرف دینی اســت؛ شعار، 
شــعار دینی اســت؛ اما در باطن سکوالریســم 

 11.»است؛ جدایی دین از زندگی است
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Anarchia

با رشــد تکنولوژی و گسترش فعالیت های رسانه ای 
مفهــوم خبر با تحول خاصی روبه رو شــده اســت. 
جهت گیری دولت ها، افراد و تولیدکنندگان رسانه ای 
باعث این مطلب شده است که خبر از شکل و حالت 
اولیه خود خارج و به صورت انتخابی و تعریف شده به 
سمع و نظر مخاطب برسد. با چنین توصیفی تحلیل 
و تجزیه مطالب و رسیدن به واقعیت پنهان در اخبار 
نیاز به دقت و وسواســی خاص دارد. مطلب حاضر 

سعی دارد تا خواننده را در این امر یاری کند. 
اولین نکته در تجزیه و تحلیل مســائل این اســت 
که تحلیلگر باید دیدی کاماًل بی طرف داشــته باشد 
و فرامــوش نکند که وظیفه او صرفٌا کشــف واقعیت 
پنهان در دل رویداد ها است؛ نه جهت دادن به وقایع 
و تحلیل. او باید خالی از هر گونه نظر شــخصی ای 

باشد. 
پــس از انتخاب موضوع تحلیل، باید دانســت تنها 
ابزاری که در تحلیل وقایع در دست تحلیلگر قرار دارد 

خبر است؛ بنابراین: 
1. در مرحله اول وظیفه شخص جمع آوری کلیه اخبار 
و مطالب مربوط به مســئله بدون هیچ پیش داوری 
است. این مطلب بسیار مهم است که تحلیلگر برای 
تمام اخبار ارزش قائل باشــد و بدانــد که تمام اخبار 
مربوط به موضوع دارای بار خاص معنایی هســتند. 
هیــچ گاه نباید از یک خبر صرفــًا به دلیل کم ارزش 

بودن صرف نظر کرد. 
2. پس از جمع آوری اخبار باید اخبار درست و غلط را 
تفکیک کرد. این بخش از تحلیل نیاز به وسواس و 
ظرافت خاصی دارد که تنها راه تسلط به آن شنیدن 
اخبار از منابع و رســانه های مختلف است. هرگز به 
شــنیدن و خواندن یک خبر از یک منبع خاص اکتفا 
نکنید؛ زیرا هر رســانه خواسته یا نا خواسته می تواند 
تنها بخشــی از یک خبر را پوشش دهد. منبع خبر 
می تواند نقش مهمی در تشــخیص درست یا غلط 
بودن آن داشته باشد. اخباری که دارای منبع مشخص 
هستند معمواًل دارای اعتبار بیشتری هستند؛ برای 
مثال وقتی گفته می شــود به نقل از رییس بانک یا 
ســخنگوی وزارت فالن، دارای مرجعیت بیشتری 
است تا خبری که در آن گفته می شود به نقل از منابع 
آگاه!! یــا برخی ناظران!! این نــوع مرجع ها و اخبار 
نشان  دهنده آن است که هیچ شخص و ارگانی حاضر 

نیست درستی آن را به عهده بگیرد. 
بنابرایــن باید اخبار را بر اســاس ارزش و اعتبار آنها 
دسته بندی کرد و هیچ خبری را نباید فراموش کرد. 
به خاطر داشته باشید که حتی اخبار دروغ هم بخشی 

از واقعیت را در خود پنهان دارد؛ برای مثال وقتی که 
خبرگزاری دولتی سعی در کتمان یک خبر موثق دارد، 
بدان معناســت که این اتفاق دارای ارزش و جایگاه 

مهمی برای آن دولت است.
3. پــس از طبقه بندی اخبار و وقایع، نوبت به ایجاد 

ارتباط معنادار بین این اخبار می رسد. 
برای اینکه بتوان به این امر دست یافت تحلیل گر باید 
بر موضوع اشراف کامل داشت باشد. جهانی که ما در 
آن زندگی می کنیم، جهان علت ها و معلول هاست و 
هر پدیده ای خود معلول پدیده دیگری است. برای 
درک یک پدیده باید پیشه  و یا عقبه آن را شناسایی 
کرد. همچنین باید در نظر داشت که اتفاقات فرآیندی 
یک باره نیســتند و هر اتفاقی حاصل یک روند است 
و بــرای تبیین این رونــد باید رابطه میــان اخبار و 
رویدادهای مربوط به آن موضوع را کشف کرد. این 
امر نیاز به مطالعه و پیگیری مستمر اخبار دارد. برای 
مثال اگر در کشوری مردم به پلیس آن کشور اعتماد 
ندارند فقط دلیل آن فاسد بودن آن کشور نیست، بلکه 

می تواند ریشه های مختلفی داشته باشد؛ از جمله:
ساختار سیاسی نا مناســب = عدم مدیریت صحیح 
اقتصــادی = مشــکالت اقتصادی = عــدم پرداخت 
بودجــه و تأمین مالــی نیروهای دولتی = فســاد در 

نیروهای دولتی = بی اعتمادی مردم
برای رسیدن به چنین تحلیلی باید درباره هر کدام از 
بخش های فوق اطالعات کامل و منظمی در دست 

داشته باشید که تحلیل به واقع نزدیک تر باشد.
4. پس از اینکه تحلیلگر تحلیل خود را چارچوب بندی 
کــرد، باید آن را بــا تحلیل هــا و فرضیه های دیگر 
تحلیلگران مقایســه کند تا نقاط ضعــف و قوت آن 

مشخص شود و در رفع و تقویت آن بکوشد. 
با رعایت مطالب فوق می توان امید داشت که بتوان 
تحلیل جامع و صحیح از یــک مطلب ارائه کرد. در 
پایان چند نکته را که می تواند شما را یاری کند خاطر 

نشان می کنیم:
1. یک دفترچه تهیه و رئوس تمام اخباری که روزانه 

با آن مواجه می شوید را یادداشت کنید.
2. بــه طور منظم بــه اخبار گوش دهیــد و مطالب 

روزنامه های خبری را دنبال کنید.
3. تنها به یک شبکه یا رسانه خاص اکتفا نکنید.
4. تحلیل های دیگر تحلیلگران را مطالعه کنید.

5. پذیرای اخبار مختلف باشید؛ حتی اگر موافق نظر 
و سلیقه شما نباشد.

6. بــدون تعصب و غرض شــخصی در مورد اخبار 
 .قضاوت کنید

آنارشــی مشــتق از واژه یونانی »Anarkos« به 
معنای بدون رییــس و »Anarchia« به معنای 

عدم حکومت است.
اقتدارگریزی یا آنارشیســم در زبان سیاسی به 
معنای نظام اجتماعی و سیاســی بدون دولت 
اســت و به طور کلی جامعــه ای فاقد هرگونه 
ســاختار طبقاتی یا حکومتی است. آنارشیسم 
برخالف باور عمومــی، خواهان جامعة بدون 
نظم و هرج و مرج نیســت؛ بلکه بر همکاری 
داوطلبانه تکیــه دارد و بهترین شــکل آن را 
ایجاد گروه های خودمختار می داند. طبق این 
عقیده، نظام اقتصادی نیــز در جامعه ای آزاد 
و بــدون اجبار یک قدرت ســازمان یافته بهتر 
خواهد شد و گروه های داوطلب می توانند بهتر 
از دولت های کنونی از پس وظایف آن برآیند. 
آنارشیســت ها به طور کلی با حاکمیت هرگونه 
دولتــی مخالف اند و دموکراســی را اســتبداد 
اکثریــت می داننــد. عصاره تفکر آنارشیســم 
تأکیــد بر آزادی فرد اســت. ایــن تأکید منجر 
به تقبیح و مخالفت با هــر گونه اقتدار بیرونی 
)خاصه حکومت( می گردد که مانعی در رشد و 
تعالی آزاد فرد باشد. ماهیت آزاد و غیرمتمرکز 
آنارشیســت ها، در ســازمان  نیافتگی نســبی 

تشکیالت ایشان نیز پیداست.
آنارشیســم به نحله های مختلفی تقسیم شده  
است که جز در اصول بنیادین شباهت چندانی 
با هم ندارند. این مســئله تا حدی برخاسته از 
ماهیت آنارشیسم است که وجود خویشتن را در 
نفی و مخالفت می جویــد. این نحله ها ضمن 
التزام به اصول بنیادین آنارشیسم در تفسیر این 
اصول و به فعلیــت درآوردن آنها اختالف های 

اساسی دارند. 
از اندیشمندان برجستة آنارشیست می توان از ویلیام 
گادوین، ماکس اشتیرنر، لئو تولستوی، پیر ژوزف 
پرودون، میخائیل باکونین، پطر کروپوتکین، الیزه 
رکلوز، ماری بوخین، اما گلدمن، نوام چامسکی، هربرت 
رید، هوارد زین نام برد. اخیراً متفکران آزادی طلب و 
محافظه کاری با گرایش آنارشیستی مطرح شدند، 

 .هانس هرمان هوپ از آن جمله است

واژه شناسی سیاسیکارگاهی برای تحلیل خبر کاوهخدیوی)کارشناسعلومسیاسی(
کاوهخدیوی)کارشناسعلومسیاسی(
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توهم دشمن 
یا دشمن معاند

حمیدرضااسالمیه)طلبهسطحعالیحوزهعلمیهقم(

همواره رقابت و کشــمکش بین دو مکتب فکری، 
دو دین و یا دو اندیشه مذهبی در طول تاریخ وجود 
داشــته اســت و گاهی این رقابت به دشمنی و عناد 
کشــیده می شده اســت. این رقابت ها و دشمنی ها 
هرچه پایه ای تر و نزدیك تر به مسائل انسانی باشد، 
عمیق تر، وســیع تر و طوالنی تر اســت. با توجه به 
اینکه پایه ای ترین رکن انســانیت ایمــان به خدا و 
دین الهی اســت، عمیق ترین دشمنی ها مربوط به 
دو مکتب و اندیشــه اســت که یکی ایمان به خدا و 
بندگی او را برگزیده و دیگری استکبار بر خدا و بندگی 
غیرخدا را. اختالف و دشمنی بر سر ایمان و استکبار 
نســبت به خدا هیچ گاه پایان نــدارد و تا پایان تاریخ 

ادامه خواهد داشت.
قرآن سخت ترین دشمنان اسالم و مسلمانان مؤمن 
را یهودیان و مشرکین می داند: » لََتِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس 
َعــَداَوًة لِّلَِّذیَن آَمُنواْ الَْیُهوَد َوالَِّذیَن أَْشــَرُکواْ َولََتِجَدنَّ 
ًة لِّلَِّذیَن آَمُنواْ الَِّذیَن َقاُلَواْ إِنَّا َنَصاَری َذلَِك  َودَّ أَْقَرَبُهْم مَّ
یِسیَن َو ُرْهَباًنا َوأَنَُّهْم اَل َیْسَتْکِبُروَن«.1  ِبَأنَّ ِمْنُهْم ِقسِّ

عالمه طباطبایی می گوید: »اگرچه این آیه خطاب به 
پیامبر اســت، ولی این آیه از قبیل بیان ضابطه عام 
)دشمنی یهود برای مؤمنین( در شکل خطاب خاص 
است«.2 فعل مضارع که داللت بر استمرار می کند نیز 
داللت بر استمرار این دشمنی برای اسالم و مسلمین 

می کند.
از این آیه چند نکته اساسی فهمیده می شود:

1. دعــوای یهود و دشــمنی سرســختانه و مداوم 
یهودیان و مشــرکان با مسلمانان به سبب ایمان به 
خدا و بندگی حق است نه چیز دیگر؛ »عداوه للذین 

آمنوا«.
2. وجود سه خصلت در نصارا و مسیحیان باعث شده 
آنها نیز نزدیک ترین دوســتان به مسلمانان باشند؛ 
الف( وجود عالمان دین در میان آنها که معارف دین 
حق را بیان می کنند »قسیسین«؛ ب( وجود زاهدانی 
که عظمت خدا و اهمیت سعادت اخروی را به مردم 
یاد آور می شــوند »رهبانا«؛ پ( نداشــتن استکبار از 
قبول دین حق. این سه ویژگی در یهود وجود ندارد 
چراکه علمای آنها فاســد و تحریــف کننده حقایق 
هستند.3 احبار و زاهدان آنها دنیاپرست و اهل تکاثر 
هستند و روحیه استکبار در عموم آنها مانع پذیرش 

حق و خضوع در برابر خدا و دین خدا می شود.
وجود این ســه خصلت در بیشــتر یهودیان باعث 

می شود که دشمنی سرســختانه یهودیان با اسالم 
و مسلمانان مؤمن همیشــگی باشد. مطابق آنچه 
در معارف قرآنی آمده این ســه ویژگــی همواره در 
عمــوم قوم یهــود خواهد بود. پــس تنها یک چیز 
می تواند مانع دشــمنی یهود با مسلمانان شود و آن 
چیزی نیست جز دست بر داشتن از این گونه افکار و 

اعتقادات منحرف خود.
یهود )صهیونیسم یهودی( هیچ مشکلی با پوسته 
اسالم و اســالم در زبان ندارند. شدت دشمنی او با 
اســالم در عمل و حقیقت اســالم و اسالم مؤمنانه 

است. 
ِبَع  »َولَن َتْرَضی َعنَك الَْیُهــوُد َواَل الَنَّصاَری َحَتّی َتَتّ
ِمَلَّتُهــْم ُقْل إَِنّ ُهــَدی الّلِه ُهَو الُْهــَدی َولَِئِن اَتَّبْعَت 
أَْهَواءُهم َبعَد الَِّذی َجاءَك ِمَن الِْعْلِم َما لََك ِمَن الّلِه ِمن 

َولٍِیّ َواَل َنِصیٍر«.4 
این آیه خطاب بــه پیغمر می گوید یهودیان و نصارا 
در صورتی دســت دوســتی به تو می دهنــد و از تو 
راضی می شوند که از دین آنها که ساختة  هوی و آراء 
آنهاســت پیروی کنی؛ یعنی دشمنی یهود با اسالم 
وقتی پایان می پذیرد که مسلمانان دین حق و ایمان 
به خدا را کنار بگذارند و بندگی دین خودساخته یهود 
را به گردن بگیرند. بنابراین تا مســلمانان مؤمن به 
خدا و دین او هســتند و یهود مستکبر نسبت به خدا 
و بندگی اوست، هیچ سازشی نیست و دشمنی یهود 

سرسختانه ادامه دارد.
روحیه استکبار در عموم یهود باعث عناد و دشمنی 
آنها نســبت به قبول حق و مؤمنین است؛ اما مگر 
یهود معاند که در زمان ما از آنها با نام صهیونیسم یاد 
می شود، چقدر برای مؤمنین خطرناک هستند که این 
مقدار در قرآن نسبت به دشمنی آنها هشدار داده شده 
است؟ مگر آن قدر اندک نیستند که اصاًل دشمنی آنها 

به حساب نیاید؟
صهیونیســم یهودی از جهت جمعیت بسیار اندک 
هســتند، به طوری که شاید دشمنی آنها به حساب 
نمی آید؛ اما آنها توانسته اند بسیاری از مسیحیان را 
در دشمنی با اسالم و مؤمنین واقعی به اسالم همراه 
نمایند. صهیونیســم یهودی با کمک صهیونیسم 
مسیحی به مقابله با اسالم و ایمان به خدا پرداخته اند.

رضا هالل در کتاب مســیح یهودی و فرجام جهان 
در ذیل عنوان »یهودی شدن مسیحیت امریکایی« 
می گوید: »یســوع، یهودی زاده شده در رأس آیین 

مسیحیت قرار گرفت تا بیانگر انقالبی علیه یهودیت 
باشــد؛ اما جنبش اصالح طلب پروتســتان حیثیت 
و اعتبار یهودیت را بازگرداند تا وقتی که مســیح به 
همراه مهاجران پروتستان وارد دنیای جدید، یعنی 
امریکا شد، دوباره یهودی گردد. بدین ترتیب مسیح 

امریکایی ها مسیح یهودی شد«.5
در کتاب صهیونیسم مسیحی این اصطالح این گونه 

تعریف شده:
»صهیونیسم مسیحی به ســاده ترین بیان، شکل 
سیاسی یهوددوستی است و می توان آن را "حمایت 
مسیحیان از صهیونیسم" تعریف کرد«. نویسنده ای 
دیگــر این را در یک معنای صریح سیاســی چنین 
تفســیر می کند: »دو فرد مســیحی کــه از اهداف 
صهیونیســتی کشور مستقل اســرائیل، ارتش آن، 
دولت و آموزش و پرورش آن و غیره حمایت می کند؛ 
اما می توان آن را هر فرد مسیحی توصیف کرد که به 

هر دلیلی از کشور اسرائیل حمایت می کند«.6
صهیونیسم چه در شکل یهودی آن و چه در شکل 
مسیحی آن یک مکتب سیاسی صرف نیست؛ بلکه 
یک مکتب ایدئولوژیک است که دشمنی آن با اسالم 
بر ســر حق و ایمان و عبودیت خداست. در قرآن به 
روش ها و مصادیق مختلفی از دشمنی یهود نسبت 

به مؤمنین و اسالم پرداخته شده است: 
1. محاصره اقتصــادی؛7 2. کینــه ورزی و تفرقه 
انگیزی مذهبی؛8 3. ایرادافکنی و شــبه انگیزی در 
اسالم؛9 4. جاسوسی بر ضد مسلمانان؛10 5. ستم و 
جنایات یهود نسبت به اولیای حق و تودة  مردم؛11 6. 
تبهکاری و فسادانگیزی یهود در زمین؛12 7. جنگ 

 13.افروزی یهود
پی نوشت :

1. مائده: 82.
2 . المیزان؛ ج 6، ص 84.

3 . بقره: 75 و 79؛ و مائده: 13.
4 . بقره: 120.

5 . رضا هالل؛ مســیح یهودی و فرجام جهان؛ ترجمه قبس 
زعفرانی؛ ص 62.

6 . استیون سایزر؛ صهیونیسم مسیحی؛ ترجمه حمید بخشنده 
و قدسیه جوانمرد؛ ص 43.

7 . آل عمران: 75.
8 . آل عمران: 101-99.

9 . آل عمران: 72-69.
10 . بقره: 109.

11 . آل عمران: 118؛ و مائده: 41.
12 . مائده: 70؛ و آل عمران: 21.

13 . مائده: 64.
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»هنوز خیلی زوده!«، »تا درســم تموم نشــه، 
چنــد  جهیزیــه  »اول  بــی ازدواج!«،  ازدواج 
میلیونی! بعد...«، »کارم هنوز ردیف نشده!«، 
و... این موارد تنها گوشــه ای از دالیل تأخیر 
ازدواج در جوان های ایرانی ا ست؛ تأخیری که 
این روزها نرخ ازدواج را به ُکما فرو برده است.

 ناله آمارها... 
الگوی جامعة ما در سن ازدواج چیست؟ سنت 
اهل بیت پیامبر)علیهم الســالم( و یا سنتی که 
در حال نزدیك کردن ما به سنت غرب است؟! 
در یکی از معتبرترین سایت های روان شناسی 
دنیــا به نام APA کــه در آمریکاســت و بیش 
از130 هزار دکتر و کارشــناس روان شــناس با 
آن همکاری دارند، در مقدمة ورودی به شاخه 
مربوط بــه ازدواج و طالق1 چنین می خوانیم: 
»بیش از 90 درصــد مردم غربی در باالی 50 
ســال ازدواج می کنند و از همین میزان هم در 

آمریکا بیش از 50 درصد طالق می گیرند«.2

 سفارش نامة خاك خورده 
وقتی شناســنامه ازدواج را در دین اسالم ورق 
می زنیم، ازدواج را آرامش دهنده روح و روان،3 
بزرگداشت سنت پیامبر،4 قراردهنده انسان در 
والیــت و حمایت خداوند،5 به خشــم آورنده 
شــیطان،6  کامل کننــده ایمان،7  زیــاد کننده 
روزی،8 و... می  یابیم و بــا گزاره هایی از این 
قبیل آشنا می شــویم که هیچ چیز نباید باعث 

عقب افتادن ازدواج شود؛ حتی فقر.9  
مجرد بودن سبب شرور شدن است.10سفارش 
به دخترداران بــرای تعجیل در ازدواج آنها 11 و 
تشــویق به ازدواج خصوصًا در ســن جوانی، و 
کراهِت اســالم از تجّرد،12 همه از سفارشــات 
اســالم است. متأسفانه آمارها، از خاك خوردن 
این ســنت الهــی در ایران اســالمی حکایت 
دارد. افزایش سن ازدواج، مشکالت متعددی 
از جملــه: افســردگی، انحرافــات اجتماعی و 
فرهنگی، تحدید نسل، اضطراب، و... ایجاد 

کرده است.

اما به راســتی چه عواملی پشــت این جریان 
هستند؟

 عامل اول: عامل فرهنگی
بسیاری از کارشناسان عامل فرهنگی را اولین 
عامل در باالرفتن میانگین سن ازدواج،  مطرح 
می کنند. عامل فرهنگی از چند جهت در تأخیر 

ازدواج نقش دارد از جمله:

رنگ آمیزی غربی
اگر قلم موی فرهنگ را در ســطل رنگ غرب 
بزنیم و بر در و دیوار خانه دل  بکشیم، بی شك، 
رنگ غرب جای رنگ خدا را در قلب مان خواهد 
گرفت. نســخ ارزش های معنوی و جایگزینی 
ارزش های مادی، سبب شده برخی خانواده ها 
و جوانان، به همه چیز، از جمله ازدواج، رنگی 
مادی بدهند و به جــای اینکه ازدواج را عاملی 
برای نزدیک تر شدن به خدا و کامل شدن ایمان 
بدانند، جمع مال دنیا و دنیازدگی را نهایت همت 

خود قرار دهند.
پرواز بر فراز ابرها

واقع گرایی یا خیال پردازی؟ برخی افراد ازدواج 
را به امید رســیدن به همسری آرمانی،  پیوسته 
عقب می اندازند. البته باید مراقب دســتپاچگی 
و ازدواج صرفًا احساســی نیز بود. بنابراین باید 
واقع گرا بود و البته در پاســخ به ازدواج مناسب 

منطقی عمل کرد.
بازار آزاد 

توسعه روزافزون وسایل ارتباط جمعی در قالب 
ماهواره، اینترنت، تلفن همراه، و... آن هم در 
نقاط دور و نزدیك کشور از یك طرف، و از طرفی 
رواج فرهنگ بی بندوباری و بی عفتی توســط 
غالب این وســایل ارتباطی، زمینه ارتباط های 
آسان و شهوت آلود دیداری و شنیداری را فراهم 
کرده اســت که این موضوع باعث شــده است 
جوان به ازدواج بی رغبت تر از گذشــته شــود. 
شــایان توجه است که توســعه روابط دوستانه 
بین پسرها و دخترها خارج از چارچوب شرعی، 
سبب ارضای بخشی از نیازهای عاطفی  جوانان 
می شود و تا حدود زیادی عطش ارتباط با جنس 
مخالف و نیاز به ازدواج را در آنان از بین می برد. 

 عامل دوم: عامل اجتماعی
عوامــل اجتماعــی، عاملی دیگــر در افزایش 

میانگین سن ازدواج است. 
اعتماد روی میز شك

ظاهرســازی،  کالهبــرداری،  فریــب کاری، 
افزایش  پنهان،  بی بندوباری های  دروغ گویی، 
اعتیاد، توســعه کمــی شــهرها و افزایش نرخ 
شهرنشــینی، افراد جامعه را با هم بیگانه کرده 
اســت و فضا برای بی اعتمادی و یا دســت کم 
دیراعتمادی افراد در ازدواج و انتخاب همســر 
مناسب شده اســت. البته این شك تا حدودی 
الزم و منطقی ا ست؛ اما اشکال کار جایی است 
که این بی اعتمادی، حالتی وســواس گونه پیدا 

می کند و با تحقیق های منطقی و درســت هم 
اعتماد حاصل نمی شود.

ازدواج با مدرك 
بــا رواج فرهنــگ مدرک گرایــی، بســیاری از 
جوانــان ســال های متمادیــی از زندگی خود 
را صــرف »تمرکــز در تحصیــل« می کنند و از 
پذیرش مســئولیت زندگی و اقدام بــه ازدواج 
سر باز می زنند. از نظر بسیاری از دانشجویان، 
ازدواج امــکان ارتقــای تحصیلــی را کاهــش 
می دهد و تحقق بسیاری از آرزوهای آنان را با 
مشــکل مواجه می کند. اما آیا به راستی این دو 
را نمی شــود در کنار هم و با هم مدیریت کرد؟ 
 آیا نباید مدیران علمی کشور برای جمع این دو 

چاره ای مناسب بیابند؟
پس لرزه های بیکاری

مــرد بیکار به واســطه نداشــتن بنیــه مالی، 
در تشــکیل زندگی ناتــوان می شــود. این در 
حالی اســت کــه ورود زنان تحصیــل کرده و 
غیرتحصیل کــرده بــه بــازار کار، فرصت های 
شــغلی را از مردان، که متکفــل اصلی معاش 
خانواده هســتند، گرفته اســت و از سویی زنان 
را از نظــر اقتصــادی از خانــواده  و یا همســر 
بی نیاز کرده اســت. مناسب است که مسئوالن 
کشــور برای اولویت کاریابی مردان و البته زنان 
سرپرســت خانوار اقدامات الزم را در نهاد های 

قانون گذار و اجرایی، انجام دهند.

 عامل سوم: عوامل اقتصادی
می توان این عامل را یکی از مهم ترین عوامل 
قلمــداد کــرد. مهم تریــن عوامــل اقتصادی 

عبارت اند از:
مثلث »ت«

نیازهای اقتصــادی در انجام گرفتــن ازدواج، 
انکارناپذیــر هســتند؛ اما آنچه کار را ســخت 
می کند، ورود مثلث »تجمالت«، »تشــریفات« 
و »توقعات« به صحنه ازدواج است. زمانی هم 
که شعله چشم و هم چشــمی ها کنار این مثلث 
قرار می گیرد، آتشی  افروخته می شود که دودش 
به چشم خیلی ها، از جمله میانگین سن ازدواج 

می رود و آن را تا حد ممکن باال می برد.
به سبك امروزی

زمانی در کشــور ما، زوج های جوان به کمترین 
امکانات زندگی قانــع بودند. جهازی مختصر، 
اتاقی در خانه پــدری، مهریه  ای اندك، و... . 
حیرت آور اینکه برخی از همان زوج های دیروز، 
که پدر و مادر امروزی  هســتند، معتقدند برای 

ازدواج در ُکما 
علیصادقیسرشت)طلبهســطحعالیحوزهو

کارشناسارشدروانشناسی(
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یک زوج جــوان باید تمامی امکانــات فراهم 
باشــد؟! برخی از همان ها امــروز مهریه باال را 
ضامــن خوشــبختی دختران خــود می دانند و 
خیلی به ایمــان، اعتقاد و پاکدامنی داماد کاری 
ندارند. حال آنکه دین اسالم دختران با مهریه 
باال را شــوم می دانــد.13 شــواهد جامعه امروز 
نشان می دهد خوشــبختی به باال بودن مهریه 

و یا سنگین بودن جهیزیه نیست. 

آنچه باید انجام داد 
برای کاهش سن ازدواج، راهکارهایی در هر سه 
عامل وجود دارد که بنابر اختصار این نوشتار،  به 

صورت خالصه  به آن اشاره می شود.

 الف( راهبردهای فرهنگی
الزم اســت جامعــه را با تأکیدات فــراوان دین 
دربــاره ازدواج، زمــان مناســب انجــام آن و 
وعده هــای خداوند بــرای بی نیاز کــردن افراد 

فقیری که ازدواج می کنند، آشنا کنیم.
ایمــان و اخالق، اولین مالك دین در ازدواج 
قرار گیرد؛14 نه مدرک، ثروت، زیبایی، پست 
و مقام. باید با کار فرهنگی و رســانه ای این 

مالك های دینی احیا شود.
عفت باید از کودکی در افراد نهادینه شود. عفت 
درونی جلوی انحرافات جنسی و ورود در چرخه 
بــازار آزاد را می گیرد و جوانان را به راه درســت 
ارضای نیازهایشان هدایت خواهد کرد. افزون 
بر این نکته، از آگاهی دادن به جوانان در مورد 
ضررهای جسمی و روحی و خانوادگی ورود به 

باز آزاد نباید غافل بود.

 ب( راهبردهای اجتماعی
فراهــم کردن شــرایط ازدواج آســان که عزم 
دولت مردان، خیران، و فرهنگ سازان جامعه 

را می طلبد. 
با گسترش مراکز مشــاوره ازدواج،  به افزایش 
آگاهی جوانــان درباره اصل ضــرورت ازدواج 
و حل دغدغه های فکری ازدواجشــان، اقدام 

شود.
امــکان ازدواج دانشــجویان در خالل تحصیل 
بیش از این فراهم شــود و امتیازات بیشتری به 
جوانان متأهل نســبت به جوانــان مجرد برای 

اشتغال و مسکن اعطا شود.

 ج( راهبردهای اقتصادی
با گســترش فرهنگ قناعت و ساده زیســتی، 
سایه سنگین مخارج ازدواج از روی خانواده ها 

و جوانان کنار زده شود.

تشــویق خیریــن و نیکــوکاران بــه همیاری 
کــردن  فراهــم  در  کم درآمــد  خانواده هــای 
هزینه هــای ازدواج جوانان، بایــد مورد توجه 

قرار گیرد.
گسترش مراکز کار آموزی به جوانان و تهیه 
شرایط اشتغال پاره وقت در زمان تحصیل، 

مورد توجه قرار گیرد.
فرهنگ زندگی زوج هــا در کنار خانواده ها، که 
روزگاری در ایــن جامعه مــورد قبول و عمل 

بوده، احیا شود.
امید آنکه بتوانیم با پیروی واقعی از دین اسالم 
بار دیگر به سنت پیامبر و ائمه در امر ازدواج 

.بازگردیم

پی نوشت:
Divorce and marriage .1 

APA.ir .2
3. روم: 21.

4. محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج10، ص 93.
5. محجة البیضاء؛ ج 3، ص 54.

6. بحاراالنوار، ج 100، ص 221.
7. میزان الحکمه؛ ج 4، باب 1634.

8. بحاراالنوار؛ ج 100، ص 217.
9. نورالثقلین؛ ج 3، ص 597.

10.کنزالعمال؛ ج 16، حدیث 44448.
11. بحاراالنوار؛ ج 16، ص 223.

12. همان؛ ج 10، ص 93.
13. شیخ کلینی؛ اصول کافی؛ ج 5، ص 564، ح 51.

14. وسایل الشیعه؛ ج 20، ص 86.

مجرد بودن سبب شرور شدن است. سفارش 
بــه دخترداران برای تعجیــل در ازدواج آنها و 
تشــویق به ازدواج خصوصًا در ســن جوانی، 
و کراهِت اســالم از تجّرد، همه از سفارشات 
اسالم است. متأسفانه آمارها، از خاك خوردن 
این ســنت الهی در ایران اســالمی حکایت 
دارد. افزایش سن ازدواج، مشکالت متعددی 
از جمله: افســردگی، انحرافــات اجتماعی و 
فرهنگی، تحدید نســل، اضطراب و... ایجاد 

کرده است.
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»آقاجان« همه
نگاهی کوتاه به شیوه مردمداری 

آیت الّلـه شیخ محمد کوهستانی )1267-1351 ه.ش(
سیدعلیآقایی)کارشناسارشدادیان(

عارف فرزانه و فقیــه بزرگ مازندران، آیت الّلـــه 
کوهســتانی را باید در شــمار عالمانی برشمرد که 
عمر گران قدر خود را صرف تهذیب و تأدیب نفس 
کرده اند. ایشان به قدری در این راه مجاهدت داشت 
که کالمش حق و نفسش تسبیح شده، محضرش 
یادآور خدا و معاد بود. او به حق، دانشوری بزرگوار 
بود که بــا اطاعت و بندگی در درگاه خداوند، مظهر 
صفات الهی شده، بر قله رفیع پارسایی قرار گرفته 

بود.
وی از شاگردان ممتاز حضرات آیات سید ابوالحسن 
اصفهانی، آخوند نائینی و آقاضیاء الدین عراقی بود و 
محبتش چنان در اعماق جان مردم مازندران جای 
گرفته بود که ایشان را »آقاجان« خطاب می کردند. 
تشییع پیکر مطهر این عالم ربانی با چنان ازدحامی 
از جانب مردم مواجه شــد که بارها به تأخیر افتاد. 
پیکر پاک این زاهد روزگار، دســت به دست و شهر 
به شهر تشییع شد و با وداعی کم نظیر، سرانجام در 
حرم مطهر علی بن موســی الرضا آرام گرفت. 
مقاله پیش رو، نوشــتاری کوتــاه از برخی زوایای 
زندگی پربرکت این فقیه پاک دامن اســت. به امید 

آنکه بهره ای معنوی از این بزرگوار بدست آوریم.

 اهمیت به نماز
هیچ چیزی را بر نماز مقدم نمی کرد. ندای ملکوتی 
اذان که می آمد دست از دنیا می شست؛ دیگر مهم 
نبود کجا و نزد چه کســی است. با این توصیفات، 
همه می دانستند اگر شیخ برای اثبات سخنی، پای 
نماز را وسط بکشد، فقط درصدد اثبات ارزش نماز 

در برابر دنیا و متعلقاتش است. 
نقل شده یک بار بر ســر یکی از مزارع کوهستان، 
بیــن دو روســتا درگیــری رخ داد. آقاجان به حق 
طرف اهالی یکی از روستاها را گرفت. این مسئله 
موجب شد که طرف مقابل، ایشان را به جانب داری 
از اهل محــل متهم کند که آقاجــان در جواب آنها 
فرمــود: »من دو رکعت نماز قبول شــده را به تمام 
دنیای شــما نمی دهم؛ بلکه حتی یک حمد را هم 

معاوضه نمی کنم«.

 سخاوت
آقاجان هرچند در مسائل مالی ای که مرتبط با سهم 
امام زمان بود، بســیار دقت می کرد و از ریخت 
و پاش بی جا و اصراف به شــدت نهی می فرمود، 
اما رفتار ایشــان در سفر خراســان کاماًل دگرگون 
می شد؛ که حقیقتًا، نشان از معرفت حقیقی ایشان 
به امام رضا)علیه اسالم( بود. ایشان معتقد بود در 

مشــهد مهمان امام رئوف هستیم و باید سخاوت 
داشته باشــیم. اگر می دید کسی در مشهدالرضا بر 
خانواده اش سخت گرفته می فرمود: »اینجا خراسان 
است، مبادا بر خانواده سخت بگیری. بگذارید این 

چند روز بر خانواده خوش بگذرد«.

 سلوک اجتماعی
در زندگی اجتماعی، سلوک سرشار از محبت ایشان 
باعث می شد همه به  سوی شان کشیده شوند. در 
مقابل مردم باادب و دو زانو می نشست و اگر کسی 
یک بار به حضورش می رسید برای همیشه شیفته 
کماالت و مجذوب فضایل ایشان می شد. مردم نیز 
احساسات عمیق خود را با یک کلمة ساده، اما پرمعنا 
که نشــان از عمق محبت مردم به ایشان بود ابراز 
می کردند: »آقاجان«. نقل کرده اند که روزی جوانی 
با صورتی تراشیده خدمت ایشان رسیده بود. هنگام 
خداحافظی، آقاجان از روی تفقد، صورت آن جوان 
را می بوســد. پس از اتمام مجلس، شــخصی به 
ایشان اعتراض می کند؛ اما آقاجان در پاسخ چیزی 
نمی گوید. پس از چندی، آن جــوان با تعدادی از 
دوستانش خدمت آقاجان شرفیاب می شود که اتفاقًا 
در آنجا، پیرمرد معترض هم حضور داشــته. پس 
از رفتــن آن جوانان آقاجان می فرماید: »دیدی آن 

بوسه چه کار کرد!«.

 اول توکل
یکی از تجار مؤمن بهشهر، پس از بازگشت آقاجان 
از عتبات عالیات، از ایشــان تقاضــا می کند که در 
خانه ایشــان اقامت کنند تا مردم شــهر از ایشــان 
استفاده ببرند. ایشان در پاسخ می گوید که وضعیت 
مراجعات من به گونه ای اســت که هزینه شما زیاد 
می شود. میزبان اصرار می کند که هزینه هایتان را 
تأمین می کنم. آقاجان می گوید: اگر نتوانســتید و 
پشیمان شــدید چه؟ میزبان می گوید آن وقت خدا 
هســت. آقاجان در یک پاسخ آموزنده می فرماید: 
»حال که آخر بایــد به خدا تکیه کنم، چرا از اول به 

خدا تکیه نکنم!«.

 قناعت، نشان آقاجان
زندگی ســاده و بی آالیش آقاجــان، زبانزد عام و 
خاص در خطه مازندران بود. بازار دنیا، ذره ای رونق 
در زندگی وی نداشــت. مایحتاج زندگی اش اعم از 
خوراک و پوشــاک و لوازم منزل، همگی از وسایل 

ساده ایرانی بود که نشان از قناعت ایشان بود.
آقاجان می فرمود: »اگر دنیا را به مویی ببندند، کاری 

می کنم دنیا سر جای خود بماند و مو هم پاره نشود!« 
وقتی می پرسیدند: چگونه؟ می فرمود: »آن  را رها 

می کنم که آن مو هم پاره نشود«.

 رزق در پای مهمان
مهمان دوســت بود و ســخاوتمند. هرچند غذای 
خانه اش همیشه ساده بود؛ اما سفره مهربانی اش 
همیشه گســترده بود. فقیر و غنی می دانستند که 
یک کاسه آش یا نان و دوغ محلی، ناهار همیشگی 
آقاجان است و هرکســی می تواند مهمان او شود. 
برخی اوقات به قدری غذای سفره اش ساده بود که 
خودش هم خجالت می کشید. آقازاده ایشان نقل 
می کند پدرم یک بار فرمود: »هرچند که برایم دشوار 
بود که از مهمانانم این قدر ســاده پذیرایی کنم، اما 
اگر چنین نمی کردم مجبور به استفاده از وجوهات 
شرعی بودم، از این رو در حد توان مالی خود از آنان 

پذیرایی می کردم«.
بــا این حال اگر روزی مهمان نداشــت، بر او گران 
می آمد. یکــی از نوادگان ایشــان نقل می کند که 
روزی در حیاط حسینیه بودم که آقاجان سؤال کرد: 
مهمان نداریم؟ گفتم: نه! آقاجان اظهار تأسف کرد 

و فرمود: »امروز چقدر فقیریم!«.

 شیطان همیشه هست
یکــی از بزرگان قم نقــل کرده کــه در اواخر عمر 
آقاجان، نزد ایشــان رفتم. سیر و سلوک ایشان در 
بســتر بیماری هم ادامه داشت. در هنگام تالوت 
قرآن، چون به آیات انذار می رســید، باران اشک 
صورتش را فرامی گرفت و ســخت ناله می کرد. در 
همان حال از ایشــان نصیحتی خواستم. فرمود: 
»مواظب شیطان باشــید که برای فریب دادن هر 
انسانی آماده اســت. فعاًل عمری را سپری کردم و 
برای بقا در دنیا دیگر وقتی ندارم؛ آفتاب لب بامم. 
تذکره امضا شد و اثاثیه و توشه را جمع کردم؛ فقط 
منتظر قافله ام که با کاروان آخرت همراه باشــم. با 
این حال شــیطان می خواهد مرا وسوسه کند«. با 
پایان این جمالت صدای گریه اش بلند شد و الحق 
و االنصــاف درس زندگــی را به تمــام معنا به من 

 .آموخت

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:
1. عبدالکریم کوهستانی؛ بر قله پارسایی، زندگی نامه آیت الّلـه 

شیخ محمد کوهستانی مازندرانی؛ تهران)1390(: ادباء. 
2. محمد یوسفی؛ روح مهربان2، خاطرات و حاالت معنوی 
آیت الّلـــه شــیخ محمد کوهســتانی؛ قم)1387(: خورشید 

هدایت. 
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اگرچه می توان قدمتــی برابر با تاریخ پیدایش 
اســالم برای ادبیات آئینی در نظر گرفت، ولی 
پرواضح اســت که پس از انقالب اسالمی و با 
رواج چشــم گیرگفتمان مذهبی در زمینه های 
مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ ادبیات 
و شعر فارسی نیز بیش از پیش رویکردی دینی 
پیدا کرد. شاعران که خود متأثر از فضای حاکم 
بر جامعه و درعین حال اثرگذار بر آن هستند، 
به خوبی آن را درک نموده و در راستای رفع نیاز 

حسی و عاطفی جامعه گام برداشتند. 
در دهه اخیر و با وســعت گرفتن شعر شاعران 
درمورد ائمه اطهار و ظهور ادیبان فراوان در 
این عرصه، چند سالی هست که در حوزه شعر 
و شــاعری از ادبیات آئینی زیاد گفته و شــنیده 
می شــود. عبارتی که اگرچــه از لحاظ تعبیر نو 
و امروزی اســت، ولی به جهت گســتردگی و 
قدمت با تاریخ ادبیات فارسی برابری می کند. 

درمــورد این مقوله هریــک از صاحب نظران 
با توجه بــه تعریف خاص خود، ابــراز عقیده 
کرده انــد و هر یك نگاه متفاوتی به پیشــینه، 
گستره و اقسام آن دارند. برخی ادبیات آئینی را 
معادل با مناقب و مراثی اهل بیت دانسته اند 
و تنها اشعاری که در آن بیان والیت، معرفت 
و فضیلــت یا نحوه شــهادت و ذکرمصیبتی از 
مصائب پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت مطهرشان 
باشد را شعر آئینی می دانند. برخی دیگر نه تنها 
مناقب و مراثی اهل بیت بلکه اشعار درمورد 
خداوند و مناجات با ذات اقدس پروردگار را هم 
در همین دایره به حساب می آورند و گستردگی 
بیشــتری برای ادبیات آئینی قائل هستند. اما 
بعضی دیگرـ که البته نظر غالب اســت ـ آن را 
وســیع تر از آنچه گفته شد می پندارند و ادبیات 
آئینی را شــعری می دانند کــه محتوای آن به 
نحوی ـ مســتقیم یــا غیرمســتقیم ـ متأثر از 
منابع آسمانی و وحیانی باشد؛ یعنی هر مقوله 
و موضوعی که به نحــوی متأثر از آموزه های 
وحیانی، قرآن کریــم، نهج البالغه، صحیفه 
ســجادیه، روایات ماثوره از ائمه و فرهنگ 
عترت باشــد، را در بر می گیرد. با این تعریف 
برای شعر و ادبیات آئینی پیشینه ای به قدمت 
تاریخ اســالم در نظر می گیرند و به این نتیجه 
می رســند که اغلب آثار ادب فارســی با توجه 

بــه تأثیرپذیری فوق العاده از تعالیم اســالمی 
در زمــره ادبیات آئینی قرار می گیرند. ایشــان 
رودکی  که درکودکی حافظ قران بود را پدر شعر 
آئینی می دانند و سنایی که در شعرش می توان 
اســتنادی از منابع دینی پیدا کــرد و حافظ که 
سرمایه شعری خود را از قرآن داشت را از این 

دسته می دانند. 
با این نگاه و تعریف، ادبیات آئینی را به چهار قسمت 

کلی تقسیم می نمایند:
اول اینکه هر شعری با مضامین مرتبط با خداوند، اعم 
از ستایش، پرورش و نیایش که در دیباچه و اشعار 
آغازین دیوان شعرا می بینیم و بخش عمده ای از 
نظم فارسی را در برمی گیرد را به عنوان ادب توحیدی 

می شناسند؛ 
به نام آنکه هستی نام ازو یافت

فلک جنبش زمین آرام ازو یافت
خدایی کآفرینش در سجودش
گواهی مطلق آمد بر وجودش

جواهر بخش فکرت های باریک
به روز آرنده شب های تاریک
غم و شادی نگار و بیم و امید

شب و روز آفرین و ماه و خورشید
)نظامیگنجوی(

بخش دوم مفاهیمی هســتند که وجود ذهنی 
دارند و معنوی هستند؛ مانند عدالت، شرافت، 
انســانیت و مفاهیم مربوط بــه جهان بینی و 
عرفان که وجود خارجی ندارند، بلکه باید آن را 
با ترفندهای کالمی و با استفاده از فنون ادبی، 
از صورت ذهنی خارج کنیم و در منظر مخاطب 
قرار دهیم. این مفاهیم کلی هم بخشی از ادب 
آیینی را تشکیل می دهد و آنها را ادب ماورایی 

می نامند؛ 
عدل ِچبود، وضع اندر موضعش
ظلم ِچبود، وضع در ناموضعش

عدل ِچبود، آب ده اشجار را
ظلم ِچبود، آب دادن خار را

)مولوی(
ســومین قســم، مقوله هایی اســت که نتایج 
عمــل بــه آن در دو حوزه فــردی و اجتماعی 
مؤثر بوده و آثار خود را دارد. می توان آنچه در 
مورد پند و اندرز، نتیجه پیروی از هوای نفس 

و پرهیــز از رذائل اخالقی و حرکت به ســمت 
فضائل که دستورالعمل های فراوانی در قرآن، 
کالم ائمــه طاهرین و آموزه هــای دینی و 
نوشــته های علمای اسالمی درباره آن داریم، 
را از این دست دانست. در کنار این موضوعات 
می توان، مســائلی که در سطح جامعه جریان 
دارد و بروز و ظهور اجتماعی دارد و در صورت 
تحقق آن، جامعه را از اســتکبار و خودکامگی 
مســتکبران و زورگویان و استثمارگران رهایی 
می یابــد را نیز آورد. اگر در شــعر به مســائلی 
همچون اعتراض، دفاع مشروع، قیام، جهاد 
و شــهادت، پرداخته شــود، چون در راستای 
رهایی جامعه از شر مستبدان است آن را ادب 

رهایی می گوئیم؛
دانی چه بود کمال انسان

با دشمن و دوست لطف و احسان
غمخواری دوستان خدا را

دلداری دشمنان مدارا
)سعدی(

و باالخــره آخرین قســم از ادب آیینی، ادب 
والیی است که خود از دو قسم مناقبی و ماتمی 
تشــکیل شــده اســت و به پیامبر اکرم، ائمه 
معصومینــو انبیا و اولیــای الهی اختصاص 
دارد. پرداختــن بــه فضائل و مناقب، ســیره 
زندگی و مصائب، و نحوه شــهادت معصومان 
 از جملــه موضوعات ادب والیی به شــمار 
می رونــد. البته می تــوان بــرای ادب والیی 
اقســام مختلفی هم چون ادب نبــوی، ادب 
علــوی، ادب فاطمی، ادب عاشــورایی، ادب 
رضــوی، و ادب مهدوی را نیز برشــمرد. در 
ایــن حوزه ها می توان مثاًل ادب مهدوی را نیز 
به زیرمجموعه های کوچک تری همچون ادب 

انتظار، ادب غیبت و... تقسیم کرد؛
ماه فروماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمد
عرصه گیتی مجال همت او نیست

روز قیامت نگر مجال محمد
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد
)سعدی(

ادبیات آئینی
نگرشی به رویکردهای مختلف 

در تعریف ادبیات آئینی
یاسینشیخزاده)کارشناسمدیریتفرهنگی(
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به نظر شما شعر را می توان یک ابزار تبلیغی برای 
معارف اسالمی دانست؟

عنصر ادبیــات در میان اقوام و ملت های گوناگون 
جایگاه ویــژه ای دارد که در اســالم هــم از ابتدا 
جایگاه بســیار ویژه ای داشته است. ما وقتی نگاه 
می کنیــم به کتاب الغدیر می بینیــم از جلد دوم یا 
سوم این کتاب بیشتر بحث شعرا مطرح است. از 
همان روزهای نخســتین اسالم بحث شعر یک 
بحث جدی بوده اســت. اینکه پیامبر فرمود چه 
شده کسانی که رســول خدا را با شمشیرهایشان 
یاری می کنند با زبان خودشــان یاری نمی کنند؟ 
اینجا بود که شعرا شروع کردند شعر گفتن و هجو 
کردند دشــمنان اسالم. درمورد غدیرخم، حسان 
بن ثابت یا در ماجرای عاشــورا بسیاری از شعرای 
عرب بودند که حضور فعال داشتند و شعر گفتند. 
در محضر امام صادق اگرچه محمد بن مســلم ها 
یا زراره ها که از علما بودند حضور داشــتند؛ اما در 
این میان ســید حمیری جایگاه ویژه ای داشت؛ 
چون شاعر بود. در محضر امام رضا هم دعبل 
جایگاه ویژه ای پیدا می کند و حضرت لباس شان را 

به دعبل می دهند. 
اینها نشان دهنده این اســت که شاعر و هنرمند 
در نزد اهل بیت یک جایگاه ویژه ای داشتند. این 
جایگاه ویژه به این دلیل است که شاعر و هنرمند 
می تواند اندیشــه های بلند را در یک قالب بسیار 
خوش خــوان و مورد عالقه مــردم عرضه بکند؛ 
یعنی شاعر، اندیشه های بزرگ اسالمی را در قالب 
بهترین و تراشــیده ترین کلمات عرضه می کند و 
چون در یک قالب هنری بیان می کند، در دل ها و 
بر جان ها می نشیند. برای همین است که می بینیم 
گرچه فیلسوفان فراوانی در عالم اسالم داشتیم، اما 
موقعــی حرف های این فیلســوف ها بر دل مردم 
می نشســت و مردم به آن عالقه نشان می دادند 
که این حرف ها در قالب هنری ارائه شــده است. 

مولوی، حافظ و یا سنایی از حکیمانی هستندکه 
دانش خود را با ابزار شعر عرضه کردند که کالمشان 
توانســت بین همه اقشــار نفوذ کند. بسیاری از 
اندیشه های بزرگ اسالمی از طریق بیان حکایت 
در قالب شعر توسط سعدی بیان شده است. برای 
همین است که اگر بخواهیم معارف بلند اسالمی 
را در جامعه گســترش بدهیم باید به ادبیات سهم 
ویژه ای بدهیم و برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم. 

جایگاه ادبیات آئینی، در عرصه ادبیات کجاست؟
یکی از پرمخاطب ترین عرصه های شــعر، شعر 
آئینی است. من یک بار خدمت حضرت آقا عرض 
کردم که مجموعه شــعرهایی کــه در زمینه های 
مثاًل شعر عاشــقانه یا شعرهای اجتماعی منتشر 
می شود، معمواًل با تیراژ سه هزار جلد است؛ شعر 
کهن را هم بیشتر شاعران می خرند و کمتر به دامنه 
اجتماع راه پیدا می کند؛ اما در عرصه شــعر آئینی 
این طور نیست. یک شــعر آئینی را در جلسه ای 
مثل مهدیــه تهران هزاران نفــر گوش می کنند. 
پس این شعر بســیار پرمخاطب است و منحصر 
به آن مکتوب و آن کتاب نیســت. همان شعر در 
مجالس متعدد، در مساجد و تکایای سطح کشور 
خوانده می شود. می بینید یک غزل بعضی وقت ها 

میلیون ها مخاطب پیدا می کند. 

آیا به این جایگاه و این وســعت مخاطب، توجه 
الزم شده است؟

نه، برای ایــن عرصه برنامه ریــزی کافی انجام 
نشــده اســت. یکی از چیزهایی که ما در محضر 
حضرت آقا تأکید کردیم این اســت که باید مبانی 
مــدح و مرثیه مان تدوین بشــود. ایــن مبانی نه 
اینکه وجود نداشته باشد؛ وجود دارد ولی به شکل 
شفاهی است. یعنی مثاًل یکی از چیزهایی که در 
شعر آئینی خیلی اهمیت دارد صنعت گریز است. 

شــاعر گاهی مطلب یا حکایتی را در یک مثنوی 
نقل می کند بعد از آن می خواهد یک گریزی بزند 
به حوادث عاشورا؛ ولی تعریف جامعی از آن نشده 
که این گریز باید به چه شکل باشد. زبان حال یکی 
دیگر از این موارد است که از آن هم دقیقی نداریم 
که تا چه حدی شاعر می تواند از آن استفاده کند و 
چه چیزهایی که به نظرش می رسد را تحت عنوان 

سخنان حضرت زینب می تواند بیان کند. 
بنابراین چون تعریف جامعی نداریم و شــعر هم 
یک عنصر کاماًل ذوقی است، گاهی می بینیم در 
این زمینه افراط ها و تفریط هایی صورت می گیرد 
و چیزهایی به اهل بیت نسبت داده می شود که 

در شأن ایشان نیست. 
در ایــن زمینــه پژوهش بســیار کم انجام شــده 
اســت و معمواًل کتاب های بســیار اندکی هم که 
هســت با پژوهش جدی نگاشته نشــده است و 
ســاختار پژوهشــی با منابع و آدرس های فراوان 
ندارد. به نظر می رســد در این زمینه الزم اســت 
پژوهشــکده ای تأسیس کنیم تا محل محققان و 

متخصصان مرثیه پژوه و مدح پژوه باشد. 
باید مؤلفه های شعرآئینی را خوب بشناسیم. یک 
بار خدمت حضرت آقا پرسیدم که شما نقل بعضی 
از ماجراهای شهادت حضرت زهرا را تا چه حد 
در شعر الزم می دانید؟ ایشان تأکید ویژه داشتند که 
شاعر باید به عنصر وحدت اسالمی اهمیت بدهد 
و مطلبی را بیان نکند که به کشته شدن مسلمانان 
در پاکستان یا در جاهای دیگر منجر بشود؛ یعنی 
عواقب گفتن بعضی از نکات را در نظر داشته باشد 

تا باعث ایجاد تفرقه در میان مسلمانان نشود. 

حضرت آقا درمورد شــعر مرثیه ای هم نکته ای 
اشاره فرمودند؟

بله، نکته ای که به عنوان یک اصل بیان فرمودند 
این بود که ساختار و ماهیت شعر هم با بیان مرثیه 

پرمخاطب ترین زبان
گفتگویی با حجت االسالم محمدجواد زمانی روحانی شاعر

بهکوششیاسینشیخزاده
)کارشناسمدیریتفرهنگی(

اگر در چند ســال اخیر دیدار شعرای آئینی با رهبر 
معظم انقالب را دنبال کرده باشید، بین این جمع، 
روحانــی شــاعری را می بینیدکه پایــه ثابت این 
دیدارهاســت. محمدجواد زمانی، شــاعر خوش 

ذوقی که به بهانه ادبیات آئینی از او پرسیدیم: 
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صــرف از ابتدا تا انتها ســازگار نیســت. فرمودند 
شــعرتان بیشــتر رویکرد مدح و منقبــت و بیان 
الگوهای رفتاری ســیره اهل بیت داشــته باشــد 
وآموزه هــا، درس ها و عبرت هایی کــه از زندگی 
نورانی ایشــان می توان آموخت را بیان کند. این 
الگوهای رفتاری باعث می شــود جامعه متحول 
شــده و دل ها روشــن بشــود. در پایان شعر هم 
گریزی بزنید و در دو ـ  سه بیت آخر به بیان مرثیه 

بپردازید. 
استفاده از الگوهای رفتاری در سیره امام حسین، 
امر به معروف و نهی از منکر، صبر و جهاد امام باید 
در شعر ذکر شود؛ یعنی آن چیزهایی که امروز زن 
و مرد ایرانی باید در زندگی به کار ببرد. مثاًل ببینید 
معجزات و کرامات حضرت زهرا فراوان است ولی 
در اشعار کمتر اشــاره می کنیم که حضرت زهرا از 
شدت عبادت در محراب پای مبارک شان ورم کرده 
بــود، یا اینکه حضرت زهرا دختر حاکم آن روزگار 
بودند، دختر پیامبر خدا بودند؛ اما این باعث نشد که 
ایشان در منزل تالش نکند. با دست خودش گندم 
آسیاب می کرد، خانه مرتب می کرد و به فرزندانش 
رســیدگی می کرد. بیان این مطالــب می تواند در 

فرهنگ مردم تحول ایجاد کند. 
فرهنگ ساده زیستی و کرامت اهل بیت نسبت به 
فقرا، رسیدگی شان به ایتام، رسیدگی شان به اهل 
منــزل، روح قناعتی که باید در خانواده های امروز 
باشــدـ  که متأسفانه تجمالت در آن زیاد شدهـ  را 

اشاعه دهد. 

به جز این مطالبی که اشاره کردید، یك شعر خوب 
آئینی چه مؤلفه هایی باید داشته باشد؟

سفارش به توحید یکی از مسائل بسیار مهم مورد 
تأکید ایشــان است. خاطرم هست بعد از ماجرای 
پیروزی جنگ هشت روزه غزه، شعری گفته بودم 
که مقام معظم رهبری آن شــعر را دیده و فرموده 

بودند که ماجرای غزه خیلی مهم است و باید گفته 
بشود. مسائل روز باید در اشعار حتمًا بیاید؛ اما این 
مســائل نباید باعث شود که از مسئله مهمی مثل 
توحید غافل شویم. دعوت به توحید، خداپرستی، 
و نماز باید در اشعار بیاید. این مسائل را روی منبر 
هم می شود گفت. ولی به قول حضرت آقا بعضی 
وقت ها یک بیت شعر به اندازه ده تا منبر تأثیرگذار 
است. وقتی با یک صدای خوش هم همراه  شود 

بر جان ها می نشیند. 
دیگر اینکه از حکمت و معرفت، بیان حوادث روز، 
از اندیشه های روز و نگاه های تازه به موضوعات 
مختلف نباید خالی باشــد. نــوآوری خیلی مهم 
اســت. تأثیر بیان معارف وقتی بیشتر است که با 

بیان شیوا همراه شود. 
در شعر به بیان پند و اندرز هم باید پرداخته شود. 
در مداحی قدیــم معمواًل یک مداحی که خواندن 
قصیده را شــروع می کرد، شعری می  خواند که در 
ابتدای آن چند بیت پندآموز بود که از عمر در گذر 
و استفاده از فرصت ها می گفت، یا سفارش می کرد 
مرگ و قبر و قیامت را مد نظر داشته باشیم؛ مثاًل 
صائــب تبریزی قصیده ای درباره امام حســین و 
قصیده ای دربــاره امام رضا دارد که در ابتدای آنها 
مذمت دنیا دوستی را بیان می کند و اینکه از دنیا باید 
در گریز و به فکر آخرت باشیم و دنیا محل استقرار 
موقت اســت و حال مان باید حال مســافر باشد. 
صائب در ادامه شعر می گوید باید مثل خوبان این 
عالم، مانند امام رضا و امام حسین باشیم و بعد از 
این نقطه مدح ایشان را شروع می کند. این روش 

می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. 

چگونه می شود از شعر آئینی در بیان مسائل روز 
استفاده کرد؟

ببینید موضوع مورد نیاز امروزه جامعه ما این است 
که روح استکبارستیزی را در جامعه تقویت کنیم. 

مبلغان مــا وظیفه تنویر اذهــان عمومی مردم را 
برعهده دارند. هرگونه تواضع و ســر تعظیم فرود 
آوردن در مقابل آمریکا و اسرائیل و انگلیس باعث 
افزایش طغیان  آنها شده و اذیت و آزرشان نسبت 
به مردم ایران بیشتر می شود؛ این حقیقتی است 
که همه مان اذعان داریم. این روح استکبارستیزی 
را در قالب یک بیت شعر می شود ترویج کرد؛ مثاًل 

صائب تبریزی می گوید: 
اظهار عجز در بر ظالم ز ابهلی است 

اشک کباب موجب طغیان آتش است 

خاطره ای از حضورتــان در محضر آقا به خاطر 
دارید؟

بله، سال ها پیش یک ترکیب بند از اشعار بنده در 
محضر آقا توســط آقای سلحشــور در روز میالد 
حضرت زهرا خوانده شــد و مورد توجه ایشان 
قرار گرفت. ایشــان کرامت کرده و عبایی را هدیه 
داده بودند و همراه آن نکاتی هم درباره شعر نوشته 
بودند که چند روز بعد به دســت بنده رسید. ابیات 

آغازین آن شعر این گونه بود: 
دریا غریق مرحمت بی کران تو

هفت آسمان تجلی رنگین کمان تو 
خورشید ناز می کشد از ذره های خاك 

آنجا که صبح می گذرد کاروان تو 
صدها فرشته بال نهادند بر زمین 

تا دامن خدیجه شود میزبان تو 
بهتر شد آن زنان قریشی نیامدند 

حوا و مریم اند پرستار جان تو 
بر قلب های خسته ما هم نزول کن 
ای جبرئیل تا به سحر هم زبان تو 

یك شاخه یاس در دل مجروح کاشتیم
تنها به احترام مزار نهان تو 

در بارش است رحمت بی حد ابر تو 
 پنهان شده است مثل شب قدر قبر تو

مسائل روز باید در اشعار حتمًا بیاید؛ اما این 
مسائل نباید باعث شود که از مسئله مهمی 
مثل توحید غافل شویم. دعوت به توحید، 
خداپرستی، و نماز باید در اشعار بیاید. این 
مسائل را روی منبر هم می شود گفت.
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آیت الّلــه غروی اصفهانی، در روز دوم محرم ســال 1296قمــری در کاظمین دیده به 
جهان گشــود. همزمانی این تولد با ماه محرم امام حســین، ســبب شــد که این مولود 
»محمدحسین« نامیده شود. ایشان در سال 1314 یا 1315 ه.ق پا به حوزه بزرگ نجف 
اشرف نهاد. چیزی نگذشت که مراحل کمال را در دروس مقدماتی، به سرعت طی نمود 
و در حلقه درس بزرگترین اساتید حوزه شرکت کرد. از اساتید ایشان می توان به بزرگانی 
چون: شیخ حسن تویســرکانی، آیت الّله سیدمحمد طباطبایی فشــارکی، حاج آقارضا 
همدانی، حکیم محمدباقر اصطهباناتی شیرازی، شیخ احمد شیرازی و آخوند خراسانی 
نام برد. از شاگردان ایشان هم می توان به: آیت الّله سیدمحمدحجت کوه کمری، عالمه 
سید محمدحسین طباطبایی، آیت الّله سید محمدهادی میالنی، آیت الّله سیدابوالقاسم 

خویی، آیت الّله شیخ محمدرضا مظفر و شیخ محمدتقی بهجت اشاره کرد. 
وی عالوه بر تألیفات بسیار در رشته های مختلف اسالمی، در ادبیات و شعر نیز تألیفاتی 
چون دیوان فارســی دارند که شــامل مدایح، مراثی و غزلیات است. تخلص او در شعر 
فارســی مفتقر )بر وزن مجتهد( به معنای محتاج به خدا است. این اشعار بین بزرگان و 
علما از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و هســت. در این راستا می توان به مرحوم عالمه 
طباطبایی صاحب کتاب تفســیر المیزان اشاره کرد که به اشعار ایشان خصوصًا این تک 

بیت از قصیده در مدح حضرت زهرا عالقه فراوانی داشت: 
 مفتقرا متاب روی از در او به هیچ 

زانکه مس وجود را فّضه او طال کند
ایشان تا پایان عمر پربارش در نجف اشرف اقامت داشت. به همین دلیل به »نجفی« نیز 
ملقب شدند. این فقیه و عارف فرزانه و ستاره پرفروغ آسمان علم و فقاهت، سرانجام پس 
از ســال ها خدمت به معارف اهل بیت عصمت و طهارت در پنجم ماه ذی الحجه سال 
1361 ه.ق، دار فانــی را وداع گفت و روح ملکوتی اش به ســوی خدا پرواز کرد و به لقای 
معبودش شــتافت. پیکر پاک ایشــان بر دوش هزاران عاشق، تشــییع گردید و در آستان 
قدس علوی، زیر ایوان طالی موال، جنب مناره شمالی، در مقبره کوچکی در کنار مقبره 

عالمه حلی، به خاک سپرده شد. 

 از جمله تألیفات این عالم عارف عبارت اند از: 
االجتهــاد و التقلید و العداله؛ نهایة الدرایه فی حاشــیه الکفایه؛ اصــول الفقه در تهذیب و 
تلخیص علم اصول به اســلوب جدید؛ حاشیه بر رســاله »قطع« شیخ انصاری؛ رساله ای 
در اجتهاد و تقلید؛ رســاله ای در نماز جمعه، طهارت، نماز مســافر؛ رساله ای در تحقیق 
حق و حکم؛ رســاله در موضوع علم؛ رســاله در معاد؛ رســاله در صحیح و اعم؛ الوسیله 
توضیح المســائل به زبان عربی؛ ذخیره العباد توضیح المســائل فارســی؛ منظومه ای در 
بیســت و چهار رجز در مدح رســول اکرم و مراثی ائمه معصومیــن؛ منظومه ای در روزه؛ 
منظومه ای در اعتکاف؛ دیوان شــعر فارســی و غزل های عرفانی؛ دیوان شعر در مدایح 
و مراثی اهل بیت؛ »تحفة الحکیم« که منظومه ای اســت در فلسفه و حکمت متعالیه؛ و 
حاشیه بر اسفار مالصدرا. البته یک تفسیر از قرآن نیز از آیت الّلـه غروی اصفهانی موجود 

 .است که نیمه تمام مانده و تا کنون به چاپ نرسیده است

نوای  بلبل  ز عشوۀ گل، فغان  قمری  ز شور سنبل 
گرفته  از کف  عنان  طاقت، ربوده  از دل  مرا تحّمل

ز طوطی  طبع  با لطافت ، خموش  بودن  زهی  خرافت  
ل  بزن  نوایی که  بیم  آفـت، بود در این  صبر و این  تأمُّ
بزن  نوایی  به  یاد ساقی، گهی  حجازی  گهی  عراقی 

که  وقت  فرصت  نمانده  باقی، مکن  توقُّف  مکـن  تعـلُّل 
ز ُخمِّ وحدت  بنوش  جامی، زجام  عشرت  بگیرکامی 

مباش  در فکر ننگ  و نامی، که  عین  خامی  است  این  تخیُّل 
تَبـارَك الَلـه  از آن  َمـِه نو، فکنده  بر مهر و ماه  پرتو

هزار شیرین  هزار خسرو، به  حلقۀ بنـدگیش  در ُغـّل
ل   به  لب  حدیثی  ِز سرِّ مجمل،  به  حسن  مجموعۀ ُمَفصَّ

به  چین  آن  گیسوی  مسلسل، فتاده  هم  دور و هم  تسلُسل 
س، ظهور معنای  ذات  اقدس   به صورت  آن  گوهر ُمَقدَّ
ل  به  قعر دریا نمی رسد َخس، به  کنه  او چون  رسد تعقُّ
بـه  طلـعت  آئینۀ تجّلـی،  ز عکس  او نور عقل  کّلی  

ز لیلی  حسن  اوست  لیلی،  مثال  ناقـص  گـه  تمثُّل
به  روی  و موی  آن  یگانه  دلبر، جمال  غیب  و حجاب  اکبر

به  جلوه  سر تا قدم  پیمبر، در او عیان  ِسّر کلِِّفی  الُْکْل
حقیقـة  الحقِّ و الحقـایق، کالم  ناطق  امام  صادق 

ل  قایق، رسوم  را حافظ  از تبدُّ علوم  را کاشف  الدَّ
صـحیفۀ حکمـت  الهـی،  لطیفۀ معرفـت  کماهی  
ل  کتاب  هستی  دهد گواهی، که  هستی  از او کند تنزُّ

به  خلوت  قدس »لی  مع الّلـه «، جمال  او شاهدی  است  دلخواه  
ل  به  شمع  رویش  خرد برد راه،که  اوست  حّق را ره  توسُّ

صبا برو تا به  قاب  قوِسین،  بگو به  آن  شهریار کوِنین  
ل  کسی  به غیر از تو نیست  در بین،  که  »مفتِقر« را کند تکفُّ

چه  کم  شود از مقام  شاهی،  اگر کنی  سوی  ما نگاهی  
ل   که  از نگاهی  برد سیاهی، برو سفیدی  کنـد تحوُّ
مگـر تو ای  غایة  االمانـی، مرا به  اُّمید خود رسانی  

 نمی سزد این  َقَدر توانی،  مکن  از این  بیشتر تغافل

نگاهی کوتاه به آثار شعری
آیت اهلل غروی اصفهانی 

فقیه مفتقر

از اشعار مرحوم 
آیت الّلـه غروی اصفهانی 
 در مدح و منقبت امام صادق

عر
شا
ی
ما
عل
یبا
نای
آش

زهرارضیان
)فعالفرهنگی(
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اگرچه هنر ذاتًا اشاره به احساس زیبایی و لذت دارد؛ 
اما می تواند ابزاری در خدمت اشاعه اندیشه ها و 
مفاهیم دینی باشد. این شاید همان استفاده ای باشد 
که خداوند در قرآن کریم از هنر و حس زیبایی شناسی 
کرده است. خدواند داستان های پیامبران را در قالب 
داستان به زیبایی بیان کرده است. به عبارت ساده تر 
خداوند از هنر در جهت اشاعه مفاهیم الوهی در قرآن 

استفاده کرده است. 
این نوع استفاده از هنر باید الگوی همه مسلمانان 
باشد؛ آنانی که تســلیم خداوند و کتابش قرآن 
شده اند. صدا و سیما نیز به عنوان یک سازمان در 
درون حکومت اسالمی موظف به استفاده از هنر 
در قالب سریال، سینما و... در جهت افزایش معرفت 
مخاطبانش یا معرفت افزایی است. آثاری که بتواند از 
طرفی هم باعث ایجاد احساس زیبایی در مخاطبانش 
شوند و هم به طور روشن تبیین کننده مفاهیم و 

ارزش های اسالمی  باشند.
متأســفانه آنچه صدا و سیما به عرضه گذاشته 
و می گذارد، ایرادات مفهومی بسیاری از جهت 
معرف افزایی دارد؛ چراکه عدم تطابق فرم و محتوا 
در بیشتر سریال های تلوزیون باعث گسست و نوعی 
تعارض مفهومی در بیشتر سریال ها شده  است. اگرچه 
نمی توان انکار کرد که در این بین سریال های فاخری 
ساخته شده و از تلوزیون به تصویر کشیده شده است.
انتظــار از صدا و ســیما در ماه رمضان بســیار 
بیشتر اســت؛ چراکه ماه رمضان، ماه خداوند، 
ماه نزول قرآن و از شــریف ترین ماه های سال 
اســت. در این ماه درهای آســمان و بهشــت 
گشوده و درهای جهنم بسته می شود و شیطان 
به زنجیر کشیده می شــود.1 رسول خدا در 
خطبه شــعبانیه خود درباره فضیلت و عظمت 
مــاه رمضان فرموده اســت: »ای بندگان خدا! 
مــاه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به ســوی 
شــما روی آورده اســت؛ ماهی که نزد خداوند 
بهترین ماه ها است؛ روزهایش بهترین روزها، 
شب هایش بهترین شب ها و ساعاتش بهترین 

ساعات است«.2
سال هاست که صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران از این فرصت به وجود آمده استفاده می کند 
و مردم را با سریال های بعد از افطار به پای جعبه 
جادوئی اش می کشاند و با برنامه ها و سریال های 

مخصوص ایــن ماه گاهی اوقــات روزه داران را 
ساعت ها همراه خود می کند.

سؤال این است که صدا و سیما آیا توانسته بر سر 
سفره ای که هر ساله در خانه روزه داران پهن می کند 
طعام خوش و گوارایی مهیا کند؟ طعامی که همراه با 
لحظه لحظه ماه رمضان باشد و به جای اینکه بخواهد 
روزه داران را از برکت و معنویت ماه رمضان دور کند 
آنها را بیش از پیش متوجه ارزش این ماه کند و 
همگام با تمام اعمال ماه رمضان وظیفه معرفت افزایی 
روزه داران را برای بازگشت به سوی خدا فراهم کند؟
باید دید اساس اندیشه صدا و سیما و کسانی که این 
فیلم ها را می سازند چیست. اگر قرار باشد این فیلم ها 
فقط و فقط برای سرگرم کردن مردم ساخته شوندـ  
که بعید است این گونه باشدـ  جای حرف و سخنی 
نیست و به طور قطع این اندیشه باید متحول شود 
به گونه ای که مبنای ساخت سریال های ماه رمضان 
معرفت گونه و معرفت افزا باشند؛ همان گونه که کردار 

و منش قرآن کریم بوده است.
به طور قطع زمانی که سخن از معرفت افزا بودن 
سریال هاست به این معنا نیست که این معرفت  افزایی 
به صورت سخنرانی و یا شبیه آن باشد؛ بلکه باید 
این معرفت افزایی با تکیه بر تکنیک ها و بنیان های 
فیلمسازی باشد؛ یعنی اگر الزم است درام داشته باشد، 
به همراه داستان باشد و هر چیز دیگری که باعث 
جذابیت بیش از پیش فیلم نزد مخاطبان و روزه داران 
است باشد؛ اما رویکرد اصلی آن معرفت افزایی باشد.

سؤال این است که چگونه می شود سریالی با رویکرد 
معرفت افزایی ساخت؟ اساس مسئله و نقطه بسیار مشکل 
همین است. شاید بسیاری قصد ساختن سریال های 
معرفت افزا داشتند و دارند، اما زمانی که به وادی عمل 
می رسد و می خواهند فیلم را تدوین کنند و به نمایش 

می گذارند، نتیجه نشانی از معرفت افزایی ندارد.
افزدون به دانش و معرفت دینی مخاطبان سریال یا 
همان روزه دارانی که از صبح تا شام روزه بودند با 
رعایت رویکردی مناسب قابل دستیابی است. قسمت 
عمده و اساسی این رویکرد این است که محتوای 
اصلی و کلی سریال در تبیین اندیشه دینی باشد؛ یعنی 
بتواند با استناد به مبانی کلی اندیشه اسالم محتوای 
کلی فیلم را پیش ببرد. تبیین یک مسئله دینی نیاز 
به این دارد که در محتوا و قالبی منعکس شود که 
هیچ نشانی از غیردینی بودن آن وجود نداشته باشد؛ 

چراکه این مسئله باعث ایجاد نوعی تضاد مفهومی در 
مفاهیم دینی منعکس شده در سریال می شود.
مهم ترین ایرادی که می توان به اکثر سریال های ماه 
رمضانی پخش شده از صدا و سیما وارد کرد، عدم 
رعایت بخش دوم است؛ یعنی حضور برخی مفاهیم 
که باعث ایجاد تضاد در مفهوم اصلی فیلم می شود. در 
بسیاری از سریال های ماه رمضانی که باید بر اساس 
محتوای دینی شکل بگیرد و یکی از لوازم آن عدم 
حضور نشانه و فرم و متعاقب آن محتوای غیردینی 

است، اکنون مغفول مانده است.
برای مثــال در فیلم های امســال ماه رمضان 
نــکات غیردینی فراوان دیده شــد. زمانی که 
برخی از شخصیت های این سریال ها کارهای 
خــود را بر اســاس دروغ یا به عبــارت برخی 
»چاخــان« پیــش می برند به ایــن نکته توجه 
ندارند که این مسئله می تواند آثار نامناسبی در 
ذهن مخاطبان ایجاد کند. دروغ گویی عنصری 
نامطلوب در دین است که باید از این سریال ها 

حذف شود.
همچنین یکی دیگر از مشکالت عمده این سریال ها 
عدم نگاه مطلوب و دینی در روابط زن و مرد است. 
اگرچه این نگاه نامطلوب در جامعه به وفور وجود دارد؛ 
اما نمی شود به دلیل واقعیت گرایی در سریال های ماه 
رمضان این روابط نامطلوب و عدم رعایت موازین دینی 
و شرعی در سریال ها  رعایت نشود. نمایش این نگاه 
نامطلوب به نوعی رسمیت بخشیدن به آن می شود. 
تالش های صدا و سیما در پخش برخی از سریال ها که 
در حقیقت منعکس کننده اندیشه های دینی و اسالمی 
هستند، قابل تقدیر است و نمی توان این تالش ها را 
نادیده گرفت. به عالوه اگرچه ساخت سریالی که از 
نظر محتوایی هیچ ایرادی به آن وارد نباشد و در درجه 
کمال باشد، بسیار سخت است، اما رعایت برخی از 
جزئیات و همچنین پرداختن به مسائل و شبهات دینی 
که مورد ابتالی جامعه امروز ایران است بسیار مطلوب 

 .و ستودنی خواهد بود
پی نوشت:

1. رسول خدا: »اذا استهل رمضان غلقت ابواب النار 
و فتحت ابواب الجنان و صفدت الشیاطین« )بحاراالنوار؛ 

ج9۶، ص 3۴۶( .
2. مفاتیح الجنان؛ ص 330. 

لزوم پاالیش محتوای غیردینی 
در سریال های صدا و سیما

مهدیبهرامی)کارشناسارشدفلسفه
هنروطلبهدرسخارجحوزهعلمیهقم(
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1. سطح علمی مطالب را چگونه ارزیابی می کنید؟
منبر:               تخصصی    معمولی       ضعیف 
 رواق:             تخصصی    معمولی       ضعیف 
محراب :        تخصصی    معمولی       ضعیف 
شبستان :     تخصصی    معمولی       ضعیف 

2. سطح کاربردی مطالب را تا چه حد مفید می دانید؟
خیلی مفید   مفید   در برخی موارد        ضعیف     منبر : 

خیلی مفید   مفید   در برخی موارد        ضعیف    رواق: 
خیلی مفید   مفید   در برخی موارد        ضعیف   محراب : 
خیلی مفید   مفید   در برخی موارد        ضعیف   شبستان : 

3. حجم مطالب در هر سرویس چگونه است؟
خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم     منبر : 
خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم     رواق: 
خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم    محراب : 
خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم    شبستان : 

4. تنوع موضوعات و عناوین در هر سرویس را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

عالی   خوب   مناسب       کم     منبر : 
عالی   خوب   مناسب       کم      رواق: 
عالی   خوب   مناسب       کم     محراب : 
عالی   خوب   مناسب       کم     شبستان : 

۵. پرداختن به چه موضوعاتی را در شماره بعد پیشنهاد می کنید:
آموزشی  مهارتی  ترویجی  فرهنگی  سیاسی  اجتماعی 

۶. پیگیری کدام مطلب از سرویس های چهارگانه نشریه را در شماره 
بعدی الزم می دانید:

آموزشی  مهارتی  ترویجی  فرهنگی  سیاسی  اجتماعی 

7. سبک نوشــتاری و ویرایش مطالب در هر بخش از سرویس ها 
چگونه است؟ 

عالی   خوب   مناسب       ضعیف     منبر : 
عالی   خوب   مناسب       ضعیف      رواق: 
عالی   خوب   مناسب       ضعیف     محراب : 
عالی   خوب   مناسب       ضعیف    شبستان : 

8. صفحه آرایی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
عالی    خوب       مناسب    ضعیف 

9. طراحی روی جلد تا چه حد در رساندن پیام مجله به مخاطب مؤثر 
بوده اند؟ 

خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم    

10. بهترین مقاله از نظر شما کدام مقاله است؟  صفحه ....
11. بهترین طرح صفحه از نظر شما کدام است؟  صفحه ....

12. بهترین تیتر از نظر شما مربوط به کدام مطلب است؟  صفحه....

نام و نام خانوادگی : ....................................................... تحصیالت کالیسک :   ........................... تحصیالت حوزوی : ...........................
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