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آثار مندرج در نشريه بيانگر نظرات نويسندگان است نقل واقتباس از مطالب نشريه فقط با ذكر منبع مجاز است.
مطالب خود را ترجيحا تايپ شده به رايانامه نشريه ارسال كنيد. 

، بازگردانده نمى شود. مطالب ارسال شده به تحريريه 
باتشكر از تمام عزيزانى كه مارا در تهيه يارى رساندند.
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قديمى ها مى گفتند جوهر مرد كاره! و اين جمله باقدمت 
نه تنها حكايت از كهنگــى فرهنگ متعالى كار كردن 
نمى كند كه بيشتر نشان از گران قدرى و درخشندگى اين 
نياز اليزال انســانى دارد. مقوله اى كه هيچ گاه و در هيچ 
فكر و انديشه و فرهنگى مذموم نيست. چگونه كار كردن 
و براى چه هدفى تالش نمودن موضوع ديگرى ست كه 

نياز به تبيين و تبادل نظر دارد.
بديهى اســت كه مقوله كار در مفاهيم تربيتى اسالم به 
خوبى تبيين شده است و بالطبع كار نه تنها مورد تشويق 
كه در بعضى مــوارد به عنوان يك ضرورت اجتماعى و 
واجب شرعى نيز هست. اما سؤال اساسى در اين نوشته 
كوتاه در اين اســت كه در فرهنگ دينى مقوله فراغت از 
كار چگونه تعريف شده است؟ آيا فراغت كه در فرهنگ 
عرفى معموًال به وانهادن كار و تعطيل نمودن آن اطالق 
مى شود و در واقع همان حاشيه زندگى محسوب مى شود، 
در چارچوب دين هم به همين شكل ترسيم شده است؟ 
شايد چيزى كه اين نگاه را بيشتر تقويت كرده است نگاه 

مادى و منفعت محور باشد!
بايــد تعريف فراغت را از همانجايــى دريافت كه در آن 
فرهنگ كار تبيين گرديده اســت. در واقع از آنجايى كه 
نگاه اســالم به زندگى دنيوى مبتنــى بر فرصتى براى 
تالش تعريف مى شــود؛ لذا بايد گفت فراغتى كه در آن 
كارى نباشــد، همان فرهنگ لغوى و لهوى است كه به 

شدت مورد توبيخ و انكار قرآن و اهل بيت است. 
باالترين معادل اســراف همين نوع نگاه به موضوع فراغت اســت؛ چرا كه فراغت لهوى و لغوى همان چيزى است كه باعث ضرر و زيان 
﹑︧︀ب»؛ يعني زندگى دنيا تنها فرصت جدى كار و  نفسانى و از دست رفتن عمر گرانمايه است. به تعبير اميرالمؤمنين: «ا﹜﹫﹢م ︻﹞﹏︋ 
تالش حقيقى و ماندگار است و فراغت از يك كار در واقع آغاز عمل انرژى زاي ديگر است. متأسفانه بدفهمى فرصت فراغت، كارهاى اين 

فرصت طاليى را حاشيه اى ساخته است و نوعى كم لطفى در حق فعاليت هاى اين زمان ارزشمند مى شود. 
باالترين فهم درست از موضوع كار و فراغت را مي توان در اعمال و مناسك و فضائل ماه مبارك رمضان درك نمود. زيرا در اين ماه به عنايت 
خداوند متعال همه رفتارها اعمال عادى روزمره انسانى مثل خوابيدن و يا حتى نفس كشيدن نوعى كار ارزشمند به حساب مي آيد و در قبال 
آن پاداش تعيين گرديده است. هرگز در ماه مبارك فرصتى براى به دست نياوردن وجود ندارد! فرصتى براى تعطيلى و وانهادگى محاسبه 
نشده است؛ هرگز زمانى براى پرداختن به بى حاصلى ها تعريف نشده است و تمامى فرصت هاى آن ارزشمند و گران مايه است؛ زيرا فراغت 

آن كار و كار در آن فراغت يافتن است.
اگر نگاهى به خطبه نورانى شعبانيه رسول مكرم اسالم داشته باشيم بيشتر معناى اوقات فراغت دينى روشن مى شود:

ِة». َ︣ َْ﹞ِ﹤ َو ا﹜َْ﹞ْ︽ِ﹀ ُ︣ َ﹋ِ﹤ َو ا﹜ َ︣ َ︊ ُ︣ ا﹜﹙ُِ﹥ ︋ِ︀﹜ْ ْ َ︫ ︊ََ﹏ إِ﹜َْ﹫ُ﹊ْ﹛  ْ︡ َأْ﹇ َ︀ ا﹜﹠ُ︀ُس إِ﹡ُُ﹥ َ﹇ َّأ»
اينكه زمان براى انســان زمينه ســاز سه نوع سود و منفعت بى بديل باشد مخصوص فرهنگى است كه  هيچ زمانى در آن بى ارزش نيست و 

همه چيز حتى دمادم نفس انسانى دم مسيحايى حيات طيبه است.
معموًال تجربه تبليغ دينى نشان داده كه فرصت رمضان بيشترين زمان تبادل فكر و علم و انديشه دينى است؛ چيزى كه حتى در ماه محرم 
هم چندان دست يافتنى نيست. معموًال مخاطبان رمضانى بيشتر كسانى هستند كه به دنبال فهم عبادت اند، به خصوص جوانان و نوجوانان 
كه بايد براى ايام فراغت آنان از كار علمى مدرسه ، برنامه علمى و تربيتى ارزشمندى را ارائه كرد كه فراغت آنان باعث تقويت قواى روحى 
﹩ء ﹇︊﹙︐﹥»، مانند زمين   ︫﹟﹞ ︀﹫﹁ ﹩﹆﹛ا ︀﹞ ﹤﹫﹛︀﹛︡ث ﹋︀رض ا﹛و ا﹡﹞︀ ﹇﹙︉ ا» :و ايمانى آنان گردد. زيرا قلب آنان به تعبير اميرالمؤمنين

مستعدى است كه آماده دريافت حقايق دينى و الهى است.

︣ای ﹋︀ر ︣ا︾︐﹩ ︋ ﹁
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سرويس منبر: شب قدر؛ شب ثقلين
ماه مبارك رمضان بهترين ماه سال و قلب تپنده آن، 
شب قدر است؛ شــب مباركى كه كالم خدا بر قلب 
رسول خدا نازل شد. شــب قدر يادآور روايت متواتر 
ثقلين است. قرآن و عترت، دو امانت گرانسنگ رسول 
اكرم، به موازات هم مانند خط آهن، مسير بندگى 
را مشخص مى كنند و مقصد نهايى آنها حوض كوثر 

است تا دوباره به صاحب اصلى شان وارد شوند.
تبلور عينــى همراهى ثقل اكبــر و اصغر، مصادفت 
شب هاى قدر و ايام شهادت ولى اهللا االعظم است. در 
اين شب ها، قرآن به سر گرفتِن ما مرهمى است بر فرق 
شكافته امير مؤمنان علىq. زمزمه نام هاى اولياى 
اللهى در سايه سار كتاب خدا، يكى ديگر از جلوه هاى 
جدا ناپذيرى ثقلين است. اين شب كه به تعبير امام 
صادقq سر سال است و سرنوشت يك سال رقم 
مى خورد، براى درخواست بهترين تقديرها در سال 
َِّذيَن  پيش رو بايد وسيله اى در دست داشت (يَا أَيَُّها ال
ــهَ َوابْتَُغوا إِلَيِْه الَْوِسيلََة)1 و چه وسيله اى  آَمنُوا اتَُّقوا اللـَّ
محبوب تر نزد حق تعالــى از كالم حضرتش در يك 
.qدست و در دست ديگر فرق شكافته اميرالمؤمنين

پى نوشت:
١. ﹝︀︡ه: ٣٥.

﹞︀ره١٧٤/ ︑﹫ــــــــ︣ ١٣٩٣ ﹝︧︖ــــ︡/︫ 



اميرالمؤمنين امام علــى مى فرمايند: قرآن 
نورى اســت كه خاموشــى ندارد، چراغى است 
كه درخشــندگى آن زوال نپذيرد، دريايى است 
كه ژرفاى آن درك نشــود، راهى است كه رونده 
آن گمراه نگردد... و شــفادهنده اى اســت كه 
بيمارى هاى وحشت انگيز را بزدايد... قرآن معدن 
ايمان و اصل آن اســت و بهار دل و چشمه هاى 
دانش، سرچشــمه عدالت و نهــر جارى زالل 

حقيقت است.1
پس درمان خود را از قرآن بخواهيد و در سختى ها 
از قرآن يارى طلبيد و خواسته هاى خود را به وسيله 
قرآن طلب كنيد و با دوســتى قرآن به خدا روى 
آوريد؛ زيرا وسيله اى براى تقرب بندگان به خدا، 

بهتر از قرآن وجود ندارد.2
مقام معظم رهبرى مي فرمايند: كليد تدبر و عمل 

به قرآن، فهميدن معناى كلمات قرآن است.
جلسات تفسير قرآن كريم در مساجد يا كم است 
و يا اســتقبال از آن كم اســت. دليل هر دو، عدم 
آشنايى طالب و فضال و امامان جماعت و مبلغان 
به روش هاى جذاب سازى جلسات تفسير قرآن 
است؛ بر اين اساس در اين نوشتار نكاتي را در اين 

خصوص مي آوريم:
1. ابتدا مشخص شود تفسيري كه قرار است بيان 

شود، ترتيبى يا موضوعى است.
2. اگر تفسير موضوعى است، موضوع مشخص 

شود.
3. سپس بايد هدف گذارى كرد؛ مثًال در اين جلسه، 
هدف از بيان تفســير چيست؟ آيا هدف افزودن 

اطالعات است؟ آيا هدف نشان دادن زيبايى هاى 
قرآن و كالم خدا است؟ يا تأثيرگذارى بر عقل و 

انديشه و رفتار و كردار مخاطبان؟
4. براى رســيدن به هدف بايد برنامه ريزى كرد؛ 
براي مثال: ابتدا ايجاد انگيزه و ايجاد ارتباط خوب 
با مخاطب در نظر گرفته شود. سپس براى فكر و 
انديشه مخاطب برنامه ريزى شود تا نهايتاً منجر 

به تأثير رفتارى شود.
5.  در شــروع جلســه حتماً ايجاد انگيزه قوى 

صورت گيرد:
نمونــه1: ايجاد انگيــزه به روش ســؤالى: آيا 
پيامبرگناهى مرتكب شده بود كه خداوند در 
سوره فتح مى فرمايد ما به تو فتح عنايت كرديم تا 
گناهان گذشته و آينده ات را ببخشيم؟ مگر پيامبر 
معصوم نبوده ؟ آيا براى بخشش گناِه كسى بايد به 
او پاداش داد؟ آيا فتح واقعاً جايزه بخشش گناهان 
است؟ چرا خداوند نسبت ذنب به پيامبرش داده 
 ﹉﹛ ︀﹠︐﹁ ︀﹡ّاســت؟ خداوند چه مى فرمايد؟ «ا
︊َِ﹈ َو ﹝︀  َم ِ﹝ْ﹟ َذْ﹡ ُ︡ َ︣ ﹜َــَ﹈ ا﹜﹙ُُ﹥ ﹝︀ َ︑َ﹆ ﹀ِ︽ْ﹫َِ﹛ ︀﹠﹫︊﹞ ︀︐﹁

3.«...︣ ُ︠ َ︃ ︑َ
نمونه2: ايجــاد انگيزه به روش تعريف: در قرآن 
آيه اى هســت كه براى حل مشــكالت همه 
انسان ها كفايت مى كند! آيه اى كه اگر مسلمانان 
و غير مســلمانان به آن تمسك جويند، نتيجه 
مى گيرند؛ آيه اى كه بســيارى از انســان ها در 
گذشــته از آن بهره ها گرفته اند! اگر من و شما به 
اين آيه توجه ويژه كنيم، مطمئناً نتيجه خواهيم 

گرفت.

در حديثى از ابوذر غفارى به نقل از پيامبر گرامى 
اسالم حضرت محمدآمده است: من آيه اى 
را مى شناسم كه اگر تمام انسان ها دست به دامن 
آن بزنند، براى حل مشــكالت آنان كافى است. 
حضرت سپس آيه «و من يّتق اللّـه...»4 را تالوت 

فرمودند.5
نمونه3: ايجاد انگيزه به روش داســتاني (با بيان 
شــأن نزول، داســتان هاى قرآن و بيان خاطره 

درباره آيه):
بيــان خاطرات درباره آيات: در ســفري كه امام 
خميني(ره) و پدرم براي زيارت به مشهد مقدس 
رفته بودند، امــام در صحن حرم امام رضا با 
سالك الي اللّـــه حاج حسنعلي نخودكي مواجه 
مي شــوند. امام امت(ره) كه در آن زمان شايد در 
حدود ســي تا چهل سال بيشتر نداشت، وقت را 
غنيمت مي شــمارد و به ايشان مي گويد با شما 
سخني دارم. حاج حسنعلي نخودكي مي گويد: 
من در حال انجام اعمال  هستم. شما در بقعه حر 
عاملي(ره) بمانيد، من خودم پيش شما مي آيم. بعد 
از مدتي حاج حسنعلي مي آيد و مي گويد چه كار 
داريد؟ امام(ره) خطاب به ايشان رو به گنبد و بارگاه 
امام رضا كــرد و گفت: تو را به اين امام رضا، 
اگر [علم] كيمياداري به ما هم بده؟ حاج حسنعلي 
نخودكي انكار به داشتن علم كيميا نكرد، بلكه به 
امام(ره) فرمودند: اگر ما «كيميا» به شما بدهيم و 
شما تمام كوه و در و دشت را طال كرديد، آيا قول 
مي دهيد كه بجا استفاده كنيد و آن را حفظ كنيد 
و در هر جايي به كار نبريد؟ امام خميني(ره) كه از 

همان ايام جواني صداقت از وجودشان مي باريد، 
سر به زير انداختند و با تفكري به ايشان گفتند: نه 
نمي توانم چنين قولي به شما بدهم. حاج حسنعلي 
نخودكي كه اين را از امام(ره) شنيد، رو به ايشان 
كرد و فرمــود: حاال كه نمي توانيد كيميا را حفظ 
كنيد، من بهتر از كيميا را به شــما ياد مي دهم و 
آن اين اســت كه بعد از نمازهاي واجب يك بار 
آيه الكرسي را تا «هو العلي العظيم» مي خواني و 
بعد تسبيحات فاطمه زهراr را مي گويي و بعد 
سه بار سوره توحيد (قل هو اللّـه احد) را مي خواني 
و بعد سه بار صلوات مي گويي: اللّـهم صل علي 
محمد و آل محمد و بعد سه بار آيه مباركه «َوَ﹝ْ﹟ 
 ﹐ ︒ُ﹫َ ﹟ْ﹞ِ ﹤ُ﹇ُْز ْ︣ َو ︀︗ً َ︣ ْ﹞َ ﹤َُ﹛ ﹏ْــ︺َ︖ْ ﹤َّ﹚َ﹛ا ﹅ِّ︐َ
ُ﹥ إَِنّ  ُ︊ ْ︧ َ ﹢َُ﹁َ ﹤ِّ﹚َ﹛ا ﹩﹚َ︻َ ﹏ْ ّ﹋َ﹢َ︐َ ﹟ْ﹞ََو ُ︉ ــ ِ︧ ︐َْ
ًرا»6 را  ْ︡ ــ﹪ٍء َ﹇ َ︫ ْ︡ َ︗َ︺َ﹏ ا﹜َ﹙ُّ﹥ ﹜ُِ﹊ِ﹏ّ  ِه َ﹇ ِ︣ ︋َ︀﹜ُِ︼ أَْ﹝ ا﹜َ﹙َّ﹥ 

مي خواني كه اين از كيميا برايت بهتر است.7
6. بــراى تبيين و تفهيم مطلب و اجراى جذاب و 

تأثيرگذار مي توان از تشبيه استفاده كرد:
نمونه: اگر موقع خوردن چاى عطسه كنيد و سه 
قطره چاى غليظ به ســه جا الف) روى شيشــه 
عينــك، ب) روى پيراهن، ج) روى فرش بريزد 
چه كار مى كنيد؟ ابتدا شيشه عينك را سريع پاك 
مى كنيد؛ چون الزمش داريد و با شيشــه لك دار 
خوب نمى بينيد. ســپس لكه پيراهن را در خانه 
مى شوييد؛ ولى لكه روى فرش مى ماند تا اينكه 
فرش شسته شود. خداوند هم در عقوبت اين گونه 

عمل مى كند:8

﹝︀رت ︋﹫︀ن
︣آن  ﹇ ︣  ︑﹀︧﹫ـ
︣ ﹋﹑م ︠︡ا روش ﹨︀ی ︗︢اب ︨︀زی ︗﹙︧︀ت ︑﹀︧﹫

صمد نظرى(استاد مركز تخصصى تبليغ)

 ْ️ َ︊ ــ َ︧ ﹋َ ︀﹝َ ِ︊ ﹁َ ﹥ٍ َ︊ ﹫ ِ︭ ﹞ُ ﹟﹞ِ ﹜﹊َُ︋ ︀ َ︮ الف) «َوَ﹝ــ︀ َأ
ُ﹊ْ﹛ َوَْ︺ُ﹀﹢ا َ︻﹟ َ﹋ِ︓﹫ٍ︣؛ هر مصيبتى به شــما  ِ︡ َْأ
برسد به دليل اعمالى اســت كه انجام داده ايد و 

بسيارى را نيز عفو مى كند».9
︀ َ︸َ﹙ُ﹞﹢ا َوَ︗َ︺ْ﹙َ﹠︀  َ︣ى  أَْ﹨َ﹙ْ﹊َ﹠︀ُ﹨ْ﹛ ﹜َ﹞ُ ب) «َوِ︑ْ﹙ــَ﹈ ا﹜ُْ﹆
﹜َِ﹞ِ﹊ِ﹚ِْ﹛ َ﹝ْ﹢ِ︻︡اً؛ و اين شــهرها و آبادى هايى 
است كه ما آنها را هنگامى كه ستم كردند، هالك 
كرديم و براى هالكتشان موعدى قرار داديم».10
اٌب  َ︢ ︻َ ﹜َُْ﹛َو ً︀ َداُدوا إِْ︔﹞ــ ْ︤ ﹫َِ﹛ ﹜َُْ﹛ ﹪﹚ِ﹝ْ﹡ُ ︀ج) «إِ﹡َُ﹞ــ
ُ﹝ِ﹫ــٌ﹟؛ ما به آنان مهلــت مى دهيم فقط براى 
اينكه بر گناهان خود بيفزايند و براى آنان عذاب 

خواركننده اى است».11
7. براى تبيين و تفهيــم مطلب و اجراى جذاب 

و تأثيرگذار مي توان از آمار و ارقام استفاده كرد:
نمونه: «ليله القدر خير من الف شهر؛ شب قدر برتر 

از هزار ماه است».12
برتــر از 1000 ماه يعنى برتر از 30000 شــب و 

30000 روز.
شب قدر نهايتاً 8 الى 10  ساعت است؛ ولى برتر از  

720000 ساعت معرفى شده است.
720000 ساعت ، 43 ميليون و 200 هزار دقيقه 

است.
1000 ماه اگر به ســال تبديل شود برابر 83 سال 

(يك عمر) مى شود.
اگركســي در  83 سال عمر خودش هر روز يك 
ســاعت عبادت كرده باشد، در سال 365 ساعت 

عبادت كرده است.

365 ساعت در هر سال 15 روز عبادت محسوب 
مى شود؛ يعنى اگر فردى در 83 سال عمر خود از 
طفوليت تا مرگ روزي يك ساعت عبادت كرده 
باشد، كل ساعات عبادات او 1245 روز معادل سه 
ســال و نيم مى شود (از 83 سال، 3 سال نهايت 4 
سال عبادت). حال 8 الى 10 ساعت عبادت كردن 

برتر از...
هان اى دل عبرت بين!

8.  براى اجراى خوب و بانشاط و جذاب بايد موارد 
ذيل رعايت شود:

الف) تنظيم فراز و نشيب صدا؛
ب) تنظيم سرعت و فرصت سخن؛

ج) هماهنگى حركات دست و چهره و سر با لحن 
و محتوا و... .

ادامه دارد.
پي نوشت:

.١٩٨ ﹤︊︴ ١ . ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥؛︠ 
.١٧٦ ﹤︊︴ ٢. ﹨﹞︀ن،︠ 

٣. ﹁︐: ١ـ٢.
٤. ︵﹑ق: ٢ـ٣.

﹥ ﹡﹆﹏ از:  ﹫︣ازي، ﹡︀︮︣؛ ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹞﹢﹡﹥؛ ج٢٤، ص٢٣٦،︋  ٥. ﹝﹊︀رم︫ 
﹝︖﹞︹ ا﹜︊﹫︀ن؛ ج١٠، ص٣٠٦.

︣اي او ﹁︣ا﹨﹛  ︡او﹡︡ راه ﹡︖︀︑﹪︋   ︠،︡﹠﹋ ﹤︪﹫  ︎﹪﹛٦. «﹨︣﹋︦ ︑﹆﹢اي ا
︡او﹡︡  ﹝﹪ ﹋﹠︡ و او را از ︗︀﹪ ﹋﹥ ﹎﹞︀ن ﹡︡ارد روزي ﹝﹪ د﹨︡ و ﹨︣﹋︦︋ ︣︠ 
﹥ ا﹡︖︀م  ﹢د را︋  ︡او﹡︡ ﹁︣﹝︀ن︠  ︑﹢﹋﹏ ﹋﹠︡، ﹋﹀︀️ ا﹝︣ش را ﹝﹪ ﹋﹠ــ︡.︠ 
︣اي ﹨︣ ﹫︤ي ا﹡︡ازه اي ﹇︣ار داده ا︨️» (︵﹑ق:  ︡ا︋  ﹝﹪ ر︨ــ︀﹡︡ و︠ 

٢ـ٣).
︊﹫︣ي ز﹡︖︀﹡﹪ از  ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥︫  از ﹁︣ز﹡︡ آ ﹏﹆﹡ ﹤ ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ري ︫︣ي︋  ٧. آ
︡ر︋ ︤ر﹎﹢ار︫︀ن (﹝﹞︡ي ري ︫︣ي، ﹝﹞︡؛ ز﹝︤م ︻︣﹁︀ن). ز︋︀ن︎ 

.﹩︐ا﹐︨﹑م و ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ﹇︣ا ️︖ ︀ت﹫︊︪︑ ٨. از
﹢را: ٣٠.  ︫.٩

.٥٩ :︿﹋ .١٠
١١. آل ︻﹞︣ان: ١٧٨. 

١٢. ﹇︡ر: ٣.

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

﹝﹠︊︣ ﹞ ︀رت٤



از اصلى ترين رســالت هاى نبى مكرم اســالم 
 ﹜ِْ﹫ْ﹚َ︻َ ﹢﹚ُ︐َْ» تالوت آيات و تعليم كتاب بود 
 1«﹥َ﹝َ﹊ِْْ﹛ــُ﹛ ا﹜ِْ﹊َ︐︀َب َواُ﹝ُّ﹚ِ︺ََُو ﹜ِْ﹫ ّ﹋ِ َ︤ َُو ﹤ِ︑ِ︀َآ
و خود ايشــان فرمود: «︠﹫︣﹋﹛ ﹝﹟ ︑︺ّ﹙﹛ ا﹜﹆︣آن 
و︻ّ﹙﹞﹥».2 بهار قرآن ماه مبارك رمضان اســت 
و موسم مناسب تبليغ رســاالت الهى. از اين رو 
شايســته اســت بخش اصلى تبليغ به تفسير و 
تبيين كالم اللّـه مجيد اختصاص داده شود. ولى 
برگزارى جلسات تفســيرى براى عموم مردم 
مهارتى است كه نيازمند فراگيرى و بهره گيرى 
از تجربيات مفّسران كشــورى است. بى شك 
يكى از مفّســران مطرح حال، حجت االسالم 
والمسلمين رضا محمدى است. ايشان از هشت 
سال پيش در مسجد محله خويش جلسات تفسير 
برگزار مى كند كه با استقبال گسترده علما، فضال 

و عموم مردم مواجه شده است. 
حجت االسالم و المسلمين رضا محمدى، سال 
1330 در يــك خانواده مذهبى در شــاهرود به 
دنيا آمد. تحصيالت خود را تا پايان متوســطه در 
زادگاهش گذراند و بعد از هجرت به قم، در رشته 
حقوق قضايى دانشگاه قم مشغول به تحصيل 

شد.
رضا محمدى با آنكه مى توانست بدون كنكور در 
رشــته حقوق و قضا به تحصيالتش در دانشگاه 
ادامه دهد، تحصيل علوم دينى را در حوزه علميه 
برگزيد و در سال 1354 وارد حوزه علميه قم شد.

وى از دروان نوجوانى با قرآن و نهج البالغه انس 
داشــته، روحيات خود را متأثر از ارتباط با اين دو 
منبع نورانــى مى داند. همكارى با مؤسســات 
پژوهشــى و ناظر علمى مركز فرهنگ و معارف 
قرآنى و تدريس در حوزه و دانشــگاه و رياســت 
آموزش و پرورش قم از جمله فعاليت هاى ايشان 
است. در ادامه گفتگويى كه درباره جلسات تفسير 

قرآن با ايشان شده است مى آيد.
 چند سال است كه به تفسير قرآن مشغوليد 

و تفسير را  از چه زمانى آغاز كرديد؟
بنده از سنين جوانى، يعنى چهل سال پيش تفسير 
قرآن را آغاز كردم و ده ســالى اســت كه به طور 
رسمى تدريس تفسير را آغاز كرده ام. من در مراكز 
تخصصى تبليغ و دانشگاه هم تفسير را تدريس 
مى كنم و هشــت ســالى اســت كه در مسجد 
هفته اى يك شب تفسير دارم كه مورد استقبال 

عامه، علما و فضال قرار گرفته است.
 جلسات تفسير قرآن در مساجد يا كم است 
و يا اســتقبال از آن كم است. دليل هر دو، عدم 
آشــنايى مبلغان به روش هاى جذاب سازى 
جلسات تفســير قرآن اســت، لطفاً درباره 

نحوه هاى بيان تفسير نكاتى بفرماييد.
تفســير قــرآن را مى توان به دو نحــوه ترتيبى 
و موضوعــى ارائه كرد. بهتريــن روش در ماه 
مبارك رمضان، روش موضوعى است و موضوع 
معادشناسى موضوع مناســبى است. حقيقت 
و براهين معاد، مرگ و بــرزخ و قيامت كبرى و 

بهشــت و جهنم و خصوصيات اينها براى مردم 
جذابيت دارد. مى تــوان با مراجعه به كتاب هاى 
منشور جاويد اثر آيت اللّـه سبحانى و پيام قرآن 
اثر آيت اللّـه مكارم شيرازى، مباحث خوبى ارائه 
كرد. طرح بحث معاد، هم جنبه اعتقادى دارد هم 
جنبه اخالقىـ  تربيتى. بهترين روش تفسير قرآن 
نيز روش تطبيقى است كه فايده هاى زيادى دارد. 
همچنين با طرح سؤال هاى هدفدار مخصوصًا 
از منبر قبل، مى تــوان در مخاطب ايجاد انگيزه 
كرد و بعد به شكل منظم طورى مباحث را مطرح 
كرد كه پاسخ سؤاالت داده شود. در تفسير قرآن 
بايد به اين نكته توجه داشــت كه لزومى به طرح 
بحث هاى دقيق لفظى يا تفسيرى نيست؛ مثًال 
آيا تقدم با ظهور است يا سياق؟ اينها به درد مردم 
نمى خورد؛ گرچه مفسر بايد از اين مسائل مطلع 
باشد. همچنين بحث ها بايد با گرايش ترويجىـ  

تبليغى مطرح شود، نه گرايش پژوهشى.
يكى ديگر از شــگردهاى جذاب سازى جلسات 
تفســير اين اســت كه از يك قارى خوش صدا 
اســتفاده شود تا حال و هواى جلسه عوض شود. 
عــالوه بر آن حتى المقدور جلســات به صورت 
كوتاه برگزار شود. اگر با بيست دقيقه مى توان پيام 
را رساند، لزومى ندارد كه حتمًا  جلسه يك ساعت 
طول بكشــد. نكته بعدى اين اســت كه مفسر 
بحث ها را به روز طرح كند و مثال ها را بر مسائل 
زمان خودمان تطبيق كند . اين خيلى براى مردم 
جذاب است كه ببيند قرآن به روز است. همان طور 
 كه در روايتى آمده اســت كــه از امام صادق
پرسيدند: چرا قرآن كهنه نمى شود؟ ايشان گفتند: 
قرآن نازل شــده براى همه زمان ها و لذا هميشه 

تازه و شاداب خواهد بود.
نكته ديگرى كه در جذاب سازى تفسير مؤثر است 
اين اســت كه زبان، زبان روان و ساده اى باشد. 
حتى المقدر از واژه ها و اصطالحاتى كه خودش 
نياز به بحث مفصل دارد، اجتناب كنيم؛ مثًال كلمه 
«جرى» براى مردم نامأنوس است و به جاى آن 
بگوييم اين از باب ذكر يكى از مصاديق اســت. 
نكته بعدى اين است كه در تفسير موضوعى كه 
در پايان آن جمع بندى انجام مى شود، پيام هايى 
كه استخراج مى كنيم بعيد از آيات قرآن نباشد. در 

برخى از تفسيرها ذوق غلبه دارد. ذوقيات به نظرم 
آفت تفسير است؛ يعنى اين قدر ذوقى اش كردند 
كه با مناســبتى نكته اى را از يك آيه استخراج 
مى كنند. اينكه مــا بگوييم از اين آيه اين پيام به 

دست مى آيد، بايد حساب شده باشد.
مجله: لطفاً اطالعاتى درباره منبع شناسى 
تفسير قرآن براى مبلغان ارائه بفرماييد. چه 
تفاسيرى براى بهره گيرى در جلسات تفسير 

قرآن مناسب تر است؟
كسى كه مى خواهد تفسير بگويد، بايد اجماالً  با 
منابع آشنا باشد. منابع هم در يك نگاه به دو شاخه 
تقسيم مى شــود: منابع اهل سنت، منابع شيعه. 
منابع شــيعه را مى شود به دو شاخه تقسيم كرد: 
تفاســير اثرى و غير اثرى. بايد مفسر با برخى از 
تفاسير اثرى آشنا باشد. تفاسير اثرى باز دو شاخه 
مى شوند: تفســير قرآن به قرآن، تفسير قرآن به 
روايت. تفاســير قرآن به قرآن هم از قديم االيام 
بوده اســت. يكى از آنها تفســير الميزان عالمه 
طباطبايى اســت. برخى تفاسير اثرى خوب 
شــيعه عبارت اند از: تفســير البرهــان مرحوم 
سيدهاشم بحرانى كه بسيار عالى است، تفسير 
نورالثقلين مرحوم عروسى حويزى، تفسير صافى 
مرحوم فيض. بهترين تفاسير روايى  اهل سنت 
تفسير الدّر المنثور جالل الدين سيوطى، تفسير 
جامع البيان از محمد بن جرير طبرى است. تفسير 
الدر المنثور معتبرتر اســت و خيلى از رواياتى كه 
درباره اهل بيت در اين تفسير آمده است؛ مثًال 
 ﹤︐︺﹫ اين روايت از پيغمبر كه مى فرمايد: «︻﹙﹩ و︫ 

.«﹥︣︊﹛ا ︣﹫  ︠﹜﹨
تفاســير غير روايى به اقســام مختلفى تقسيم 
مى شوند: تفســير كالمى، تفسير فلسفى مثل 
تفسير صدر المتألهين، تفاسير عرفانى مثل تفسير 
ادبى و عرفانى خواجه عبداللّـه  انصارى. آشنايى 
با تمام اين تفاسير براى كسى كه مى خواهد قرآن 
را تفسير كند، الزم است. برخى از تفاسير حرفى 
از خودشان ندارند؛ مانند تفسير نور كه حرف ها را 
از جاى ديگر گرفته و انسان بايد اصل آن منبع را 
ببيند. براى بيان تفسير بايد حداقل سه تفسير را 
ديد؛ براى مثال تفسير مجمع البيان، الميزان و از 
منابع اهل سنت تفسير مفاتيح الغيب فخر رازى. 
تفسير نمونه نيز براى انتخاب اينكه چه بحثى را در 
كدام منبر بگوييم، مناسب تر از ساير تفاسير است. 
در اين تفسير، شيوه بيان، دسته بندى و محتواى 

مطالب به سادگى قابل ارائه است.
 نكته مهم بعدى اين اســت كه بعد از مراجعه به 
تفاسير، نگاهى به ترجمه ها كنيم. از آيات قرآن 
ترجمه هاى زيادى شــده است. گاهى انسان در 

بيان تفسيرى اش با مراجعه به يك ترجمه، مواد 
الزم بــراى بيان مطلــب را دريافت مى كند. در 
ترجمه هم نبايد به يك ترجمه بسنده كند و بايد 
ترجمه ها را با هم تطبيق كند. به نظرم بهترين راه 

براى اين كار، نرم افزار «جامع التفاسير» است.
 در نكته پايانى چــه توصيه اى به مبلغان 

داريد؟
براى تذكر خدمت دوســتان عزيز مخاطب اين 
مجله عــرض مى كنم كه آنچه بــه درد مردم 
مى خورد و بر جانشــان مى نشيند، همين قرآن 
است و روايت. بنده گاهى براى پاسخ به شبهات 

برهان هاى عقلى مى گويم كــه ارزش دارد؛ اما 
مى بينم خيلى اثر نكرد. همين كه يك حديث از 
امام صادق مى خواندم، مى بينم كه مخاطب را 
آرام كرد. دوستان عزيز ائمه جماعات و كسانى كه 
مى خواهند به اين راه  وارد شوند، بدانند كه گفتن 
تفسير و اينكه قرآن چنين فرموده، نهج البالغه 
چنين فرموده، خيلى مؤثر اســت و خيلى مردم 
را آرام مى كنــد و از آن داليل عقلى يا علمى، اثر 

تبليغى و ترويجى خيلى بيشتر است.
پى نوشت:

١.آل ︻﹞︣ان: ١٦٤.
٢.﹡﹢ری، ﹝﹫︣زا ︧﹫﹟؛ ﹝︧︐︡رک ا﹜﹢︀︨﹏؛ ج ٣، ص ٢٣٥.

️ ا﹐︨﹑م و ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ر︲︀ ﹝﹞︡ی: ︖
︣ ︗ــ︢اب ︑﹀︧﹫ـــــ

︋︀ ﹝︀︧﹏ روز!  ﹅︊︴﹠﹞︣ ﹫︧﹀︑
به كوشش: ياسر دهاقان

﹝﹀︧ـ︣ ︋︒ ﹨ـ︀ را ︋ـ﹥ روز ︵ـ︣ح ﹋﹠ـ︡ و 
﹢د﹝︀ن ︑︴︊﹫﹅  ︣ ﹝︧ـ︀﹏ ز﹝ـ︀ن︠  ﹝︓︀ل ﹨ـ︀ را︋ 
︣ای ﹝︣دم ︗︢اب ا︨ـ️  ﹫﹙ـ﹩︋  ﹋﹠ـ︡. اـ﹟︠ 

﹥ روز ا︨ـ️.  ︊﹫﹠ـ︡ ﹇ـ︣آن︋  ﹝﹠︊︣ ﹞ ︀رت﹋ـ﹥︋ 

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٦



راه ﹎︣︤ از ﹋︊︣
حضرت زين العابدين مى فرمايند: «تو هميشه تا آخر عمر بين دو 
گروه انسان هستى؛ گروهى از انسان ها كه از تو كوچك ترند و گروه ديگرى كه از تو در عمر 
بزرگ ترند. اين قطعى است. فكر كن آنانى كه از تو كوچك ترند، چون وقت آنان كمتر بوده، 
يك گناه از تو كمتر كرده اند و آن گروهى كه از تو بزرگ ترند، يك ال اله اال اللّـــه از تو بيشتر 
گفته اند و در اين صورت هر دو گروه از تو بهترند. اين وسط چرا با غرور و كبر در مقابل گروهى 

كه بهتر از توأند باد مى كنى؟» .5
2. حرص

امام مجتبى در ادامه مى فرمايند: «َو الِْحْرُص َعُدوُّ النَّْفِس َو بِِه أُْخِرَج آَدُم ِمَن الَْجنَِّة؛ و حرص، 
دشمن نفس است از جهت آن آدماز بهشت بيرون آمد».

دومين كلنگى كه بناى شــخصيت انسان و ارزش ها را تخريب مى كند، حرص است، يعنى 
زياده خواهى، بيش از حد خود خواستن، قناعت به عنايت خدا نكردن.

︻﹢ا﹝﹏ ﹡︀︋﹢دی ا﹡︧︀ن ﹨︀
حسن هرمز(طلبه سطح سه مركز تخصصى تبليغ)

امام حسن سه مطلب را بيان 
فرمودند كه اغلب مردم دنيا، در 
هر عصر و زمانى، گرفتار و اسير 
اين سه صفت اند. حضرت به آثار 
شوم اين سه ويژگى و زيان هايى 
كه در عالم به بار آورده است، اشاره كرده اند. اين صفات 
بســيار خطرناك اند؛ زيرا مايه هالكت انسان اند؛ البته 
منظور ايشــان از اين هالكت، نابودى و مرگ جسم 
نيســت، بلكه هالكت شخصيت و روح و عقل انسان 
اســت؛ چرا كه با حمله اين ســه، بناى شــخصيت و 
عقالنيت و ارزش هاى انسانى فرو خواهد ريخت. در اين 
كالم سه علت بدبختى مردم  بيان شده است؛ اما آن سه 
خطر مهلك كدام اند؟ خطرهايي كه والدين در تربيت 
فرزندان و جوانان در راه خودسازى و موفقيت نياز دارند 

از آن اطالع يابد.
امام حسن مىفرمايند: «َهَالُك  النَّاِس  ِفي  ثََالٍث 
الِْكْبِر َو الِْحْرِص َو الَْحَســِد؛ هالكت مردم در سه چيز 

است: كبر، حرص و حسد».1 

︣︊﹊︑ .١
كدام كبر مراد است؟ آيا منظور حضرت، شخصي است كه كت 
و شلوار نو مي پوشد و ســفت تر راه مي رود و كمى سينه اش را 
جلوتر مي دهد و از مقابل هر كس كه رد مى شــود، توقع دارد به 
او ســالم بدهد يا همه براى او بلند شوند؟ آيا مراد كسى است كه خيال مي كند از همه 
يك سر و گردن بزرگ تر و باالتر است؟ آيا چنين چيزي كبر است ؟ كدام تكبرى دين 

را نابود مى كند؟
همه اينها مىتواند مصداقى براى تكبر باشد؛ زيرا تكبر درجاتى دارد؛ اما حد باالى آن، 
َّما َغنِْمُتْم ِمْن  كبر در برابر خداوند است؛ مثًال پروردگار به من امر كند و بگويد «َو اْعلَُموا أَن
بيِل؛ بدانيد  ِ ُخُمَسُه َو لِلرَُّسوِل َو لِِذي الُْقْربى  َو الَْيتامى  َو الَْمساكيِن َو ابِْن السَّ َشيْ ٍء َفأَنَّ ِهللاَّ
هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا و براى پيامبر و براى ذى القربى و 
يتيمان و مســكينان و واماندگان در راه [از آنها] است»2 و من به زبان يا در عمل به خدا 

بگويم: تو چه كسى هستى كه به من دستور بدهى خمس بدهم يا روزه بگيرم؟
يِن َو بِِه لُِعَن إِبْلِيُس؛ كبر هالك  حضرت در ادامه حديث مى فرمايند: «َفالِْكْبُر َهَالُك  الدِّ

دين است و به واسطه آن بود كه ابليس ملعون شد».
يِن؛ و  خداوند در قرآن در برابر چنين تكبري مىفرمايد: «َو إِنَّ َعلَْيَك لَْعَنتي  إِلى  َيْوِم الدِّ
مسلّماً؛ لعنت من بر تو تا روز قيامت خواهد بود!».3 يعنى تمام درهاى رحمتم به روى تو 

(شيطان) بسته باد.

احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى كه از علما و دانشمندان عصر خويش  
بود، بعد از گفتگوهاى زيادى كه بين او و امام رضارد و بدل شــد و 
سؤاالتى كه كرد و جوابهايى كه شنيد، معتقد به امامت حضرت  شد. 
او بعد از مدتى به امام عرض كرد: من ميل دارم در مواقعى كه مانعى در 
كار نيست و رفت و آمد من از نظر دستگاه حكومت اشكالى توليد نمى كند، شخصاً به خانه شما 

بيايم.
روزى آخر وقت، امام مركب شــخصى خود را فرستاد و بزنطى را پيش خود خواند. آن شب تا 
نيمه هاى شب به سؤال و جواب هاى علمى  گذشت. بزنطى از اين موقعيت كه نصيبش شده 
بود، به  خود مى باليد و از خوشحالى در پوستش نمي گنجيد. شب گذشت و موقع خواب شد امام 
خدمتكار را طلب كرد و فرمود: همان بستر شخصى مرا كه خودم در آن مى خوابم بياور و براى 

بزنطى بگستران تا استراحت كند.
اين اظهار محبت در بزنطى، بيش از اندازه مؤثر افتاد. مرغ خيالش به  پرواز در آمد. در دل با خود 
مى گفت: االن در دنيا كسى از من سعادتمندتر و خوشبختتر نيست. اين منم كه امام مركب 
شــخصى خود را برايم فرســتاد و با آن مرا به منزل خود آورد. اين منم كه امام نيمى از شب را 

تنها با من  نشست. 
بزنطى ســرگرم اين خياالت خوش بود و دنيا و مافيها را زيــر پاى خودش مى ديد. ناگهان 
امام در حالى  كه دســتها را به زمين عمود كرده بود و آماده برخاســتن و رفتن بود، با جمله 
«يا احمد» بزنطى را مخاطب قرار داد و رشــته خياالت او را پاره  كرد. آن گاه فرمودند: «هرگز 
آنچه را كه امشــب براى تو پيش آمد، مايه فخر و مباهــات خويش  بر ديگران قرار نده؛ زيرا 
﹟ ︮﹢︀ن كه از اكابر ياران على بن ابيطالب عليه السالم بود، مريض شد. امام على   ︋﹥︺︭︺︮
به عيادت او رفت و بســيار به او محبت و مالطفت كرد. دســت خويش را از روى مهربانى بر 
پيشانى  صعصعه گذاشت؛ ولى همينكه خواست از جا حركت كند و برود، او را مخاطب  قرار 
داد و فرمود: اين امور را هرگز مايه فخر و مباهات خود قرار نده. اينها دليل بر چيزى از براى تو 
نمى شود من تمام اينها را به دليل تكليف و وظيفه اى كه متوجه من است انجام دادم و هرگز 

نبايد كسى اين  گونه امور را دليل بر كمالى براى خود فرض كند».4

سعدى مى گويد: در شيراز كسى ما را 
شــام دعوت كرد. رفتيــم ديديم 
كمرش خميده، يك موى سياه در 
سر و صورت نيست، با عصا به زحمت 
راه مى رود. صاحبخانه بود. نشست، 
احترامش كرديم. گفتم: حالت چطور است پيرمرد؟ گفت: 
خوبــم. كارى را مى خواهم به خواســت خدا انجام بدهم. 
ســعدى مى گويد: به او گفتم چه كارى؟ گفت: از شــيراز 
مى خواهم جنس ببرم چين بفروشم. از بازار چين چينى بخرم 
بيايم شــام. شنيده ام آنجا چينى خوب مى خرند. بيايم آنجا 
بفروشم. ديباى رومى بخرم و ببرم در حلب. شنيده ام ديباى 
رومــى را حلب خيلى خوب مى خرند. گوگرد احمر را بخرم. 
ان شاء اللّـه اين كشورها كه رفتم، جنس ها را كه خريدم و 

فروختم بيايم شيراز، بقيه عمر را مى خواهم عبادت كنم.
ســعدى مى گويد: من به او نگاه مى كردم. امكان داشــت 
فــردا به ختم او بروم؛ اما مى گفت: بروم و بيايم. بقيه عمر را 

مى خواهم مشغول عبادت شوم.
بعد سعدى در جواب تاجر مي گويد:

آن شنيدستم در اقصاى غور
بار ساالرى بيفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنيادار را

يا قناعت پر كند يا خاك گور
ســعدى گويد: من جز اين نمى دانم كه تو را اگر بخواهند 
ساكت كنند بايد خاك گور بر دهانت بريزند و اال اگر رهايت 
كنند، مى خواهى همه دنيا را بگيرى، بعد مى خواهى بيايى 

عبادت كنى.
3. حسد

ْ﹢ِء  ُ︧ ُ︡ ا﹜ َِرا ُ︡ ــ َ︧ َْ﹛كريم اهل بيت در پايان مى فرمايند: «َو ا
︋ِ﹫َ﹏؛ و حســد پيام آور بدى است و از اين  ︀﹨َ ﹏ُ﹫ِ︋ َو ِ﹝ْ﹠ُ﹥ َ﹇َ︐َ﹏ َ﹇︀

جهت قابيل هابيل را كشت».
قلب مؤمن جايگاه حسادت نيست، بلكه خدا را شكر مى كند 
و غبطــه مى خورد؛ يعنى از خدا مى خواهد كه به او هم عطا 

كند و هيچ گاه سراغى از حسادت نمى گيرد. 
پي نوشت:

﹟ ︻﹫︧﹪؛ ﹋︪︿ ا﹜︽﹞﹤ ﹁﹪ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹔﹞﹤؛ ج ١، ص٥٧١. ١. ار︋﹙﹪، ︻﹙﹪︋ 
٢. ا﹡﹀︀ل: ٤١.
٣. ص: ٧٨.

︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج١٢، ص١٤. ٤. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹪؛︋ 
٥. ﹨﹞︀ن، ج ٦٨، ص٢٣٠.

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٨

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
︑﹫ــــــــــ︣
١ ٣ ٩ ٣
٩ ︣︊﹠﹞ ︩﹫﹁ ﹤﹡﹢﹝﹡  ︣︊﹠﹞



︤ار ︫ــ︉ ︣ از ﹨ـــ ︑︣ ︋
حسن صالح زاده(طلبه سطوح عالى حوزه علميه )

شبى  امشــب 
كــه  اســت 
پرارجتريــن و 
پررمز و رازترين شبها در گردونه زمان است؛ 
شبى كه قلمها در وصفش مى شكنند، زبانها از 
توصيفش قاصرند و عقــل در فهم آن مبهوت و 

متحير مىماند؛ شبى كه قلب رمضان به شمار 
مى آيد.

بهترين شب سال شبي اســت كه قرآن در آن بر 
فرستاده خدا نازل شد و خداوند در كتابش، آن را شبى 

پربركت دانســته و ارزش آن را برتــر از هزار ماه بيان 
كرده است. فرشتگان در اين شب مقدرات يك سال را نزد 

«ولى مطلق زمان» مىآورند و بر او عرضه مىكنند؛ از اين رو 
امشب فرصتى استثنايى و طاليى براى شستشوى آينه دل 
و جبران گذشته ها است. در روايات، بسيار از فضايل و اعمال 

اين شب سخن گفته شده است.
پيامبر اكرمدر ضمن حديثى درباره فضيلت شــب 
قدر به ايــن مضمون مىفرمايند: هنگامى كه شــب 
قدر فرا مى رســد، خداوند عّزوجل به جبرئيل و ديگر 
فرشتگان فرمان مىدهد كه به طرف زمين سرازير 
شوند و در اين شب جبرئيل به همراه ديگر مالئكه 
بــه نمازگزاران و ذاكــران و عبادت كنندگان در 
اين شــب درود مىفرســتند و بر دعاى آنان 
آميــن مىگويند و هنگامــى كه طلوع فجر 
فرا رســد، جبرئيل به مالئكه ندا مىدهد: 
آماده بازگشت شــويد. در اين هنگام 
فرشتگان از جبرئيل مىپرسند: «﹝︀ 
︮﹠︹ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︑︺︀﹜﹩ ﹁﹩ ﹢ا︕  ا﹝﹤ 

﹝﹞︡؛ خداى متعال در اين شب با خواستهها و 
حاجتهاى اين امت چه كرد؟»

 ﹜﹫﹛دهد: «اّن ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︑︺︀﹜﹩ ﹡︷︣ اجبرئيل پاسخ مى
﹁ــ﹩ ﹨︢ه ﹜﹫﹙﹤ و ︻﹀︀ ︻﹠﹛ و ︾﹀ــ︣ ﹜﹛ ا﹐ ار︋︺﹤؛ 
خــداى متعال با نگاه رحمت به ســوى 
آنان نگريست و از آنان درگذشت و 
گناهان آنان را بخشــيد، مگر چهار 
گروه كه از اين رحمت و بخشــش 

محروم اند».1
فرشتگان مىپرسند: «﹝﹟ ﹨︢ه ا﹐ر︋︺﹤؛ آن 

چهار گروه كدام اند؟»
جــواب  در  جبرئيــل 

مىگويد:

1. دائم الخمر
«َرُ︗ــٌ﹏ ﹝ــ︀َت ُ﹝ِ︡﹝ُ﹟ 
؛ شخصى كه دائم الخمر باشد»؛ فردى كه  ٍ︣ ﹝ َ︠
هميشه در حال مى گسارى و مستى است و عقل 
خود را ذليل كرده اســت و با همين حال و بدون 

توبه از دنيا برود.
معّبدّيــه  خالــد  أّم  گويــد:  ابوبصيــر 
بر امام صادقوارد شد و من نزد امام بودم. او 
عرض كرد: «فدايت شوم، در شكم من صداها 

و پيچش هاي زيادي است. به دكتران 
عراق مراجعه كردم. آنان گفتند: بايد 

آب جو (مســت كننده) با سويق 
(آردجو) بخــوري تا مريضي ات 

خوب شود. من اين كار را نكردم؛ چون مي دانستم 
شــما از آن كراهت داريد. حال از شما مي پرسم. 
خداوند به قلبم انداخت نخورم تا از شما بپرسم».

امام به من فرمودنــد: «آيا حرف هاي اين زن و 
سؤال او را شنيدي؟» سپس به آن زن فرمودند: 
«قســم به خدا قطــره اي از آن را برايت تجويز 
نمي كنم؛ چون پشيمان مي گردي، هرگاه جانت 
به گلويت برسد» و با دست اشاره به حلقوم كردند 
و سه مرتبه فرمودند: « آيا فهميدي چه گفتم؟» 

عرض كرد: «آري».2

2. عاق والدين
«و ︻︀ق ﹜﹢ا﹜︡﹥؛ و شــخصى كه عــاّق والدين 

است».
قرآن كريم از زبان حضرت عيسىمىفرمايد: 
︀؛ و مرا  ــِ﹆﹫ْ َ︫ ︀راً  ُ︊ ︗َ ﹪﹠ِ﹚ْ︺َ︖َْ ﹜َْ﹛ َو ﹪︑ِ َ︡ ا ︋ِ﹢ا﹜ِ ْ︣ «َو ︋َــ
نســبت به مادرم نيكوكار قرار داده و جبار و شقى 
قرار نداده اســت». پيامبر اكــرم فرمودند: 

برحذر باشيد و بپرهيزيد از عقوق والدين؛ زيرا 
بوى بهشت از مسير هزار سال استشمام 
مىشــود؛ اما عاق والدين از استشمام 
بوى بهشت محروم است.3 همچنين 
فرمودند: بهشت بر عاّق والدين حرام 

است4 و آتش جهنم جايگاه عاق والدين 
است.5

3. قاطع رحم
«و قاطع رحم؛ و شــخصى كه صله رحم را قطع 

كرده است».
ي َ︑َ︀ُ︧﹙﹢َن  قرآن كريم مىفرمايد: «َو ا︑ُُ﹆﹢ا ا﹜﹙َُ﹥ ا﹜ُ︢
؛ و از خدايى  ً︀ ︃َْر︀َم إِنُ ا﹜﹙َُ﹥ ﹋︀َن َ︻َ﹙ْ﹫ُ﹊ْ﹛ َر﹇﹫︊ ︋ِِ﹥ َو ا﹜ْ
بپرهيزيد كه [همگــى به عظمت او معترفيد و] 
هنگامى كه چيزى از يكديگر مى خواهيد، نام او را 
مى بريد! [نيز از قطع رابطه با] خويشاوندان خود، 
پرهيز كنيد! زيرا خداوند مراقب شــما است».6
صله رحــم مراتبي دارد: 
رســيدگي به خويشان، 
رفت و آمد، كمك مالي يا 
حفظ آبــروي آنان و گاه 
برطرف كردن ضرر. پس 
صله رحم شامل هر عملي است كه اگر شخص به 
جا نياورد ميگويند قطع رحم كرده است. رسول 

َ﹙︀م ؛  َ︧ ِ︋ ُ﹙﹢ا أَْرَ︀َ﹝ُ﹊ْ﹛ َو ﹜َْ﹢  ِ︮ خدافرمودند: «
صله رحم كنيد، اگرچه با يك سالم».7

فردى به نام شعيب مىگويد: روزى خدمت امام 
موسى كاظمبودم كه فرمودند: فردا مردى از 
اهل مغرب تو را مالقات خواهد كرد و از حال من 
و تو خواهد پرسيد. پس هر چه از مسائل حالل و 
حرام از تو سؤال كند تو از جانب من جواب او را بده. 

گفتم: فدايت شوم آن مرد مغربى چه نشانى 
دارد؟ فرمودند: مردى بلندقد است و نام 
او يعقوب اســت و هرگاه او را مالقات 
كردي، اگر خواست به نزد من بيايد، او 

را با خود بياور.
شــعيب مىگويد: به خدا سوگند كه روز 

ديگر من در طواف بودم كه مردى بلندقد به 
من رو كرد و گفت: مى خواهم از احوال صاحبت 
سؤالى كنم. گفتم: از كدام صاحب؟ گفت: از فالن 
بن فالن، يعنى امام موسى بن جعفر. گفتم: 
اســمت چيســت؟ گفت: يعقوب. گفتم: از كجا 
آمدهاى؟ گفت: اهل مغــرب ام. گفتم: از 
كجا مرا مى شناسى؟ گفت: در خواب 
ديدم كه فردى به من گفت شــعيب را 
مالقات كن و آنچه خواهى از او بپرس. 
چون بيدار شدم نام تو را پرسيدم. تو را به من نشان 
دادند. گفتم: در اين مكان بنشين تا من از طواف 
فارغ شــوم و به نزد تو بيايم. پس طواف خود را 
انجام دادم و به نزد او رفتم و با او صحبت كردم. او 
را مردى عاقل يافتم. پس از من طلب كرد كه او را 
به خدمت امام موسى بن جعفر ببرم. دست او 

را گرفتم و به خانه آن حضرت بردم.
وقتى امام نگاهش بــه آن مرد افتاد، فرمود: اى 
يعقوب تو ديروز اينجا وارد شدى و بين تو و برادرت 
در فالن موضع نزاعى رخ داد و كار به جايى رسيد 
كه همديگر را دشنام داديد و اين طريقه ما نيست 
و ديــن ما و دين پدران ما بر اين نيســت و ما امر 
نمىكنيــم احدى را به اين نحــو كارها. پس از 
خداوند يگانه بى شــريك بپرهيز. همانا به اين 
زودى مرگ بين تو و برادرت جدايى خواهد افكند 
و برادرت در همين سفر خواهد مرد. پيش از آنكه 
به وطن خويش بازگردد. تو هم از كار خود پشيمان 
خواهى شد و اين اتفاق به آن جهت واقع شد كه 
شما قطع رحم كرديد. خدا عمر شما را قطع كرد. 
آن مرد پرسيد: فدايت شوم اجل من كى خواهد 

رســيد؟ فرمود: همانا اجل تو نيز حاضر شده بود، 
لكن چون در فالن منــزل با عمهات صله رحم 

كردى، بيست سال بر عمر تو افزوده شد.
شعيب گويد: يك سال بعد از اين مطلب، آن مرد 
را در مسير حج ديدم و احوال او را پرسيدم. خبر داد 
كه در آن سفر برادرش به وطن نرسيد و در بين راه 

به خاك سپرده شد.8

4. كينهتوز
︀︗﹟، ﹇﹫﹏: ︀ ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـــ﹥ و ﹝︀  «و︫ 
ا﹜︪ــ︀︗﹟؟ ﹇︀ل: ا﹜︭︀ر﹝﹤؛ و شخص شاجن. 
پرســيده شد: اى رســول خدا شاجن چه كسى 
است؟ حضرت فرمود: شــخصى كه كينهتوز 

است».
وقتى انسان غضب كند و 
نتواند انتقــام بگيرد، اين 
خشــم در درون فــرد، 
عقدهاى ايجاد مىكند و به كينه تبديل مىشود. 
كينه توز براى فرونشــاندن آتش كينه، آلوده به 
برخى گناهان مي شود و به همين سبب بر اساس 
آيات قرآن و روايات از رحمت و لطف حق در دنيا 

و آخرت محروم است.
رسول خدافرمودند: «به هم محبت ورزيد 
و بــه يكديگــر هديه بدهيد كه هديــه كينه را 

مي زدايد».9
امشب شــب عفو و بخشش است، شب جبران 
خطاها و پاك كردن دل از كينهها و گناهان، شب 
گريه و انابه. خوشا به حال كسى كه صله رحم كند 
و كينــه و كدورت را از دلش خارج كند و با توبه از 

گناهنش، ابراز پشيمانى كند.
پي نوشت:

١. ﹁︐︀ل ﹡﹫︪︀︋﹢ري،  ﹟︋︡﹝﹞︧﹟؛ رو︲﹥ ا﹜﹢ا︻︷﹫﹟؛ ج٢، 
ــ﹫ ﹝﹀﹫︡؛ ا﹐﹝︀﹜﹩؛ ص٢٣١، ﹝︖﹙٢٧︦؛  ص١٩٨؛︫ 
︡وق؛ ﹁︱︀﹏ ا﹐︫ــ︣ ا﹜︓﹑︔ــ﹥؛ ص١٢١؛   ︮﹫︫ــ
︻︣و︨﹪ ﹢︤ي، ا︋﹟ ︗﹞︺﹥؛ ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹢ر ا﹜︓﹆﹙﹫﹟؛ ج ٥، 

ص٦١٤ (︋︀ ا﹡︡﹋﹩ ︑﹀︀وت در ﹝︱︀﹝﹫﹟).
﹫ ︻︊︀س؛ ﹝﹠︀زل ا﹒︠︣ه. ︣﹎︣﹁︐﹥ از: ﹇﹞﹪،︫   ︋.٢

﹫ ﹋﹙﹫﹠﹪؛ ا﹜﹊︀﹁﹩؛ ج٢، ص٣٤٩.  ︫.٣
٤. ا︋﹟ ا︋﹪ ﹁︣اس؛ ︑﹠︊﹫﹥ ا﹜﹢ا︵︣؛ ج٢، ص١١٨.
︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٤٠، ص٥٩. ٥. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹪؛︋ 

٦. ﹡︧︀ء: ١.
︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج ٧١، ص٨٥. ٧. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹪؛︋ 

ــ﹫ ︻︊︀س؛ ﹝﹠︐﹥ى ا﹐﹝︀ل؛ ج٢، ﹝︺︖︤ه دوازد﹨﹛ ا﹝︀م  ٨. ﹇﹞﹪؛︫ 
.︣﹀︺︗ ﹟ ︋سى﹢﹞

 ﹟︡﹛ا︠﹑ق ا︨ــ﹑﹝﹪؛ ︑︣︗﹞﹥ ︗﹑ل ا ﹜﹚︻ ︡ي؛﹞﹑﹞ ،﹪﹇٩. ﹡︣ا
﹝︖︐︊﹢ي؛ ج٢، ص٢٠٤.
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   الف) مقدمه
1. زيارتنامه:

َْ﹠︀ َو  َ﹡︀ َو َ﹝ْ﹢﹐َ﹡︀ إِ﹡ُ︀ َ︑َ﹢︗ُ َ︡ ــ﹫ِ َ︨  ︀َ ﹤﹆ِ﹚ ﹟ ا︋﹫︴︀﹜︉  ︀ّ︖َ﹥ ا﹜ّ﹙ـــِ﹥ ︻﹙﹩︠   ︋﹩﹚︻ ︀َ ﹟﹫﹠﹞﹢﹝ُ﹛ا َ︣ «َ︀ ا﹝﹫
.«︀﹠َ︑ِ︀︗َ︀َ ْي َ︡ َ ﹟َ﹫َْ︋ ︀َك﹠َ﹞ْ ُ︡ ْ﹙َ﹠︀ ︋َِ﹈ إِ﹜َ﹩ ا﹜﹙ُِ﹥ َو َ﹇ ُ︨ َ﹀ْ︺َ﹠︀ َو َ︑َ﹢ ْ︪ ︐َ ْ︨ ا

زمزمه اوليه جهت همراه كردن مخاطب:
ِ اْشَفع لََنا ِعْنَد اهللاَّ (دو مرتبه) «َيا َوِجيًها ِعْنَد اهللاَّ

2. شعر شروع:
بي مهر علي اگر بميرم چه كنم دل را ز علي اگر بگيرم چه كنم  
فردا كه كسي را به كسي كاري نيست                         دامان علي اگر نگيرم چه كنم

3. استفاده از آيه:
ذيل آيه واليت1 نقل شده است روزى سائلى وارد مسجدالنبىشد و دست گدايى به سوى 
هر كسى دراز كرد، چيزى نيافت. اميرالمؤمنين مشغول نماز بود. در حال ركوع با انگشت دست 
به سائل اشاره كرد. سائل مطلب را گرفت انگشتر را از انگشت آقا بيرون آورد. آيه نازل شد: «اّ﹡﹞︀ 

و﹜ّ﹫﹊﹛ ا﹜ّ﹙ـ﹥... و ﹢︑﹢ن ا﹜︤﹋﹢ه و ﹨﹛ را﹋︺﹢ن».2
4. جمالت احساسى و عاطفى (گره با مخاطب)

خانه، خانه خدا، ســاعات بهترين ســاعات، شب، شب قدر، بهترين شــب، برتر از هزار ماه. يا 
اميرالمومنينما هم گداى در خانه شــماييم، ما هم آمده ايم نگين پادشاهى از شما بگيريم. 
خيلى ها گرفتارند. بعضى ها مشــكالتى دارند. آقا جان همه ما از محبان واقعى شما و بچه هاى 

شماييم.

︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫ـــــ﹟ ︣︔﹫ــــ﹥ ا﹝﹫ ﹞
﹩ــــــــ﹚︻

  الف) حلقه اتصال به سخنرانى
جبرئيل شــب معراج نزد پيامبر آمد و پيامبر به او 
فرمود: «﹨﹏ ﹜ــ﹉ ﹝﹟ ︀︗﹥؟» جبرئيل عرض 
︡︖﹥ ﹝﹟ ا﹜ّ﹙ـــ﹥ و  كرد: «︀︗︐﹩ ان ︑﹆︣أ ︻﹙﹩︠ 
︡︖﹥! ﹨︢ا   ︠︀» :ا﹜︧ــ﹑م». پيامبر فرمود ﹩﹠ّ﹞

︗︣﹆ ﹏﹫︣︊﹉ ا﹜︧﹑م».
خديجه جواب داد: «اّن ا﹜ّ﹙ـــ﹥ ﹨﹢ ا﹜︧ــ﹑م و ﹝﹠﹥ 

ا﹜︧﹑م وا﹜﹫﹥ ا﹜︧﹑م و ︻﹙﹩ ︗︣︊﹫﹏ ا﹜︧﹑م».
  ب) مقدمه
1. زيارتنامه:

«ا﹜︧ــ﹑م ︻﹙﹩ ازوا︗﹉ ا﹜︴︀﹨ــ︣ات ا﹜﹫︣ات 
︭﹢︮ــ︀ ا﹜︭︡﹆﹥ ا﹜︴︀﹨︣ه  ا﹝︀ت ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟︠ 
︡︖ــ﹥ ا﹜﹊︊︣ی اّم  ا﹜︤﹋﹫ــ﹥ ا﹜︣ا︲﹫﹥ ا﹜﹞︣︲﹫﹥︠ 

ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟».

2. شعر شروع:
سالم ما به تو باد اى خديجه كبرى

نخست همسر خوش طينت رسول خدا
تويى كه ثروت خود بى دريغ بخشيدى
به همسرى كه مقامش به حق بود واال

چو گشت معتكف كوه نور همسر تو 
تويى كه بوده اى چشم انتظار حرا

تويى نخست مسلمان كه گفته اى از صدق
كالم طيبه را با نواى آمّنا

3. جمالت احساسى و عاطفى (گره با مخاطب)
بــا هم برويم خانه پيغمبر خداكنار بســتر 
خديجــه كبرى. خدا نكند كســى كنار بســتر 
عزيزش نگران نشسته باشد. چقدر سخت است 
كه بخواهى با عزيزترين كس خود خداحافظى 

كنى! جدايى خيلى سخت است.
  ج) متن مرثيه همراه با شعر

حضرت خديجه در بســتر افتاده است. دخترش 
زهراى مرضيه مثل پروانه دور سر مادر مى چرخد. 
غمگين و غصه دار است؛ اما اين مادر رفتنى است:

خدايا چه خاكى شده بر سرم
كه رفته ز سر سايه مادرم

دگر دل غمينم، يتيمم يتيمم، منم در محن
شده قوت من اشك و خون جگر

ندارد كفن مادرم اى پدر
خديجهr به زهراr اشــاره كــرد: فاطمه 
جان! دخترم من از اينكه از پيامبر تقاضايى كنم، 

خجالت مى كشم. دخترم، تو از بابا بخواه پيكرم را 
با يكى از روپوش هاى خود كفن كند و بپوشاند.1

شده قوت من اشك و خون جگر
ندارد كفن مادرم اى پدر

بميرم برايت، بياور عبايت، به جاى كفن
عرضه داريم يا خديجه، شــما از دنيا رفتيد، دختر 
شما فاطمه كنار بستر، گريه كنان، ناله زنان يتيم 
شد، با اينكه پنج سال بيشتر نداشت. داغ و مصيبت 
سنگينى را تحمل كرد؛ ولى اثر ضرب تازيانه در 
جنازه شما نبود، اثر ميخ در نبود، كبودى صورت! 
يا اللّـه. بميرم براى آن دخترى كه هم  اثر ضرب 
تازيانه، هم اثر ميخ در بر جنازه مادر، هم كبودى 
صورت، آخ بميرم براى زينب كبرىr پنج سال 
بيشتر نداشــت. يك مرتبه بين در و ديوار شنيد، 
مادر دارد صدا مى زند: «آه يا فّضه اليك فخذينى  
فقد واللّـه قتل ما فى احشائى من حمل»؛2 يعنى 
فضه بيا محسنم رو كشــتند. همه صدا بزنيد يا 

زهرا.
پي نوشت:

١. ﹝﹙︊﹢︋﹪، ﹝﹞︡︋︀﹇︣؛ ا﹜﹢﹇︀︹ و ا﹜﹢ادث؛ ج١، ص١٣٢.
﹫️ ا﹐︤ان؛ ص ٩٦. ﹫ ︻︊︀س؛︋   ︫،﹪﹝﹇ .٢

﹝﹠︊︣  ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹁﹫︩ رو︲﹥

﹤︖︡︠ ︣ت ︱ ﹤﹫︔︣ ﹞

   ب) متن مرثيه:
شعر مرثيه (سبك شبانگاهان):

به سر آمد انتظار على، زد سپيده شب درد هجرانم
مدارا كن با من اى كوفه، يك دو روز دگر بر تو مهمانم
دل تنگم ناله ســر داده، خداحافظ مهر و سّجاده، اى 

على جان، اى على جانم
لحظات خداحافظى على با كوفه و مسجد و محراب و 
نخلستان و چاه است. شب ها سر در چاه مى كرد، ناله 

مى زد و درد دل هايش را با چاه مى گفت.
دل شب آفاق به وقت سحر، شاهد اشكم ماه كوفه بود 

ندارم كس در همه عالم، محرم رازم چاه كوفه بود
دل تنگم ناله ســر داده، خداحافظ مهر و سّجاده، اى 

على جان، اى على جانم
اهل بيتش را جمع كرد. زهر چنان در بدنش اثر گذاشته 
بود كه نمى توانســت لب به غذا بزند. فرمود: شــما را 
به خدا مى ســپارم. دل همه آتش گرفت. امام مجتبى 
پرسيد: بابا چرا اين طورى صحبت مى كنيد؟ فرمود: 
چند شب رســول خدارا در خواب ديدم. از اذيت 
و ازار مردم شــكايت كردم. فرمود: على جان نفرين 
كــن. نفرين كردم كه خدايا بدها را بر اينان مســلط 
كن. فرمود: على جان خدا دعايت را مســتجاب كرد. 
چند شــب ديگه به ما ملحق مى شويد! حسن جان! 
شــب هاى آخر عمر من است. تو را وصيت مى كنم به 

برادرت حسين... .3
عرضه بداريم يا اميرالمومنين حق داشتيد سفارش 
حسين را بكنيد. آخر اينجا كنار بستر شما، امام حسن 
بود، امام حسين بود، عباس و محمد حنفيه و... بودند؛ 
اما كربال پسرت حسين غريب، تشنه، بى كس، تنهاى 
تنها ميان قتلگاه افتاده. كسى لحظه آخر كنارش نبود.

︡ر  اما نه، يكى كنارش بود: «ا﹜︪ــ﹞︣ ︗︀﹜︦ ︻﹙﹩︮ 
ا﹜﹟﹫︧». همه صدا بزنيد حسين... .

پي نوشت:
١. ﹝︀︡ه: ٥٥.

٢. ﹨﹞︀ن.
﹫ ︻︊︀س؛ ﹝﹠︐﹩ ا﹒﹝︀ل؛ ص٢١٧.  ︫،﹪﹝﹇ .٣

عبداهللا صمدى

عبداهللا صمدى
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فضيلت مــاه رمضان در روايات و آيات بســيارى و با 
بيان هاى گوناگوني مطرح شده است. يكى از مهم ترين 
فضليت هاى اين ماه، نزول جميع كتاب هاي آسمانى در 

اين ماه است.
حضرت صــادق فرمودند: همه قرآن يك جا در 
ماه رمضان به بيت المعمور نازل شد. سپس در طول 
بيســت سال تدريجًا نازل شــد. سپس پيغمبر
فرمود: صحف ابراهيم در شب اول ماه رمضان نازل 
شده و تورات  در شــب ششم ماه رمضان نازل شده 
و انجيل  در شــب سيزدهم نازل شده و زبور در شب 
هجدهم ماه رمضان و قرآن در بيســت و ســوم ماه 

رمضان نازل شده است.1
در اين نوشتار به بررســى حكمت نزول كتاب هاي 
آســمانى در ماه مبارك رمضــان خواهيم پرداخت. 

بى شك نزول كلمات پروردگار در اين ظرف زمانى داراى حكمت است؛ 
اما اينكه حقيقت اين نزول چه مصلحتى را به دنبال دارد، مطلبى است كه 
از فهم و ادراك انســانى ما خارج است. آنچه مي توان گفت اينكه تطابق 

كالم خدا با ماه خدا زيبا است. 
اينكه نزول چه معنايى دارد و به چه صورت رخ مي دهد، محل بحث و نظر 
اســت. ما مى دانيم نزول، امري مجرد است؛ اما آيا نزول مى تواند در زمان 
يا مكاني خاص همانند ماه رمضان باشد؟ يا اينكه رمضان در روايت داراى 
معناى ديگرى اســت؟ به تعبير ديگر چگونه يك امر مجرد (نزول) كه در 
ظرف مادى زمان و مكان قرار نمي گيرد، به يك زمان خاص (ماه رمضان) 

نسبت داده شده است؟
پيش از هر سخني بيان مى كنيم ما به دنبال برداشت هاى عرفانى صرف از 
روايات و تأويل حديث (چنان كه فرقه اسماعيليه بدان اعتقاد دارند) نيستيم. 
نيز شايسته اســت بگوييم آنچه در پى مى آيد صرفاً شواهدى براى اثبات 
موضوع است و بحث مفصل و جامع درباره اين موضوع مجال گسترده ترى 

مي طلبد. 
حقيقت نزول 

چنان كه در كتاب هاي معرفت شناســى و عرفانى بحث شده است، حقيقت 
نزول يك حقيقت مجرد است و مجردبودن به اين معنا است كه در ظرف زمان 
و مــكان نمى تواند قرار بگيرد؛ اما مفهوم زمان به خودى خود، داراى ابعادى 
است كه ذات اقدس اله بر اساس آن، بركات و رحمت هاى خود را بر خلق نازل 
مى كند. بى شك ماه مبارك رمضان از جمله ظروف زمانى است كه پروردگار 
ابواب رحمت خود را به مناسبت آن براى خلق گشوده است؛ بنابراين مى توان 
چنين استنباط كرد كه نزول اين كتاب ها بر اساس همين رحمت الهى صورت 

گرفته است؛ اما بايد بدانيم انزال ازتنزيل متفاوت است.

فرق بين انزال و تنزيل و اشاره به وجه تسميه قرآن
َل ﹁﹫ِ﹥  ِ︤ ي ُأْ﹡ ُ︣ َرَ﹝︱︀َن ا﹜ُ︢ ْ َ︫ مرحوم عالمه طباطبايى در تفسير آيه شريفه «
﹇︀ن»2 در خصوص نزول قرآن و  ْ︣ ﹠︀ٍت ِ﹝َ﹟ ا﹜ُْ︡ى  َو ا﹜ُْ﹀ آُن ُ﹨ً︡ى ﹜ِ﹙﹠ُ︀ِس َو ︋َ﹫ِ ْ︣ ا﹜ُْ﹆
حقيقت معنايى اين نزول بحث مفصلى كرده است. ايشان مى فرمايد: «كلمه 

نزول به معناى پايين آمدن و واردشدن از نقطه بلند است 
و فرق ميان انزال و تنزيل اين است كه انزال به معناى 
نازل كردن دفعى و يكپارچه اســت و تنزيل به معناى 
نازل كردن تدريجى است و كلمه قرآن اسم كتابى است 
 كه خداى تعالى آن را بر پيامبر گرامي اش محمد
نــازل كرده و به اين جهت آن را قرآن ناميده كه قبًال از 
جنــس خواندني ها نبود و به منظور اينكه در خور فهم 
بشر شود، نازلش كرد و در نتيجه كتابى خواندنى شد، 
︀ ﹜ََ︺﹙ُُ﹊ْ﹛ َ︑ْ︺ِ﹆ُ﹙﹢نَ"3  ْ﹫ِ︋ َ︣ ︻َ ً︀ آ﹡ ْ︣ چنان كه فرمود: "إِ﹡ُ︀ َ︗َ︺ْ﹙﹠︀ُه ُ﹇
و اين كلمه هم بر مجموع قرآن اطالق مى شود و هم 

بر اجزاى آن».4
بنابراين نزول كتاب هاي آسمانى به صورت دفعى بوده 
است كه از لوح مكنون به قلب پيامبران نازل مى شده 
است و اين انزال حقيقتى از لوح مكنون و محفوظ الهى 

بوده است كه در ظرف رحمت اين ماه واقع شده است.
در روايتى از امام صادقدرباره ظرف زمانى ماه مبارك رمضان، تعابيرى 
وارد شده است كه جاى دقت نظر و تأمل دارد. فقال: «ال تقولوا: هذا رمضان، و 
ال ذهب رمضان، و ال جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء اللّـه عز و جل 
ال يجي ء و ال يذهب، و إنما يجي ء و يذهب الزائل، و لكن قولوا: شهر رمضان، 
فالشهر مضاف إلى االسم، و االسم اسم اللّـه عز ذكره، و هو الشهر الذي انزل 
فيه القرآن جعله مثال وعيدا؛ حضرت مى فرمايند: نگوييد اين رمضان است و 
رمضان مى رود و مى آيد؛ زيرا رمضان نامى از اسامى پروردگار است كه در آن 
رفت و آمدى فرض نمى شود؛ چرا كه عنوان آمد و شد از قبيل امور زوال پذير 
است؛ ولى بگوييد ماه رمضان؛ زيرا اين ماه اضافه به اسم پروردگار است كه در 
آن ماه، قرآن نازل شده است و اين كتاب به عنوان مثلى قرار داده شده است».5
دقــت در تعبير امامدر خصوص رمضان و ظرف زمانى بودن ماه رمضان 
تعبيرى است كه اهميت و فضيلت اين ماه عزيز را بيان مى كند؛ چه اينكه آمدن 
و رفتن در حقيقِت رمضان نهفته نيســت و با ذات الهى ناسازگار است؛ ولى 
اضافه عنوان ماه (شــهر) به نام رمضان، سبب نزول قرآن و ساير كتاب هاي 
آسمانى مى شود. اين دقت نظر در حقيقت وجودى ماه رمضان و نام رمضان 
مى تواند به ما در فهم دقيق تر حكمت نزول كتاب هاي آســمانى در اين ماه 

كمك شايانى كند.
بنابراين بعيد نيست نزول كتاب هاي آسمانى در ماه مبارك رمضان به معناى 
نزول كتاب هاي آسمانى در يك ظرف توحيدى و با انديشه توحيدى عميق 
باشــد، نه صرف نزول در ماهى به نام رمضان، و حقيقت چيزى باالتر از اين 

مسائل است.
پي نوشت:

﹫︡﹨︀︫﹛؛ ا﹜︊︣﹨︀ن ﹁﹩ ︑﹀︧﹫︣  ︣ا﹡﹪،︨  ﹫ ﹋﹙﹫﹠﹪؛ ا︮﹢ل ﹋︀﹁﹩؛ ︑︣︗﹞﹥ ﹝︭︴﹀﹢ی؛ ج٤، ص٤٣٧؛︋   ︫.١
ا﹜﹆︣آن؛ ج١، ص٣٩٠.

﹆︣ه: ١٨٥.  ︋.٢
٣. ز︠︣ف: ٣.

﹫︡﹝﹞︡︋︀﹇︣؛ ︑︣︗﹞﹥ ︑﹀︧﹫︣ ا﹜﹞﹫︤ان؛ ج٢، ص١٨.  ︨،﹪﹠﹫︧ .٤
︀︭︣ ا﹜︡ر︗︀ت؛ ج١، ص٣١١. ﹀︀ر ﹇﹞﹪، ﹁︣وخ؛︋   ︮.٥

﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

︣ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︫ ︤ول ﹋﹑م ا﹜ّ﹙ـ﹥ در ﹡
︫︃ن ﹡︤ول ﹋︐︉ آ︨﹞︀﹡﹩ در ﹝︀ه ر﹝︱︀ن

سيد مهدى رضوى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

روزه از جمله عبادت هايى است كه تأثير تربيتى 
و تهذيبى فراوانى بر انســان دارد، تا آنجا كه در 
روايتى آمده است دين اسالم بر روزه بنا نهاده شده 
است.1 در اين نوشتار ابتدا به آثار مهم تربيتى روزه 
از ديدگاه روايات اشاره مى كنيم و سپس در مورد 

روزه دارى در فصل گرما سخن خواهيم گفت.
     آثار تربيتى روزه

براى روزه آثار زيادى ذكر شــده است كه برخي 
از آن در زندگى فــردى و برخي ديگر در زندگي 

اجتماعى جلوه مي كند.
   آثار فردى روزه

1. تقويت اخــالص: روزه از جملــه عباداتى 
اســت كه باعث تقويت اخالص در وجود انسان 
مى شــود؛ زيرا عبادتى است كه تا شخص آن را 
اعالم نكند، مخفى است. در روايتى از امام على

2 و حضرت فاطمه3 فلسفه وجوب روزه 
تثبيت اخالص ذكر شده است.

2. تقويــت پايــدارى و صبر: صبــر يكى از 
فضيليت هاى اخالقى اســت كه جايگاه مهمي 
در تحصيــل معرفت الهــى دارد.4 ماه رمضان و 
روزه دارى مصداق بارز صبر اســت. مفسران در 
︀﹜︭︊︣ و ا﹜︭﹑ه» صبر را  تفســير آيه «ا︨︐︺﹫﹠﹢ا︋ 
به روزه تفسير كرده اند5 و پيامبرماه رمضان 

را ماه صبر نام نهادند.6
3. تقويت روحيه معنويت: انســان روزه دار با 
گرسنگى و تشنگى كه كمترين كارى است كه در 
هنگام روزه دارى انجام مى دهد، به ياد گرسنگى و 
تشنگى روز قيامت مى افتد و باعث مى شود براى 

روز واپسين خود توشه اى فراهم كند.7
4. مهار شــهوت: راهكارهاي مختلفى براى 

كنترل شهوت خصوصاً شــهوت جنسى بيان 
شده است كه يكى از كارآمدترين آنها روزه است. 
پيامبرخطاب به جوانانى كه شرايط ازدواج 
را نداشــتند فرمودند: روزه بگيريد؛ چرا كه روزه 

كاهش دهنده شهوت است.8
5. تضمين تندرســتى: در روايات زيادى اشاره 
شده اســت كه روزه باعث تندرستى و سالمتى 
اســت.9 همچنين در روايات ديگرى روزه زكات 
بدن عنوان شــده اســت.10 همه اين احاديث 
اشاره مســتقيم به رابطه روزه دارى و سالمتى و 

تندرستى دارد.
6. نشاط و آرامش: روزه دار در هنگام افطار و با 
ديدن ســفره افطارى نشاط مي يابد و در قيامت 
هنــگام ديدار پروردگار با آرامــش نزد او حاضر 
مى شود.11روزه باعث مى شود قلب مؤمن سراسر 

آرامش و نشاط باشد.12
   آثار اجتماعى روزه

1. تقويت حس نوع دوستى و همدردى: فاصله 
طبقاتــى و اختالفات مالى بين مســلمانان گاه 
باعث مى شود اقشار مختلف نتوانند از اوضاع هم 
اطالعى داشته باشند؛ اما روزه سبب مى شود اين 
شكاف بين فقير و غنى ديده نشود و هر دو در اين 

حال يكسان باشند.13
2. كاهش آســيب هاى اجتماعى: روزه تأثير 
بســزايى بر كم كــردن جرم ها و آســيب هاى 
اجتماعى دارد. روزه داراى از مناســكى است كه 
باعث تقليل نيروى جســمانى مى شود و همين 
مانع بروز ناهنجارى ها در ســطح جامعه است. با 

روزه غضب و شهوت فروكش مى كند.13
3. ترويج احسان و سنت هاى نيك در جامعه؛ 
جامعه اى كه به سمت معروف حركت كند، قطعًا 
از منكر دور مى شــود. روزه راه مناســبى براى 
رسيدن به اين هدف عالى است. امام سجاد
مى فرمايد: ستايش مخصوص خدايى است كه 

ماه رمضان را از جمله راه هاى احسان قرار داد.14
از جمله سنت هاى ديگرى كه در اين ماه مى توان 
به آن اشاره كرد، افطارى دادن و صله رحم است.15 
در پايان اين بخش بايد متذكر شويم ظهور كامل 
اين آثار با روزه واقعى شكل مى گيرد و مستلزم اين 

است كه تمام اعضا و جوارح انسان روزه باشد.16
   روزه دارى در فصل گرما

روزه از جملــه عباداتى اســت كه عمل به آن در 
زمان هــاى مختلف متفــاوت دارد. روزه دارى 
در فصل گرما به دليل منع شــدن از نوشيدنى ها 
سختى بيشتري دارد و قطعاً اين از ديدگاه خداوند 
مخفى نمى ماند. امــام صادقمى فرمايند: 
پيامبرسه چيز از دنيا را دوست مى داشت كه 

يكى از آن موارد روزه در تابستان بود.21
ايشان مى فرمايند: هر كس براي خدا در گرماى 
سوزان روزه بگيرد و به تشنگى افتد، خداوند هزار 
فرشــته را مى گمارد تا صورت روزه دار را دست 
بكشــند و به او مژده دهند تا وقتى كه افطار كند 
و خطاب به فرشتگان مى فرمايد گواه باشيد كه 
من او را بخشــيدم.22 شأن اين روزه دارى آن قدر 
باالســت كه در روايــت باالترين جهاد معرفى 
شــده23 و از آن با عنوان عاملــى براى يادآورى 
گرماى طاقت فرسا و تشنگى در قيامت ياد شده 

است.24
از مجموع اين احاديث فهميده مى شــود اسالم 
عالوه بر تأكيد فراوان بر كيفيت اعمال، كميت و 
سختى هاى عبادت را نيز در نظر گرفته، در مقابل 

اين سختى ها بهترين ها را ارزانى مى دارد.
پى نوشت:

﹞︧ــ﹥ ا︫﹫︀ء ︻﹙﹩ ا﹜︭﹑ه  ١.﹇︀ل ا﹜︊︀﹇q︣: «︋﹠﹩ ا﹐︨ــ﹑م ︻﹙﹩︠ 
و ا﹜ــ︤﹋︀ه و ا﹜︕ و ا﹜︭﹢م و ا﹜﹢﹐﹥» (︫ــ﹫ ﹋﹙﹫﹠﹪؛ ﹁︣وع ﹋︀﹁﹩؛ ج٤، 

ص٦٢، ح١).
.٢٥٢ ️﹝﹊ ا﹜︊﹑︾﹥؛ ︕﹡.٢

.﹤﹫﹋︡﹁ ﹤︊︴︠.٣
︊︣، ح٦). ︀ب︮  ٤.«ا﹜︭︊︣ راس ا﹐﹞︀ن» (︾︣ر ا﹜﹊﹛؛︋ 
٥.︫﹫ ︣ ︻︀﹝﹙﹪؛ و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج٧، ص٢٩٨، ح٣.

﹫︧︡﹫﹟؛ ︗︀﹝︹ ا︀د︒ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج٩، ص٤، ح٥. ٦.︋︣و︗︣دي،︨ 
︡وق؛ ︻﹙﹏ ا﹜︪︣ا︹؛ ص١٠.  ︮﹫︫.٧

٨.﹡﹢ري، ﹝﹫︣زا︧﹫﹟؛ ﹝︧︐︡رک ا﹜﹢︀︨﹏؛ ج١٤، ص١٥٣.
٩.﹡︕ ا﹜﹀︀︭﹥؛ ح١٨٥٤.

١٠.︫﹫ ﹋﹙﹫﹠﹪؛ ا﹜﹊︀﹁﹩؛ ج٤، ص٦٢، ح٣.
١١.︫﹫ ︣ ︻︀﹝﹙﹪؛ و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج٧، ص٢٩٠، ح٦

١٢.︫﹫ ︵﹢︨﹩؛ ا﹐﹝︀﹜﹩؛ ص٢٩٦، ح٥٨٢.
︡وق؛ ﹝﹟ ﹐ ︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥؛ ج٢، ص٤٣، ح١.  ︮﹫︫.١٣

١٤.﹡﹢ري، ﹝﹫︣زا︧ــ﹫﹟؛ ﹝︧ــ︐︡رک ا﹜﹢︨ــ︀﹏؛ ج٧، ص٣٦٩، 
ح٨٤٤١.

﹥ ﹝︀ه ر﹝︱︀ن. ︖︀د﹥؛ د︻︀ی  ورود︋   ︨﹤﹀﹫︮.١٥
١٦.︫﹫ ﹋﹙﹫﹠﹪؛ ا﹜﹊︀﹁﹩؛ ج٤، ص٦٨، ح١و٢.

︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٩٣، ص٢٤٩. ١٧.︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹪؛︋ 
١٨.︫﹫ ︣ ︻︀﹝﹙﹪؛ ا﹜︖﹢ا﹨︣ ا﹜︧﹠﹫﹥ (︑︣︗﹞﹥ ﹁︀ر︨﹪)؛ ص٦٦٠.

︉ ا﹜︡﹟؛ ا﹜︡︻﹢ات؛ ص٢٧. ١٩.راو﹡︡ي، ﹇︴
︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج١٣، ص٢٣١. ٢٠.︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹪؛︋ 

︡وق؛ ﹝︺︀﹡﹩ ا﹐︠︊︀ر؛ ص١١٦.  ︮﹫︫.٢١
︣و︗︣دي،  ٢٢.﹝︪ــ﹊﹫﹠﹪، ︻﹙ــ﹪؛ ﹝﹢ا︻ــ︶ ا﹜︺︡دــ﹥؛ ص٧٦؛︋ 

︨﹫︧︡﹫﹟؛ ︗︀﹝︹ ا︀د︒ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج٩، ص٣٨١.
︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٩٣، ص٢٤٧. ٢٣.︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹪؛︋ 

٢٤.﹨﹞︀ن، ص٢٥٦.

٢٥.﹨﹞︀ن، ص١١٨.

﹝︀ه ︮︊︣
️ روزه و روزه داری در ﹁︭﹏ ﹎︣﹝︀ ︨﹫︣ی در ﹁︱﹫﹙

حسين زمان پور كياسرى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

﹍﹫ـ︣د و  ـ﹢زان روزه︋  ـ︡ا در ﹎︣﹝ـ︀ی︨  ـ︣اي︠  ﹨ـ︣ ﹋ـ︦︋ 
︡او﹡ـ︡ ﹨ـ︤ار ﹁︫︣ـ︐﹥ را ﹝﹩ ﹎﹞ـ︀رد ︑︀  ︋ـ﹥ ︑︪ـ﹠﹍﹩ ا﹁︐ـ︡،︠ 
ـ﹥ او ﹝ـ︥ده د﹨﹠ـ︡ ︑ـ︀  ﹊︪ـ﹠︡ و︋  ︮ـ﹢رت روزه دار را د︨ـ️︋ 
 ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ـ﹥ ﹁︫︣ـ︐﹍︀ن ︴ـ︀ب︋  و﹇︐ـ﹩ ﹋ـ﹥ ا﹁︴ـ︀ر ﹋﹠ـ︡ و︠ 

︪ـ﹫︡م. ︀︫ـ﹫︡ ﹋ـ﹥ ﹝ـ﹟ او را︋  ﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف﹎ـ﹢اه︋ 

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
︑﹫ــــــــــ︣
١ ٣ ٩ ٣
١٥



دين اســالم دين صلح و رحمت است و در هيچ 
زمانــي دين قتل و جنگ نبــوده و نخواهد بود. 
حضرت محمدبــراى گســترش صلح، 
آرامش و رحمت مبعوث شــده اســت. طبيعتًا 
ديني كه اســاس آن رحمت باشد، پيامبر آن نيز 
بايد پيام آور رحمت و صلح باشــد: «و﹝︀ ار︨﹙﹠︀ك 
اِ﹐ ر﹞﹤ ﹜﹙︺︀﹜﹞﹫﹟؛ و ما تو را جــــز مايه رحمت 
براي جهانيان نفرستاديم».1 پيامبر اسالم محمد 
مصطفي خود در اين باره مي فرمايد: «و أ﹡︀ 

﹡︊﹪ ا﹜︣﹞﹤»2 و «إ﹡﹞︀ أ﹡︀ ر﹞ ﹥﹝︡اة».3
برخورد و رفتار كريمانه و انســانى پيامبر با مردم 
در زمان قدرِت بالمنازع خويش، به خصوص در 
روز فتح مكه، در تاريخ بشــريت بى نظير است. 
پيامبــر پس از ســال ها دورى و آوارگى از وطن 
و با خاطره هاى تلخ از برخورد مشــركان قريش 
در اولين روزهاى بعثت، همراه با سپاهى عظيم 
پيروزمندانه وارد مكه شــد. او مى توانست انتقام 
خويش را چند برابر از مشــركان قريش و مردم 
مكه بگيرد. پيامبر باعظمت مى توانست به سپاه 
فاتح خويش فرمان قتل و غارت را صادر بدهد؛ اما 
نه  تنها چنين نكرد، بلكه فرمان عفو عمومى صادر 

كرد و از تقصير همگان گذشت.
﹟ ﹝︺︀ذ  ︋︡︺    ︻︤ل︨ 

ســعد بن معاذ يكى از فرماندهان مشهور سپاه 
مسلمانان بود كه سر لشــكرى گروه بزرگى از 
صحابه را برعهده داشــت. او صرف يك شعار از 
فرماندهى سپاه عزل شد. در روايات اسالمى آمده 
است ســعد بن معاذ در حالى كه پرچم فتح را به 
دست داشت، همين كه داخل مكه شد، اين شعار 
را به آواز بلند خواند: «امروز روز جنگ است، امروز 
جان و مال شما حالل شمرده مى شود». پيامبر از 

شنيدن اين شعار، بسيار اندوهناك و غمگين شد 
و بر اثر همين شعار بودكه سعد بن معاذ را از مقام 
فرماندهي عزل كرد و بيرق فرماندهي سپاه را به 

پسر وى، قليل بن سعد سپرد!
اين حركت عالى و باتدبير، اين عفو و گذشــت و 
عظمت انديشه پيامبر و يارانش بود كه دل هاى 
مردم مكه را آرام كرد و آنان را به ســوى اســالم 
و پذيرش دين اســالم، متمايل ساخت.  اعالن 
عفــو عمومى در فتح مكه و بخشــش و مدارا با 
ســران كفر و شرك و دشــمنان ديرين، پس از 
فتح مكــه يكى از مهربانانه تريــن، عالى ترين 
و بزرگ منشــانه ترين برخوردهاى پيامبر بود. 
مردمي كــه به پيامبر اعظم و يارانش ظلم كرده 
بودند، هر لحظه انتظار مجازات را مى كشيدند؛ 
ولى در چنين وضعيتى پيامبر اسالم به وحشت و 
ترس آنان خاتمه داد و در خطاب خويش فرمود: 
«﹝︀ذا ︑﹆﹢﹜﹢ن و ﹝︀ذا ︑︷﹠﹢ن؟؛ چه مى گوييد و چه 
گمــان مى بريد؟» مردم مكه با ترس و با صداى 
لرزان گفتند: «ما چيزى جز نيكى و خوبى درباره 
تو نمى انديشيم...». پيامبر فرمود: «من نيز همان 
جمله اى را كه برادرم يوسف به برادران ستمگرش 
 ﹜﹊﹫﹚︻ ︉︣︓︑﹐» :گفت، امروز به شما مى گويم
ا﹜﹫﹢م ︽﹀︣ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹜﹊﹛ و ﹨﹢ ار﹛ ا﹜︣ا﹞﹫﹟؛ امروز بر 
شما مالمتى نيست. خدا گناهان شما را مى آمرزد 

و او ارحم الراحمين است».
پيامبــر با اين جمــالِت اميدواركننده، پيام عفو 
عمومــى خويش را صادر كرد و فرمود: «شــما 
كســانى بوديد كه رسالت مرا انكار كرديد، مرا از 
خانه ام بيرون ســاختيد و در دورترين نقطه كه 
پناهنده شده بودم، با من به جنگ برخاستيد؛ ولى 
من با اين همه جرائم، همه  شما را مى بخشم و بند 
بندگى را از پاى شما باز و اعالن مى كنم: اِذ﹨︊﹢ا 

﹙﹆︀ء...؛ برويد. همه   شــما آزاديد». به  ﹁︀﹡︐ــ﹛ ا﹜︴ّ
همين دليل بود كه صحابه فاتح، شعار «ا﹜﹫﹢م ﹢م 
ا﹜﹞︣﹞﹤...؛ امروز روز شفقت و بخشش است» 

را در كوچه هاى مكه سر دادند.
همچنين مورخان مى نويسند: بعد از همه تجاوزها 
و اهانت هايي كه مشــركان مكه عليه پيامبر و 
مسلمانان روا داشــتند، صحابه به پيامبر اسالم 
عرضه داشتند : يا رسول اللّـــه! در حق اين قوم 
نفرين بفرستيد تا از شر آن نجات يابيم؛ ولي پيامبر 
اعظم در جواب صحابه فرمود: «اِ﹡﹪ ﹜﹛ ُأ︋︺︒ ﹜︺︀﹡︁ 
واِ﹡﹞︀ ︋ُ︺︓️ ر﹞﹤؛ براي نفرين كردن فرســتاده 
نشــده ام، بلكه براي رحمت فرستاده شده ام».4 
واقعا هم روش پيامبر اسالم، روش عفو و گذشت 

و رحمت و مرحمت بود.
   ︻﹀﹢ و ﹏︑︀﹇ ،﹩︪︱︣ت ﹞︤ه

وحشــى، غالم حبشــي، در جنگ اُحد حمزه 
سيدالشهدا را به شهادت رساند و سينه مباركش 
را پاره كرد تا هند، جگــر آن بزرگوار را به دندان 
بكشــد. اين برخورد وحشــيانه و غير انسانى 
ســبب تأثر شديد تمام مســلمانان، مخصوصًا 
پيامبر اعظم شــد؛ اما زمانى كه مكه فتح شد و 
قاتل حضــرت حمزه را نزد پيامبر حاضر كردند، 
پيامبر اسالم به او همين قدر مى گويد: «از پيش 
چشــمانم دور شو كه ترا نبينم». در روايات آمده 
اســت كه وحشــي تا آخر در مكه به امن و آمان 

زندگى مى كرد.
   ︻﹀﹢ ا︋﹢︨﹀﹫︀ن

ابوسفيان يكى از دشمنان ديرينه و قسم خورده 
اســالم و پيامبر بود. او با تمام توان عليه رسول 
خدا جنگ هاى متعــددى از جمله بدر كبرى، 
ســويق، احد، حمراءاالسد، بدر الموعد و خندق 

را فرماندهــى و ســازماندهى كــرد. مورخان 
مى نويســند حتى در فتح مكه نيز در دل مردم 
ترس و رعب ايجاد كرده بود؛ ولى ابوســفيان 
زمانى كــه يقين حاصــل كرد چــاره اي جز 
تسليم شدن ندارد، ناگزير با خواندن أشهد أن ال 
اله اال اللّـه ايمان آورد. پيامبربدون اينكه سوابق 
ســياه او را به ياد آورد، به او مقامى داد و جمالت 
تاريخى خــود را چنين بيان كرد: ابوســفيان 
مى تواند بــه مردم اطمينان دهد كه هركس به 
محيط مســجدالحرام پناهنده شود يا سالح به 
زمين بگذارد و بى طرفى خود را اعالم كند يا دِر 
خانه اش را ببندد يا به خانه ابوســفيان پناه ببرد، 

مال و سرش در امان خواهد بود.
﹏︗ ﹩︋ا ﹟  ︋﹥﹞︣﹊︻ ﹢﹀︻   

عكرمــة بن ابى جهل يكــى از آتش افروزهاى 
جنگ هاى پس از بدر بــود. پيامبر در فتح مكه 
خون او را هدر اعالن كرده بود؛ اما به درخواست 

همسرش، پيامبر او را عفو كرد.
﹟ ا﹝﹫﹥ ﹀﹢ان︋   ︮﹢﹀︻   

صفــوان بن اميــه از جمله افرادي بــود كه در 
جنگ هاى خونين عليه اسالم و پيامبر شركت 
كرده بود. او مســلمانى را به منظور انتقام خون 
پدرش اميه كه در جنگ بدر كشــته شده بود، در 
مكه در مأل عام به دار آويخته بود؛ بنابراين پيامبر 
خــون او را هدر اعالم كرد. وى از ترس مجازات 
تصميم گرفت از طريق بحر حجاز به خارج فرار 
كند؛ ولى كســى او را نزد پيامبر شــفاعت كرد. 
حضرت محمدبا كمــال مدارا و مهربانى 
بزرگ تريــن جانِى زمان را عفــو كرد و عمامه 
خويش را كه با آن وارد مكه شــده بود، به عنوان 
نشــانه امان به وى داد. صفوان پس از اين امان 
وارد مكه شــد. پيامبر باكمال بزرگوارى به وى 

گفت: جان و مال تو محترم اســت؛ ولى خوب 
است كه مسلمان شوى. او دو ماه مهلت خواست 
كه درباره اسالم به فكر و بررسى بپردازد؛ رسول 
خــدا فرمود: به جاى دو ماه چهار ماه به تو مهلت 
مى دهم تا با بصيرت كامل دين اســالم اختيار 
كنــى. صفوان قبل از چهار ماه به دين اســالم 

شرفياب شد.
پايه و ستون شريعت اســالم را صلح، رحمت 
و عدم خشــونت تشــكيل مي دهــد. قرآن 
كريم و ســنت پيامبر اعظم بــر اصل صلح و 
رفتار مســالمت آميز تــــأكيد مي كند و همه 
هدايت هايش بر اين اصل نيز استوار است. قرآن 
كريم اعراب جاهليت را كه به جنگ و خونريزي 
عادت كره بودند، در اولين پيام خويش به صلح 
دعوت كرده و خطاب به آنــان مي فرمايد: «و 
اِن ︗﹠﹢ا ﹜﹙︧﹙﹛ ﹠︗︀﹁ ﹜︀ و ︑﹢﹋﹏ ︻﹙﹩ ا﹜ّ﹙ـــ﹥؛ 
چنانچه براي صلح آغوش گشودند، تو نيز براي 
صلح آغوش بگشاي».4 قرآن عظيم الشأن در 
بيش از 120 آيه تأكيد كرده اســت كه اسالم بر 
اســاس رضايت قلبى و آموزش محض انتشار 
يافته است و بعد از عرضه شدن اسالم بر مردم، 
به آنان صالحيت عام و تام داده شده است تا در 
پذيرش و رد دين آزاد باشند. بنابر همين منطق 
بزرگ انســانى است كه پيامبر اعظم بعد از فتح 
مكــه اهل مكه را عقاب نكرد و فرمود: «اذ﹨︊﹢ا 
﹁︃﹡︐﹛ ا﹜︴﹙﹆︀ء: برويد. شــما آزاديد» و بعد از اين 
فتح عظيم و سرنوشت ســاز بود كه كسى را به 

اسالم مجبور نكرد.
پي نوشت:
١. ا﹡︊﹫︀ء: ١٠٧.
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︣︊﹞︀﹫︎ ️ ﹝و ر ️ ﹝ر ︣ ︊﹞︀﹫︎
﹥ ﹁︐ ا﹜﹀︐﹢ح ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹡﹍︀﹨﹩ ﹋﹢︑︀ه︋ 

محمدمحسن مروجى طبسى(استاد و پژوهشگر تاريخ و كالم تطبيقى)

انيشتين مى نويســد با خواندن داستان معراج 
پيامبر اســالم به اين مطلب رسيدم كه لحظه 
بلندشدن براق، لباس پيامبر به ظرف آبى اصابت 
كرد و واژگون شــد و هنگام بازگشت پيامبر از 
معراِج جسمانى و روحانى اش و آن سير آسمانى، 
هنوز آب در حال ريخته شــدن به سطح زمين 
بود. وى قائل اســت اين همان نظريه انبساط 
و نسبيت زمان است و با همين نظريه توانست 

معاد جسمانى را اثبات كند.
شكى نيست ما براى اثبات حقانيت معراج پيامبر 
اكرمنيازى به اين استدالل ها نداريم؛ ولى 
اين چنين گفتاري مى تواند مؤيد خوبى در اين 

زمينه باشد.
«معراج» در معناى لغــوى اش در زبان عربي، 
وسيله اى است كه انسان با كمك آن، به بلندى 
صعود مى كند. گفتني است در قرآن كريم براي 
بيان سير آسماني پيامبر از واژه «معراج» استفاده 
نشده است، بلكه در روايات و تفاسير آيات اوليه 
سوره اسراء، از شبي كه پيامبر به معراج رفت، به 
«﹜﹫﹙ــ﹤ ا﹜﹞︺︣اج» ياد شده است و شايد دليل اين 
نامگذارى، استفاده پيامبراز مركبى به نام 
«براق» باشد كه مســافرت ايشان و صعود به 

آسمان ها، با آن انجام گرفت.
روايات معراج آن قدر متعدد اســت كه گويى به 
حد تواتر رســيده و مورد قبول همگان است، به 
گونه اي كه اگر هــم در بعضى از زواياى برخي 
روايات، اختالف نظرى وجود داشــته باشد، باز 
هم قابل اعتماد و قوى السند به حساب مى آيند؛ 

﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

﹝﹫﹞︀ن آ︨﹞︀ن
﹫︀﹝︊︣ ا﹋ــــ︣م ︋︣ر︨﹩ ﹝︀﹨﹫ــ️ ﹝︺ــــ︣اج︎ 

اسماعيل غبيشى
(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

️ ﹨︀ــ﹪ ﹋ــ﹥ ﹝︪ــ︣﹋︀ن  ︋︺ــ︡ از ﹨﹞ــ﹥ ︑︖︀وز﹨ــ︀ و ا﹨︀﹡
ــ﹥  ︀︋ــ﹥︋  ﹫︀﹝︊ــ︣ و ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن روا دا︫ــ︐﹠︡،︮  ﹝﹊ــ﹥ ︻﹙﹫ــ﹥︎ 
︎﹫︀﹝︊ــ︣ ا︨ــ﹑م ︻︣︲ــ﹥ دا︫ــ︐﹠︡ : ــ︀ ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـــ﹥! در ــ﹅ 
ــ︣ آن ﹡︖ــ︀ت ︀︋﹫ــ﹛؛  ﹀︨︣ــ︐﹫︡ ︑ــ︀ از︫  اــ﹟ ﹇ــ﹢م ﹡﹀︣ــ﹟︋ 
︀︋ــ﹥ ﹁︣﹝ــ﹢د: «اِ﹡ــ﹪ ﹜ــ﹛  ﹫︀﹝︊ــ︣ ا︻︷ــ﹛ در ︗ــ﹢اب︮  و﹜ــ﹪︎ 

ُأ︋︺ــ︒ ﹜︺︀﹡ــ︁ واِ﹡﹞ــ︀ ︋ُ︺︓ــ️ ر﹞ــ﹤»

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٦

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
︑﹫ــــــــــ︣
١ ٣ ٩ ٣
١٧ ﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف



البتــه اين اختالف نظر در مورد حديث معراج از 
حيث سند نيســت، بلكه از نظر زمان، مكان و 
تعداد دفعات وقوع آن اســت كه به اصل سند 

روايت خللى وارد نمى كند.
﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م    ا﹡︭︀ر ﹝︺︣اج در︎ 

دربــاره انحصــار اين معجزه الهــي به پيامبر 
اكــرم يا عــدم انحصار آن بايــد گفت از 
لحــاظ عقل و موازين دينى، هيچ ايرادى وجود 
ندارد كه ديگر پيامبــران نيز با يارى خداوند، با 
ســرعتى اعجازآميز در زمين و آســمان ها به 
گردش پرداخته و نشانه هاى خداوند را مشاهده 
كرده باشــند؛ اما آنچه از آيات قرآن كريم و نيز 
روايات معتبر مى توان اســتنباط كرد اين است 
كه معراجى با اين كيفيت كه طى آن، پيامبرى 
بعد از عروج به آسمان ها، به ميان مردم خويش 
بازگردد و به تبليغ خود ادامه دهد و مشــاهدات 
خود را در اختيار آنان قرار دهد، درباره هيچ پيامبر 

ديگرى گزارش نشده است.
البته آياتى وجود دارد كه سرعت اعجاب انگيز 
حضرت ســليمان را در مســافرت به نقاط 
مختلــف زمين و با اســتفاده از نيروى باد بيان 
كرده يا اينكــه قرآن عــروج پيامبرانى مانند 
ادريس و عيســى را به آسمان ها اعالم 
مى كند؛ اما همان گونه كه بيان شد، هيچ كدام از 

آنها مشابهتي با آنچه در معراج پيامبر اتفاق 
افتاده ندارد؛ زيرا مسافرت سليمان نبى فقط 
در زمين بوده و عروج ادريس و عيسى فقط 
به آسمان و بدون بازگشت به زمين بوده است؛ 
 به دليل آنكه بر اساس روايات شيعه، ادريس
 در آســمان ها وفات كرده و حضرت عيسى
نيز هنوز در آسمان ها و در انتظار ظهور حضرت 
مهدى و يارى رساندن به آن حضرت است.

︣︊﹞︀﹫    ﹝︺︣اج، ﹇﹢ت ﹇﹙︉︎ 
خداوند با مشــاهده سعى و تالش پيامبرو 
تحمل سختى هايى كه از مردم مكه به ايشان 
روا داشته شد، از ســنگ زدن ها تا زخم زبان ها 
گرفته و باألخره هجرت به سمت مدينه و ترك 
خانه و كاشانه، تصميم به تقويت قلب شكسته 
پيامبرگرفــت نه براى باالبردن اطمينان 
پيامبر، كه ايشان در تمام اين مشكالت ذره اى 
در رســالت خود ترديد نكــرد و نه اينكه نياز به 
اطمينان داشــته باشد. در ســفر معراج، رؤيت 

بهشت و جهنم براى پيامبر رقم خورد.
در روايت معراج به طور مفصل از مقام عبوديت 
و بندگى، برترين كردار، شايســتگان محبت 
خداوند، پارساترين مردمان، ويژگى دنيازدگان، 
ويژگى اهل آخرت، پاداش زاهدان، پرهيزكارى 
زينت مؤمــن، ارزش ســكوت، اهميت رزق 

حــالل، جايگاه و اثــر روزه و ويژگى عابدان و 
مسائل مهمى از اين دست سخن به ميان آمده 
است كه هر يك در جايگاه خود جاى بررسى و 

مطالعه دقيق دارد.
   ﹝﹢︻﹢د در ﹝︺︣اج

آرى از همــه ايــن ديدنى هــا كــه بگذريم 
ديــدن «موعود» در معراج، شــايد زيباترين و 
آرام بخش ترين قســمت اين سفر بود، آنجا كه 
پروردگار انوار قدسى ائمه اطهاررا يكى پس 
از ديگرى به پيامبرنشان داد تا اينكه به نور 
موعود رسيد. خداوند فرمود: «اى محمد! اينان 
امامان بعد از تواند و اين يك نيز قائم اســت كه 
حالل كننده حالل من و حرام دهنده حرام من 
است و از دشمنان من انتقام خواهد گرفت. اى 
محمد! او را دوست بدار كه من او را دوست دارم 
و هر كس او را دوست بدارد، من نيز او را دوست 

خواهم داشت.
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﹫︀﹝︊︣ی  ︀ ا﹟ ﹋﹫﹀﹫️ ﹋﹥ ︵﹩ آن،︎  ﹝︺︣ا︗﹩︋ 
 ︩﹢ ﹥ ﹝﹫︀ن ﹝︣دم︠  ﹥ آ︨﹞︀ن ﹨︀،︋  ︋︺︡ از ︻︣وج︋ 
﹢د ادا﹝﹥ د﹨︡ و ﹝︪︀﹨︡ات   ︠︼﹫﹚︊︑ ﹤ ︋︀ز﹎︣دد و︋ 

︠﹢د را در ا︠︐﹫︀ر آ﹡︀ن ﹇︣ار د﹨︡، در︋︀ره ﹨﹫︘ 
︎﹫︀﹝︊︣ د﹍︣ی ﹎︤ارش ﹡︪︡ه ا︨️.

واژه «عيد» از ريشه عود گرفته شده  و به معناى 
بازگشت است و واژه «فطر» از فطرت  گرفته شده 
و به معناى سرشــت است؛ بنابراين «عيد فطر» 

يعنى بازگشت  به فطرت و سرشت.
فطرت پيمان و عهدى اســت كه خداوند متعال 
وفاى به آن را از انسان مطالبه مى كند؛ از همين رو 
است كه انبيا و رسوالن را فرستاده است تا انسان 
را به اين نكته توجه دهد. اميرمؤمنان علي در 
ضمن گفتارى  مى فرمايند: «﹁︊︺︒ ﹁﹫﹛ ر︨﹙﹥، 

و وا︑︣ا﹜﹫﹛ ا﹡︊﹫︀﹥ ﹜︐︧︐︀دو﹨﹛ ﹝﹫︓︀ق ﹁︴︣︑﹥».1
يكى از موضوعاتــى كه پيامبراندر وفاي به 
پيمان فطرت، به آن ســفارش كرده اند و در تمام 
اديان گذشته نيز بوده است، روزه است.2 پس اگر 
بخواهيم حقيقت عيد فطر را بشناسيم، ابتدا بايد 
به مسئله روزه دارى در ماه مبارك رمضان توجه 

ويژه اى كنيم.
﹥ روزه   ﹡﹍︀ه و︥ه︋ 

افرادى كه انگيزه شــان بــراي روزه دارى، فقط 
ترس از دوزخ يا طمع نعمت هاى بهشتى است، 
حقيقت عيد فطر را به درستى درك نخواهند كرد 
و وســعت نگاه معرفتى شان محدود خواهد بود. 
عارف وارســته ميرزاجواد آقا ملكى تبريزى در 
كتاب ارزشمند المراقبات مى فرمايد: «گروهي كه 
روزه را تنها پرهيز از خوردن و آشاميدن  دانسته و 
به همين بسنده كرده اند و آن را خدمت و طاعت و 
بلكه منت مي پنداشته اند و با دروغ و ياوه و تهمت 
و... روزه خويش مي شكســته اند. چون روزه اين 
گروه مورد پســندخدا نيست، از اين رو اينان را از 
عيد بهره چنداني نيست، مگر اينكه از روي حسن 
ظن به رحمت خدا عيد گيرند كه در اين صورت 
بعيد نيست كه خداوند به هنگام بخشش جايزه ها 

آنان را نيز زير پوشش كرم خويش جاي دهد».3
اما اگر نگاهمان به روزه دارى عاشقانه (امتثال امر 
محبوب) باشد، قاعدتاً روز عيد فطر متفاوت ترى 
را درك خواهيم كــرد. يك ماه تمرين معنوى، 
براى اخالص در عمل و تقرب به محبوب و ورود 
به ســرزمين فطرت پاك و حقيقى خدايي، و آن 
زمان كه انســان به فطرت خدايــى اش راه پيدا 
مى كند، صاحب تقوا مي شود و خداوند قوه فرقان 
 ﹏︺َ︖َْ ﹤َ﹚ّ﹛اْ ا﹢﹆ُ و تمييز را به او اهدا مى كند: «إَن َ︑َ︐ّ

4.« ً︀ ﹡︀﹇َ ْ︣ ﹁ُ ﹜ْ﹊َُّ﹛

انسان عارف يك ماه تالش مى كند تا روزه جسم 
را با روزه جان پيوند زند و به مرحله قرب رســد و 
روز وصال خود را عيد فطر قرار مي دهد. حاصل 
رياضتى كــه در ماه رمضان هســت، رضايت 
︋ِِ﹉ َراِ︲َ﹫ً﹤  عيد فطر خواهد بود: «اْرِ︗ِ︺ــ﹪ إِ﹜َ﹩ َر

5.«﹥ً ُ﹫︲ِ ْ︣ ﹞َ
اميرمؤمنان علىدر يكي از عيدها فرمودند: 
«عيد براي كسى اســت كه خداوند روزه اش را 
پذيرفته باشــد و از عبادتش خشــنود باشد و هر 
روزى كه در آن، بنده معصيت خدا را نكند، همان 

عيد است».6
︣︴﹁ ︡﹫︻ ️﹞︣ ️﹚︻   

در منابــع روايى علتى براى حرام بودن روزه عيد 
فطر ذكر نشــده و فقط به حرام بودن روزه در آن 
اشاره شده است؛ اما به صورت ظنى مى توان دو 
علت را بيان كرد: اوًال اينكه ظاهر اين روز به نوعى 
مهمانى و شادمانى شبيه است و اساساً ميهمانى با 
خوردن و آشاميدن همراه است. شاهد اين موضوع 
آيه 114 سوره مائده است كه مي فرمايد زمانى كه 
حواريون از عيســى درخواست مائده و طعام 
آسمانى كردند، آن حضرت از خداوند درخواست 
مائده آسمانى كرد و آن را عيد ناميد: «ا﹜ّ﹙ـ﹛ ر︋﹠︀ 
أ﹡︤ل ︻﹙﹫﹠︀ ﹝︀︡ة ﹝﹟ ا﹜︧﹞︀ء ︑﹊﹢ن ﹜﹠︀ ︻﹫︡اً...».7 
ثانياً عيد فطر روز وحدت كلمه، شــادى مردم و 
اعالن عمومى دين اســت و اين با صله ارحام و 
ضيافت آنان و اطعام مستمندان و... ممكن است 
و با صيام كمتر سازگار است؛8 بنابراين مي توان 
گفــت از آنجا كه برگزارى عيد يك رفتار عبادى 
جمعى و يك اجتماع دينى است، و از سوى ديگر 
اطعام و مهمانى و... ســازگارتر با چنين مراسمى 

است، روزه عيد فطر حرام شده است.

به هــر حال امر معكوس خداوند (نهى از روزه در 
عيد فطر) براى ســالكى كه در مسير بندگى قرار 
گرفته و در ماه مبارك رمضان براى بيرون شدن 
از منيت و خود پرســتى تالش كرده است، امرى 
عادى به نظر مى رسد. در واقع او با شكستن هاى 
نفس، زمينه  را براى بازسازى روحانى فراهم كرده 
است و اكنون امر محبوب هرچه باشد مى پذيرد.

در پايان به اين نكته بايد اشــاره كنيم كه دقت و 
توجه به اذكار و ادعيه مأثوره نيز از نكات كليدى 
براى دريافت حقيقت عيد فطر اســت. رســول 
خدا مى فرمايد: «زينــوا اعيادكم بالتكبير؛ 
عيدهاى خود را با تكبير زينت دهيد»9 و در حديث 
 ﹏﹫﹚︐﹛︀  ︋﹟︡﹫︺﹛ــ﹢ا ا﹠ديگرى مى فرمايد: «ز
وا﹜︐﹊︊﹫︣ وا﹜︐﹞﹫︡ وا﹜︐﹆︡︦؛ عيدهاى فطر و 
قربان را با شعارهاى ال اله اال اللّـــه و اللّـه اكبر و 

الحمدللّـه و سبحان اللّـه زينت دهيد».10
امام رضانيز در مــورد علت تكبيرهاى زياد 
در روز عيــد فطر مى فرمايــد: «تكبيْر تعظيم و 
بزرگداشــت  خداوند متعال است و نوعى تشكر 
از هدايت هــا و نعمت هاى پــروردگار جهانيان 

است».11
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﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

ــ︐﹥ و  ــ︀﹝﹫︡ن  دا﹡︧ ــ﹢ردن و آ︫ ــ︤ از︠  ﹫﹨︣ ــ︀︎  ﹠︑ ــ﹥ روزه را ــ﹪ ﹋ ﹎︣و﹨
ــ️  ــ﹥ ﹝﹠ ﹊﹚ ــ️ و ︵︀︻ــ️ و︋  ﹞︡ ــ︡ و آن را︠  ــ﹠︡ه ﹋︣ده ا﹡ ︧ ــ﹟︋  ــ﹥ ﹨﹞﹫ ︋
﹝﹪ ︎﹠︡ا︫ــ︐﹥ ا﹡︡ و ︋ــ︀ دروغ و ــ︀وه و ︑﹞ــ️ و... روزه ︠﹢ــ︩ 
ــ﹠︡︠︡ا ﹡﹫︧ــ️، از  ︧ ــ﹢رد︎  ــ︣وه ﹝ ــ﹟ ﹎ ــ﹢ن روزه ا .︡﹡ــ︐﹥ ا ︧﹊︫ ﹪﹞
ــ︣ه ﹠︡ا﹡ــ﹪ ﹡﹫︧ــ️، ﹝﹍ــ︣ ا﹠﹊ــ﹥ از روي  اــ﹟ رو ا﹠ــ︀ن را از ︻﹫ــ︡︋ 

ــ︡ . ــ︡ ﹎﹫︣﹡ ــ︡ا ︻﹫ ــ️︠  ﹝ــ﹥ ر ــ﹟︋  ︧ــ﹟ ︸
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  ﹝︧︖︡ ﹜︣زاده 
︀︎﹍︀ه ︑︣︋﹫️ و 
﹡﹫︣و︨︀زی

مســجد لرزاده كه بناى 
اصلى آن بــا همت بلند 
مرحوم آيت اللّـه على اكبر 
برهــان و بــه تــالش 
خالصانه معمــار بزرگ 
و نامدار مســاجد ايران 
اســالمى مرحوم لرزاده 
ساخته شــده، از مساجد 
پــرآوازه و تأثيرگذار بر 
ترويج فرهنگ اســالم 
و اشــاعه روحيه مبارزه و ظلم ستيزى در دوران 

طاغوت بوده است.
حضور مرحوم آيت اللّـــه برهان در اين مسجد و 
در كنار آن مدرســه علميه، و مدارس غيردولتى 
و اســالمى در سال هاى دهه ســى و چهل نام 
اين خانه خــدا را بر زبان ها انداخت؛ مســجد و 
مدرسه اى كه بزرگانى چون مرحوم آيت اللّـــه 
سعادت پرور و شــمارى از عالمان و دانشمندان 
بزرگ تهران و ايران از آن برخاســته اند. با رحلت 
آيت اللّـه برهان، اين مسجد به مرحوم آيت اللّـه 
ميرزاعلى آقا فلســفى واگذار شد و پس از وى به 
امر مرحوم آيت اللّـــه مرعشى نجفى، آيت اللّـه 
شــيخ عباســعلى عميد زنجانى از سال 1350 

امامت جماعت اين مســجد را بر عهده گرفت و 
از آن تاريخ تا ســال 1384 به مدت 34 سال اين 
عالم فرزانه شــمع فروزان محله لرزاده و جنوب 
تهران بود. در همين دوران است كه مسجد لرزاده 
تبديل به پايگاه فعاليت هاى انقالبى مى شود و در 
اوج گيرى انقالب اســالمى و پس از آن در دفاع 
مقدس، از مراكز اصلِى تربيت نيرو براى دفاع از 

انقالب اسالمى مى گردد.
آيت اللّـه عباسعلى عميد زنجانى، متولد فروردين 
1316 در شهر زنجان است، از خانواده اى اصيل 
و مؤمن و متقى و در   خانه اى كه همواره محفل و 
مأواى روحانيان آگاه و مبلغان معارف دينى بود. 
پــدرش از بازاريان مؤمن و اهل تهجد و مادرش 
از نوادگان ميرزامجيد حكمى زنجانى (فيلسوف 
معروف) بود. در دوره دبيرســتان بود كه گرايش 
شــديدى به تحصيالت علوم دينــى پيدا كرد 
و تشويق پدر و مادر ســبب شد در همان دوران 
دبيرســتان، تحصيل علوم دينى را آغاز كند. با 
معدل باال وارد مدرســه علميه سيد زنجان شد و 
به ســرعت مدارج علمى را طى كرد. مقدمات را 
در زنجان گذراند و از سال 1331 به حوزه علميه 
قم آمد و در محضر استادانى چون حضرات آيات 
مشــكينى، حاج ميرزامحمد مجاهد، تبريزى، 
شيخ عبدالجواد اصفهانى، مكارم شيرازى، شيخ 
عباسعلى شاهرودى حاضر شد و  دروس سطح 
را  با موفقيت  پشت ســر نهاد. پس از آن، درس 

خارج فقه و اصول و فلســفه را نزد حضرات آيات 
امــام خمينى، بروجردى، حجت، ســيدمحمد 
داماد، عالمه طباطبايى گذراند. در ســال 1341 
به نجف اشــرف رفت و به مدت هفت ســال از 
محضر بزرگانى چون امام خمينى، آيت اللّـــه 
حكيم، آيت اللّـــه خويى، آيت اللّـه سيدمحمود 
شاهرودى، آيت اللّـــه ميرزاباقر زنجانى كسب 

فيض كرد و به درجه اجتهاد رسيد.
همزمــان با تحصيِل دروس ســطح و خارج، از 
تدريس دروس مزبور غافل نشــد و در ضمن آن 
به پژوهش و تحقيق پرداخت و با فعاليت فداييان 
اسالم در مبارزه با ظلم، براى احياى ارزش هاى 
اسالمى آشنا شد و در نهضت امام خمينى در سال 
1342 از همراهان فعال و پا در ركاب آن بزرگوار 
بود؛ مسيرى كه در نجف و سپس در تهران ادامه 

يافت.
   ا﹝︀م ﹝︧︖︡ ﹜︣زاده

شيخ عباسعلى عميد زنجانى كه اينك داماد مرجع 
عالى قدر حضرت آيت اللّـه مرعشى نجفى شده 
بود، به توصيه ايشــان در سال 1350 و به دعوت 
مردم آن محله به مســجد لرزاده آمد و در همان 
محله ساكن شد. از همان ابتداى ورود، برنامه هاى 
فرهنگى و معرفتى را آغاز كرد، دو شــب تفسير 
قرآن، يك شب تفسير نهج البالغه و يك شب هم 
فتاواى حضرت امام. همين امر باعث شد مسجد 
مملو از جوانان تشنه معارف اسالمى و روحانيت 
انقالبى و آگاه شــود. از همين رو بارها به ساواك 

احضار شد و دوباره به زندان افتاد.
در همين ســال ها بود كه كتابخانه كانون ارشاد 
اسالمى را راه اندازى و صندوق قرض الحسنه را 
تأسيس كرد. تأسيس جمعيت خيريه امام سجاد 
در محله لرزاده، تأسيس درمانگاه خيريه بهداشتى 
شهداى لرزاده، تأسيس حوزه علميه حضرت امام 
ســجاد بخشــى از خدمات بزرگ اين عالم 

فرزانه است.
با مجاهدت و شجاعت اين فقيه انقالبى بود كه 
در طول ســال هاى 50 تا 57 مسجد لرزاده يكى 
از مراكز مهم مبارزه با رژيم طاغوت شد. در سال 
56 و 57 با تشكيل گروه هاى انقالبى از جوانان 
تربيت شده در مسجد، شــبكه بزرگى از نيروى 
انسانى مؤمن و انقالبى را در منطقه جنوب تهران 
تشــكيل داد. اين كار در شكســتن جو و رعب و 
وحشت برآمده از فضاى امنيتى آن روزها بسيار 

مؤثر بود.
مسجد لرزاده در سال هاى 56 و 57 كانون مبارزه 
در جنوب تهــران بود كه يكــى از بزرگ ترين 
تجمعات انقالبى در آن تشــكيل مى شد. اهل 

︣زاده ﹛ ︡ ︣زا﹡﹥ ﹝︧︖ـــ ا﹝︀م ﹁ـــــ
︡ ز﹡︖︀﹡﹩(ره) ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︻﹞﹫ ︢را ︋﹥ ︠︡﹝︀ت آ﹎ ﹩﹨︀﹍﹡

شهيدى
اشاره: در اين شماره به معرفى يكى از مفاخر ائمه جماعات و چهره هاى ماندگار علمى ايران اسالمى 
مرحوم آيت الّلـه شيخ عباسعلى عميد زنجانى پرداخته ايم كه ساليانى طوالنى امام جماعت مسجد 

لرزاده را بر عهده داشت و در آن پايگاه مهم، به نشر معارف اسالم و انقالب اسالمى مى پرداخت.

از ﹝﹛ ︑︣ــ﹟ آ︔ــ︀ر ﹝︀﹡ــ︡﹎︀ر آن ︻︀﹜ــ﹛ ﹁︣زا﹡﹥ 
﹫︀︨ــ﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در ﹡ــ﹢ع  ده ︗﹙ــ︡ ﹁﹆ــ﹥︨ 
﹫ــ︩ از  ︡ــ︹ و ﹋ــ﹛ ﹡︷﹫ــ︣ ا︨ــ️.︋  ︠ــ﹢د︋ 
ــ﹢ق و  ﹆ ــ﹥ و ــ︀ب در ﹁﹆ ــ︡ ﹋︐ ــ︀ه ︗﹙ ︖﹠︎
ــ﹥  ــ︀ ﹝﹆︀﹜ ﹨︡ ــ﹑م و︮  ــ ا︨ ــ﹫︣ و ︑︀ر ︧﹀︑
ــ︣  ــ︣﹋︀ت ︻﹞ ــ︣ از︋  ﹍ــ︩ د  ــ﹩،︋  ﹝﹚︻

ــ️. ــ︀﹜﹥ او ا︨ ︨ ٧٤

محل خاطرات زيادى از آن سال ها به ياد دارند.
بعد از پيروزى انقالب اسالمى، مسجد لرزاده با 
حضرت آيت اللّـه عميد زنجانى، نقش مهمى را در 
حفاظت از دستاوردهاى انقالب اسالمى ايفا كرد 
و تبديل به يكى از مراكز مهم اعزام نيرو به مناطق 

عملياتى و پشتيبانى و تداركات جبهه ها شد.
آيت اللّـــه عميد زنجانى همزمان با مسئوليت 
ســنگين امامت جماعت، مســئوليت جامعه 
روحانيــت مبارز جنوب تهران و نمايندگى مردم 
تهــران در دوره هاى ســوم و چهــارم مجلس 
شوراى اســالمى و تدريس در حوزه و دانشگاه 
را بر عهده داشت. سال 1384 بود كه همزمان با 
پذيرش رياست بزرگ ترين دانشگاه كشور، يعنى 
دانشگاه تهران، از امامت جماعت مسجد لرزاده 
كناره گيرى كرد و در خدمــت به جامعه علمى 

همت گماشت.
آيت اللّـه عميد زنجانى پس از يك دوره چهارساله 
مسئوليت خطير در دانشگاه تهران، دچار بيمارى 
صعب العالج شد و پس از تحمل درد و رنج هاى 
فراوان در تاريخ 1390/8/8 دعوت حق را لبيك 
گفــت و در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه و 
در بقعه شهيد آيت اللّـه مفتح به خاك سپرده شد.

از مهم ترين آثار ماندگار آن عالم فرزانه ده جلد فقه 
سياسى است كه در نوع خود بديع و كم نظير است. 
بيش از پنجاه جلد كتاب در فقه و حقوق و تفسير و 
تاريخ اسالم و صدها مقاله علمى، بخش ديگر از 

بركات عمر 74 ساله او است.
اميد است در فرصتى مناسب و با همت شاگردان 
آن بزرگوار، آيين بزرگداشت مقام علمى و تجليل 
از خدمات ايشان برگزار شود. عاش سعيداً و مات 

سعيداً.

﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨  ︣︊﹠﹞

او مضطرب اين طرف و آن طرف را نگاه مى كند و 
سمت زن مى رود. زن كه انگار تازه حواسش جمع 
آنها شــده، كمى خودش را جمع و جور مى كند. 
به قيافه شــان كه نمى خورد مشــترى باشند! 

حاج مرشد كماكان زيرلب استفراهللا مى گويد.
ـ خانم! برويد آنجا! پيش آن آقاسيد. با شما كارى 

دارند.
زن، با ترديد، راه مى افتد.حاج مرشــد، همان جا 
مى ايستد. از مشايعت آن زن مى ترسد. زن چيزى 
نمى گويد. ســكوت كرده. مشترى اگر مشترى 

باشد، خودش... .
ـ دخترم! اين وقت شب، ايستاده ايد كنار خيابان 

كه چه بشود؟
شــايد زن، كمى فهميده باشد! كلماتش قدرى 
هواى درد و دل دارد، مثل چشم هايش كه قدرى 

هواى باران:
ـ حاج آقا! به خدا مجبورم! احتياج دارم... .

سيد، ولى مشترى بود! پاكت را بيرون مى آورد و 
سمت زن مى گيرد:

ـ اين، مال صاحب اصلى محفل اســت! من هم 
نشمرده ام. مال امام حسين است. تا وقتى كه 
تمام نشــده، كنار خيابان نايست. سيد به حاجى 
ملحق مى شــود و آرام آرام دور مى شــوند. انگار 

باران چشم هاى زن، تمامى ندارد.
***

سيد دست به ســينه از رواق خارج مى شود. زير 
لب ســالم مى دهد و دور مى شود. به در صحن 
كه مى رسد، نگاهش به نگاه مرد گره مى خورد و 
زنى به شدت محجوب كه كنارش ايستاده. مرد 
كه انگار مدت مديدى اســت سيد را مى پاييده، 
نزديك مى آيد و بعد از عرض ادبى مى گويد:خانِم 

بنده مى خواهد سالمى عرض كند.
مرد كه دورتر مى ايستد، زن نزديك مى آيد و كمى 
نقاب از صورتش برمى گيرد كه سيد صدايش را 
بهتر بشــنود. صدا همان صداى خيابان الله زار 
اســت و همان بغض: آقا سيد! من را نشناختيد؟ 
يادتان مى آيد كه يكبار براى هميشــه دكان مرا 
تعطيل كرديد؟ همان پاكت... آقا سيد! من ديگر... 

خوب شده ام!
اين بار، نوبت باران چشمان سيد است...

حكايت معاشــرت هاى ســيدمهدى قوامـ  از 
عالمان عامــِل دهه چهل در تهــرانـ  آن قدر 

چراغ هاى مسجد دسته دسته روشن مى شوند. 
الحمدهللا، ده شب مجلس با آبرودارى برگزار شد.

آقا سيدمهدى كه از پله هاى منبر پايين مى آيد، 
حاج شــمس الدينـ  بانى مجلسـ  هم كم كم از 
ميان جمعيت راه باز مى كند تا به او برسد. جمعيت 
هم همين طور كه سالم مى كنند، راه باز مى كنند 
تا دم در مسجد. وقت خداحافظى، حاجى دست 

مى كند جيب كتش... .
ـ آقاسيد! ناقابله. اجرتون با صاحب اصلى محفل.

ـ دست شما درد نكند بزرگوار!
ســيد پاكت را بدون اينكه حساب و كتاب كند، 
مى گذار پر قبايش. مدت ها بود كه دخل را سپرده 

بود دست ديگرى!
ـ آقاســيد! حاج مرشــد شــما رو تا دم در منزل 

همراهى مى كنن... .
حاج مرشــد، پيرمــرد پنجاهـ  شصت ســاله، 
لبخندزنان نزديك مى شود. حاج شمس التماس 

دعايى مى گويد و سيد را مى سپارد به خدا.
***

زن خيلى جوان نبود؛ اما هنوز ميانسالى اش هم 
نرسيده بود. مضطرب، اين طرف آن طرف را نگاه 
مى كرد. زير تير چراغ برق خيابان الله زارـ  با آن 
وضع حجاب دوره طاغوتـ  چشــم هايش دودو 

مى زند پِى مشترى.
ـ حاج مرشد!

ـ جانم آقاسيد؟
ـ آنجا را مى بينى؟ آن خانم... .

حاجــى كه انگار تازه حواســش جمع آن طرف 
خيابان شده، زود سرش را پايين مي اندازد.

ـ ا︨︐︽﹀︣ا﹜ّ﹙ـ﹥ ر︋﹩ و ا︑﹢ب ا﹜﹫﹥... .
اما ســيد كه انگار فكرش جاى ديگرى اســت، 

زمزمه كنان ادامه مى دهد:
ـ حاجى! برو صدايش كن بيايد اينجا.

حاج مرشد انگار كه درست نشنيده باشد، تند به 
سيدمهدى نگاه مى كند:

ـ حاج آقــا، يعنى قباحت نــداره؟! من پيرمرد و 
شماى ســيد اوالد پيغمبر! اين وقت شب. يكى 
ببيند نمى گويد اينها با اين فاحشه چه كار دارند؟ 

سبحان اهللا... .
سيد مكثى مى كند و بعد دوباره به حرف مى آيد:

ـ بزرگوارى كن، برو صدايش كن. به ما نمى خورد 
مشترى باشيم؟!

حاج مرشد، باألخره با اكراه راضى مى شود. اين بار، 

︣ت ادب ﹝︺︀︫
حسين فروغى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨  ︣︊﹠﹞
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سرويس رواق:
با حلول ماه مبارك رمضان بازار مباحث ِحكمى روزه 
و روزه دارى مانند هميشــه گرم مى شود؛ اما آنچه 
كمتر مورد توجه  قــرار مى گيرد نص صريح قرآن 
است كه در آن اشــاره به وجود روزه در امت هاى 

پيش از اسالم است.1
با نگاهــي كلى به اديان و فرق مختلف، به ســادگى 
مى توان دريافت كه مســئله پرهيز و امســاك در 
چــه درجه از اهميت قــرار دارد و جايــگاه آن ميان 
دين ورزان اديان مختلف تا چه اندازه رفيع است. نكته 
شگفت انگيز در موضوع روزه، وجود اين عمل در ميان 
اديان غيرتوحيدى به عنوان يك عمل و منسك عبادى 
است. اين مسئله از آن جهت قابل توجه است كه حتى 
اديانى كه بر پاية عقول بشرى شكل گرفته اند نيز از 
نتايج شگرف روزه و جنبه هاى روحى، روانى، معنوى، 

بهداشتى، اقتصادى و... آن غافل نبوده اند. 
در اين شماره بر آن شــديم تا با بررسى اين مسئله 
از ديدگاه اديان ديگر، اهداف امساك متدينان در هر 
دين، رويكرد متون دينى در مورد چگونگى روزه دارى، 
تغييرات به وجود آمده در اين عمل عبادى و ترســيم 
وضع فعلى هر دين در اين موضوع به اثبات امساك در 

غالب اديان زنده دنيا پرداخته باشيم. 
مقصود از ذكر اين مطالب اين است كه فراموش نكنيم 
در بررسي امســاك و پرهيز در اديان مختلف، بايد از 
معناى اصطالحى روزه در اســالم و آنچه در شريعت 
اســالمى، مبطل و مفطر روزه اســتـ  به خصوص 
خوردن و آشــاميدنـ  فاصله بگيريم. الزم است كه 
اين فرانگري، عوارض و لــوازم آن را نيز در بگيرد. 
تفاوت روزه در اديان از جهت تعداد روزها و چگونگي 
روزه هاست. هرچند در اديان مختلف جزئيات و كيفيت 
روزه تفاوت دارد؛ اما اصل حكم روزه وجود دارد و هدف 
آن به طور كلي تهذيب نفس و ايجاد طهارت و پاكي 

معنوي و رفع رنج و بالست.

پي نوشت:
 ﹜ْ﹊ُ﹚ِ ْ︊ ﹇َ ﹟﹞ِ ﹟َ ِ︢ ︉َ َ︻َ﹏ى ا﹜ُ َ﹫︀ُم َ﹋َ﹞ــ︀ ُ﹋ِ︐ ِ︭ ︉َ َ︻َ﹙ْ﹫ُ﹊ُ﹛ ا﹜ َ﹟ آَ﹝ُ﹠﹢اْ ُ﹋ِ︐ ِ︢ َ︀ ا﹜ُ َّــ︀ أَ» .َن» (︋﹆︣ه: ١٨٣).١﹢﹆ُ ُ︐︑َ ﹜ْ﹊ُُ﹚︺ََ﹛

شيرين و شنيدنى است كه به راحتى مى تواند همه 
صفحات نشريه اى با موضوع «سبك معاشرت 
طالب با مردم» را پر كند؛ بزرگمردى كه بذر 
صميميت اش آن چنان در دل هاى مردم 
ريشــه دوانده بود كه تــا آخر عمر هيچ 
كس او را جز با همين عنوان ســاده و 
بى رياى «آسيدمهدى قوام» صدا نزد. 
مردم عادى و عامى او را آن قدر دوست 
مى داشتند كه نقل شده است در تشييع 
و تدفين پيكرش، صحن بزرگ حرم 
حضرت فاطمه معصومه پر شده بود از 
صدها نفر با كاله شاپويى و لنگ به دست.

مــردى كه آيت اهللا مجتهــدى تهرانى درباره 
او اين گونــه مى گويد: «من فكر مى كنم امامت 
جماعت شــغل نيست، مگر در كنار آن تربيت يا 
تدريس يا تأليف و تصنيف باشد. در قديم علمايى 
بودند كــه مردم را تربيت مى كردند، مثل 
حاج سيدمهدى قوام... . روحانى بايد 

شغلش انذار باشد».
«روحانى بايد شغلش انذار باشد» 
را بايد قانون كلى و ســايه افكن 
همه اصــول رفتــارى طلبه 
دانســت؛ قانونى كه به خوبى 
مي تــوان از قــرآن و روايات 
بــراى آن مؤيداتــى يافت و 
هرگز نمى توان آن را منحصر 
به زمانى چــون ايام تبليغى و 
مكانى چون مســاجد و تكايا 
دانســت؛ بنابر اين هنگامى 
كه رواياتى چــون «︻﹙﹞︀ء 
 1«﹏﹫إ︨︣ا ﹪﹠ ا﹝︐﹪  ﹋︀﹡︊﹫︀ء︋ 
َ﹫︀ِء»2  ِ︊ ﹡ْ َ︃ و «إِنُ ا﹜ُْ︺َ﹙َ﹞︀َء َوَرَ︔ُ﹤ ا﹜ْ
در كبراى قضيه قرار گيرد و 
سيره رفتارى و عملى انبيا 
در تعامل و معاشرت با مردم 
در صغراى قياس، نتيجه 
آن ضرورت معاشــرت 
و مخالطــت بــا مردم و 
قرارگرفتن در جمع ايشان 
با نگاه و رويكرد تربيتى 
است. وظيفه مهمى كه 
امروزه متأسفانه در ميان 
كمرنگ تر  طــالب، 
از گذشــته شده است 
اينكه روحانى با وجود 
مســافت كم از منزل 
تا مسجد را با اتومبيل 

برود، براى رفتن به بازار ، خود را به شــكل افراد 
عادى درآورد و از پوشيدن عبا و قبا و بر سرگذاشتن 
عمامه اجتناب كند، براى اقامه نماز ديرتر از همه 
به مسجد بيايد و زودتر از همه نيز مسجد را ترك 

كند.
ايــن در حالى اســت كه قرآن به عنوان ســند 
راهبردى زندگى مؤمنان، پيامبران يعنى بهترين 
مخلوقات خدا را اين گونه توصيف مى فرمايد: «َو 
︃ُْ﹋ُ﹙﹢َن  ﹫ََ﹛ ﹜ُُْ﹡ِإِ﹐ُ إ ﹟َ﹫﹚ َ︨ ْ︣ َ﹙َ﹈ ِ﹝َ﹟ ا﹜ُْ﹞ ْ︊ ــْ﹙﹠︀ َ﹇ َ︨ ﹝︀ أَْر
ــ﹢اق؛ و پيش از تو  ْ︨ َ︃ ــ﹢َن ِ﹁﹪ ا﹜ْ ُ︪ ﹝َْ ــ︀َم َو︺ ا﹜︴ُ
(محمد) پيامبران [خود] را نفرســتاديم جز 
اينكه آنان [نيز] غــذا مى خوردند و در بازارها راه 
مى رفتند».3 همچنين در جاى جاى سيره عملى 
رسول خدا و ائمه معصوماين خط مشى و سير 
الهى به چشم مى خورد تا جايى كه در كتاب هاي 
روايى، بابى با عنوان «باب العشره» ديده مى شود 
كه مجموعه اين درس هاى علمى و عملى را در 
موضوعات گوناگون چون روش معاشــرت در 
سفر، روش تعامل با همســايه، چارچوب هاى 
معاشــرت با اهل تســنن و... بيان كرده است؛ 
براى نمونه الگوى رفتارى پيامبر به عنوان اسوه 
و الگوى مسلمانان در معاشرت با مردم اين چنين 
توصيف شده است: رسول اكرم... به هر كس 
برخورد مى  كردند، از بزرگ و كوچك، ثروتمند و 
فقير، ســالم مى  كردند و اگر به جايى حتى براى 
خوردن خرمايى خشــك دعوت مى  شدند، آن را 
كوچك نمى  شمردند. زندگى شان كم هزينه بود. 
بزرگ طبع، خوش معاشــرت و گشاده رو بودند. 
بى آنكه بخندند، هميشه متبسم بودند. بى آنكه 
اخمو باشند، محزون بودند. بى  آنكه از خود ذلتى 
نشــان دهند، متواضع بودند. مى  بخشيدند؛ ولى 
اســراف نمى كردند. دل نازك و نسبت به تمام 

مسلمانان مهربان بودند.4
اما ادب معاشرت با مردم زمانى مفيد و مؤثر خواهد 
بود كه بر اســاس آداب و با رعايت چارچوب ها و 
ضوابط باشد. بخشى از اين آداب در فرصت آينده، 

بر اساس اولويت بيان خواهد شد.
پى نوشت:

 ︒︀د﹔ا ﹪﹁ ﹥︤︤︺﹛ا ﹪﹛︀﹚﹛ر؛ ︻﹢ا﹜﹪ ا﹢﹝︗ ﹪︋ا︋﹟ ا ،﹪︀︧ــ١. ا
ا﹜︡﹠﹫﹤؛ ج ٤، ص٤١٠.

﹫ ﹋﹙﹫﹠﹪؛ ا︮﹢ل ﹋︀﹁﹩؛ ج١، ص٣٢.  ︫.٢
٣. ﹁︣﹇︀ن: ٢٠.

ٍ︣ َو  ﹫︽ َ︮ ٍ︣ َو  ﹫︊﹋َ ﹟ْ﹞ِ ﹤ُ﹚َ َ︊ ﹆ْ︐َ ْ︨ ــِ﹙ُّ﹛ َ︻﹙﹩ َ﹝ِ﹟ ا َ︧ ُ ... ّ﹩ُ︊ ﹀﹫َ︿ ٤. «﹋︀َن ا﹜َ﹠ّ َ︠ ْ﹞ِ︣ة َو ﹋︀َن  ِ︪︿ ا﹜َ︐ّ َ︠ ُ︣ ﹝︀ ُدِ︻َ﹩ اِ﹜َ﹫ِ﹥ و ﹜﹢ اِ﹜﹩  ّ﹆َُِ ﹐ و ٍ︣ َ︾﹠ّ﹩ َو َ﹁﹆﹫
 ِ︣ ﹫︾َ ﹟﹞ ︀︫︀ ّ︪ ِة، َ︵ِ﹙َ﹅ ا﹜َ﹢︗ِ﹥، ︋َ َ︣ َ︫ ︊﹫َ︺ِ﹤، َ︗﹞﹫َ﹏ ا﹜ُ﹞︺︀ ا﹜َ﹞﹣وَ﹡ِ﹤ َ﹋َ︣﹛ ا﹜َ︴ّ
﹜ٍَّ﹤، َ︗﹢ادا ِ﹝﹟  َ︢ ﹞َ ِ︣ ِ︣ َ︻︊﹢ٍس، ُ﹝َ︐﹢اِ︲︺︀ ِ﹝ْ﹟ َ︾ْ﹫ ِ︲ْ﹞َ ،﹉ٍ︤و﹡︀ ِ﹝﹟ َ︾﹫
 ﹟︧ ،﹪﹝﹚ــِ﹙ٍ﹛...» (د ْ︧ ﹞ُ ّ﹏ِ﹊ُِ︋ ︀﹝﹫َر ، ِ︉ ٍف، َر﹇﹫َ﹅ ا﹜َ﹆﹙ َ︣ ــ َ︨  ِ︣ ﹫ْ︾َ

︋﹟ ﹝﹞︡؛ ار︫︀د ا﹜﹆﹙﹢ب؛ ج١، ص١١٥).

ـ︽﹏ ﹡﹫︧ـ️،  ﹝ـ﹟ ﹁﹊ـ︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ا﹝︀﹝️ ︗﹞︀︻️︫ 
﹝﹍ـ︣ در ﹋﹠ـ︀ر آن ︑︣︋﹫ـ️ ـ︀ ︑︡رـ︦ ـ︀ ︑︃﹜﹫︿ و 
﹢د﹡︡ ﹋﹥ ﹝︣دم  ︀︫ـ︡. در ﹇︀﹝﹚︻ ﹜︡ـ﹩︋  ︑︭﹠﹫ـ︿︋ 
ـ﹫︡﹝︡ی  را ︑︣︋﹫ـ️ ﹝﹩ ﹋︣د﹡ـ︡، ﹝︓ـ﹏ ـ︀ج︨ 
︀︫ـ︡. ـ︽﹙︩ ا﹡︢ار︋  ︀ـ︫︡  ﹇ـ﹢ام... . رو︀﹡ـ﹩︋ 
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1.آغازين روزهاى ســال 
نــوى هندويى (ماه مى يا 
ژوئن) سه روز به نام ِجت

2. دورة چهارماهــه؛ ناگه 
پنكه مى،  راكشه بندهان، 
ماها شيواراتري، شَرَونه

راهبان: اول و نيمة هر ماه
مردم عــادى: چهار روز در 
مــاه. پنج روز قبــل از روز 

وفات بودا.
روزة مدام تبتى: چهار روز 
كه دو روز اول دعا، اقرار 
به گناهان و تالوت متون 

مقدس

برخالف تمــام اديان در 
اين آيين روزه دارى 

ممنوع است.
موبدان زرتشتى در تفسير 
روزه در اوستا، آن را به روزة 

اندام تأويل كرده اند.

يك ماه روزة عمومى.
نغوشــاكان (عوام): تمام 
يكشنبه ها. دو روزة بدون 
افطــار. در مجموع حدود 

80روز در سال.
(روحانيون):  برگزيدگان 

يكشنبه ها و 
دوشنبه هاى هفته. 

حدود 130روز در سال.

ســاالنه ســى روز روزه 
مى گيرندكه هشــت روز 
آن پيوسته و هفت و شش 
روز آن را پراكنــده و بقيه 
را هر طور خواستند انجام 

مي دهند.
دو نوع روزه: روزه سنگين و 

روزه سبك. 
حالــت  ســخت ترين 
روزه دارى زمانى است كه 
فرد هندو از انواع اطعمه و 
اشربه ممنوع مى شود و در 
موارد آسان تر فقط خوردن 
برخــى از انواع خوراكى ها 
جامد  خوراكى هاى  مانند 

ممنوع مى شود.

خــوددارى از خــوردن 
غذاهاى جامــد، خوردن 
برخــى مايعــات مانعى 

ندارد.
در استقبال از سالروز بودا، 
از خوردن گوشــت پرهيز 

مى كنند.
در روزة مــدام در روز آخر 
حتى آب دهان را هم فرو 

نمى برند.

بايد انـدام يك زرتشـتى 
گوش هـا،  (چشـم ها، 
زبـان و پاهـا) در طـول 
سال در امسـاك و دورى 

از گنـاه باشـد.
زمان روزه از طلوع آفتاب 

تا غروب آن.
منع از خوردن و آشاميدن 

و هرگونه عمل جنسى.

روزه ســنگين: نخوردن 
گوشت،  ماهي و تخم مرغ. 
روزه خفيف: انجام ندادن 
مراسم تعميد و ذبح كردن 

قرباني.

جايگاه عالى روزه در اين 
آيين همراه با انگيزه هاى 
مختلفــى همچون: بيمه 
كردن زندگى (نيت زنان 
در روزه)، در امان ماندن از 
نيش مارها، انگيزه-هاى 
سياســى يا دينــى (روزة 
گاندى)، تعويذ بســتن و 
تحكيم پيوند پشــتيبانى 

برادرانه و ...

تربيت جسم و ذهن.
رســيدن به اهداف يوگا، 

نظير انرژى درونى

از آنجايى كه روزه به شدت 
مــورد تأكيد جنبش هاى 
ضد حكومتى ساســانيان 
و قرائــت دينى حكومت 
وقت بود، موبدان زرتشتى 
به شــدت بــا آن مقابله 

كردند.

تربيت نفــس و رياضت 
جسمانى براى رهايى نور 
محبوس در بدن انســان 
براى اتصــال به نور اعلى 

(خدا).
مبارزه بــا قرائت موبدان 
زرتشتى ساسانى از اوستا.

پااليش و تهذيب نفس، با 
روزة تمام جوارح (گوش، 

چشم، زبان و ...)
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1. روزهاى چهارشنبه 
و جمعه.

2. روزة بــزرگ: (49روز 
قبل از عيد 

رستاخيز مسيح)
3. روزة كوچك: (پيش از 

تولد مسيح و چهل روز)
4. روزة نينوى: (سه روزه- 
زمان آن سه هفته پيش از 

ايام روزة بزرگ)
5. روزة رسوالن: (50روز 
پس از جشن پنطيكاست)

6. روزة مريــم عــذراء: 
(پانزده روز از ابتداى 

ماه آگوست

اجبــارى: يــوم كيپور، 
روزه فرزنــد ارشــد (روز 
14نيســان)، روز نهم ماه 
آو (روز تخريب معبد اول 
و دوم)، هفدهم ماه تموز، 
دهم ماه طوت، سوم ماه 
تشرين و روزه روز ايستر.

اختيارى: روزه براى توبه، 
رضايت خدا، پيروزى در 

جنگ و ...

از  لِنــت: 40روز،  روزة   .
چهارشنبه خاكستر تا عيد 

ايستر به جز يكشنبه ها.
2. چهارشنبه خاكستر؛

3. جمعه؛ 
4. شــنبه  بعد از ســومين 
(يكشنبه   ادونت  يكشنبه  

قبل از ميالد مسيح)؛
5. اولين يكشنبه  لنت بعد از 

عيد حلول روح القدس؛ 
6. روز تجليل صليب 

(در پاييز).
بر اســاس قوانين جديد 
اين كليســا، تنهــا روزه  
لنت واجب اســت و انجام 
روزه هاى ديگــر به خود 

افراد واگذار شده است.

1.روزهاى 
چهارشنبه و جمعه.
2. روزة بزرگ: 

49 روز تا عيد فصح.
3. روزة مارت (قديسه) 
مريم: 15روز از اول ماه 

آگوست.
مجموعًا 172 روز روزه 

مى گيرند.

يعقوبــى  مســيحيان 
موظف اند در ايــام روزه، 
از گوشــت و مشتقات آن 

پرهيز كنند.

روزة كيپور از آغاز غروب 
خورشــيد روز قبــل تا 
شــامگاه يوم كيپور، اما 
غالب روزه هــا از صبح تا 

غروب آفتاب است.
و  خــوردن  از  پرهيــز 

آشاميدن.

تفاوت پرهيز و روزه در اين 
است كه در روزهاى روزه، 
تنهــا يك وعــده غذاى 
كامل ممكن است صرف 
شــود، اما در پرهيز، تنها 
خوردن گوشــت ممنوع 
است؛ ولى خوردن ماهى، 
تخم مرغ، شير، كره و پنير 

اشكالى ندارد.

  

 

از  روز   210 قبطيــان 
مجموع 365 روز سال را 
روزه دار هســتند. بيش از 
هر فرقة ديگرى در طول 

سال روزه مى گيرند.
براى حضور در مراســم 
عشــاى ربانى بايد دو يا 
سه روز قبل روزه بگيرند.

مشـتقات  از  پرهيـز 
حيوانـى (گوشـت قرمـز، 
پرنـدگان، ماهـى، شـير، 
كـره).  و  مـرغ  تخـم 
خـوددارى از خـوردن و 
آشـاميدن در طـول روز، 
تـا  خورشـيد  طلـوع  از 
غـروب آن. منـع از عمل 

مـوارد. برخـى  در  از نظر يهوديان روزه دارى 
صرفــاً دست شســتن از 
خوردنــى و نوشــيدنى 
نيســت؛ بلكه فرد مؤمن 
بايد از گناهان خويش در 
برابر پروردگار توبه نمايد. 
توبه بايد نشانى ظاهرى 
داشته باشــد كه اين روزه 
و اظهار عجز در برابر خدا 

نمود ظاهرى آن است.
تســلط بر اميال نفسانى، 
پــرورش روح، جبــران 
خطاهاى گذشته، رهايى 
از آثــار گناه و احســاس 
يگانگى با مصيبت و مرگ 

مسيح است
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1. اندكي درباره اهميت روزه در اسالم و معناي آن توضيح بفرماييد.
 صــوم و روزه بــه گواه تاريخ و منابع دينى يكى از اركان دين مبين اســالم 
است كه مورد اتفاق همه مسلمين و بلكه تمام اديان است. آيه 183 بقره كه 
َِّذيَن ِمن  َياُم َكَما ُكتَِب َعلَى ال َِّذيَن آَمُنواْ ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ مى فرمايد: «َيا أَيَُّها ال
َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن» دقيقاً به اين نكته اشاره مى كند كه اصل امساك و روزه 

و وجوب آن در همه اديان وجود داشته است.
ميان مسلمين، روزه امرى واجب و ضرورى است كه همه فرق و نحله هاى 
اسالمى آن را قبول دارند؛ اما نكته اى كه بايد در مورد آن صحبت كرد وجوه 

اشتراك و افتراق بين شيعه و اهل سنت در مورد روزه است. 
صوم در لغت داراى دو معنى اســت. اولين معنى صوم «ترك كردن» است، 
مانند ترك خوردن و آشــاميدن، ترك ازدواج، ترك صحبت و غيره. صوم در 
كتب لغوى اهل ســنت به معنى ترك لذت ها، چه لذت هاى مادى و معنوى، 
است. همانطور كه در كتاب تراث شيعه آمده است اين معنى نشان دهنده اين 
موضوع است كه در معنى اول صوم بين شيعه و اهل سنت اختالف چندانى 
وجود ندارد. در دومين معنى را ابن منظور افريقى كه مالكى مذهب اســت در 
كتاب لسان العرب بيان كرده است و صوم را به معنى «امساك» آورده است. 
«امساك» به لحاظ مصداقى اعم از صوم است و در واقع هر صومى امساك 
است ولى هر امساكى صوم نيست. تفاوت اين دو در كتب اهل سنت تنها در 
نيت آنهاست؛ يعنى وقتى به امساك نيت شرعى داده شود و شخص خود را 
مقيد به اين مسئله كند كه از اذان صبح تا اذان مغرب از خوردن و آشاميدن و 
ديگر مســائل امساك كند، فعل او را صوم مى نامند؛ اما اگر فعل امساك او با 

نيت خاصي نباشد به آن امساك گفته مى شود.

2. هدف و غايت روزه گرفتن در اهل ســنت چه مسئله  اى عنوان شده 
است؟

در اهل ســنت غايت روزه دقيقاً ذيل آيه 183 ســوره بقره در كتاب تفسير 
فخر رازى بيان شده است. خداوند به صراحت در اين آيه مى فرمايد «لعلكم 
تتقون». فخر رازى به استناد اين عبارت غايت و هدف روشن روزه گرفتن را، 
تقوى و پرهيزكارى بيان مى كند و معتقد اســت در اصل روزه وجوب و حكم 
شرعى اي اســت كه خداوند واجب كرده است. اين آيه در حقيقت سال دوم 
بعثت پيامبر در ماه شعبان نازل و به لحاظ شرعى و نگاه آسمانى، واجب شد. 
اهل سنت تنها اين گونه به مسئله روزه نگاه مى كنند و وقتى كتاب ها و منابع 
آنها را بررسى كنيد، هيچ نشانى از ابعاد ديگر روزهـ  از جمله به ياد فقرا بودن 

و سختى كشيدن انسان و ياد قيامت افتادنـ  نمى توان دريافت. 
اما ذيل اين آيه خداوند موارد ديگرى را نيز بيان مى كند كه نشان گر اين است 
كه غايت روزه تنها مسئله مادى نيست؛ بلكه كنترل نفس را هم در آن بيان 
مى كند كه در واقع تمرينى باشد بر مواظبت نفس و خواسته هاى شهوانى و 
نفســانى انسان كه فخر رازى در كتاب تقسر كبير خود به آن اشاره مى كند. 
بايد اذعان كرد كه اين مطالب بيشتر در جريان حديث گراى اهل سنت ديده 
مى شــود كه تنها به ظاهر قرآن و حديث تكيه كرده اند و آن را مالك تبيين 
احكام اســالمى مى دانند. اما جريان عقل گرايان اهل سنت كه تبيين هاى 
عقلى از منابع اسالمى نيز برداشت مى كنند، در مسئله روزه و تبيين اهداف و 

غايات آن با جريان تشيع بسيار نزديك هستند.
از طــرف ديگر در ابتداى كتاب مفاتيح الجنان كه از كتب با ارزش شــيعى 
محســوب مى شود بيشــتر بر بُعد اجتماعى روزه تأكيد شده است و مرحوم 
شيخ عباس قمى رواياتى در اين باب نقل كرده است. اما در اهل سنت كمتر 

به اين روايات اشــاره مى شود و روى آن تأكيدى ديده نمى شود و مردم را 
كمتر با بُعد اجتماعى روزه ترغيب مى كنند و بيشــتر روى وجوب حكمى 

آن تأكيد دارند.
البته اهل سنت معاصرـ  اخوان المسلمين كه پيرو سيد محمد قطب هستند 
و يا نومعترلى ها كه دنباله روى سيد جمال هستندـ  نگاه بازترى در اين باب 
دارند و بيشــتر تبيين اجتماعى و بين المللى روزه را ارائه و بيان مى كنند. 
اين عده از اهل سنت به نوعى با سلفى  و وهابى ها در تضاد و تقابل هستند؛ 
چراكه آنها بيشتر بر وجوب حكمى و شرعى روزه تأكيد دارند. در حقيقت 

اهل سنت معاصر معتقدند كه هر حكمى تبييني اجتماعى دارد. 

3. اختالفات حكمى در نزد شيعه و اهل تسنن چه مواردى هستند؟
نكتــه اى كه در احكام روزه بايد بــه آن توجه كنيم، احكام خاص روزه در 
شــيعه و سنى اســت كه به اختالف فتاواى علما برمى گردد؛ مثل اثبات 
هالل، زمان شــروع و پايان روزه و... . نكته مهم در اين باب اين اســت 
كه اهل ســنت روزه را از اذان صبح شروع تا ابتداى حمره مشرقيه، يعنى 
سرخى شفق هنگام غروب آفتاب مي دانند، در حالى كه شيعه معتقد است 

كه بايد حمره مشرقيه كامًال از بين برود تا روزه دار بتواند افطار كند. 
دومين مسئله مورد اثبات هالل ماه رمضان و شوال است كه بين علماى 
شــيعى و اهل سنت اختالف وجود دارد و چندى است كه تبديل به تنازع 
هم شده است. در حقيقت اهل سنت رؤيت هالل را شرط نمى دانند و طبق 
قواعد رياضى و نجومى خودشان زمان شروع و پايان ماه مبارك رمضان 
و ديگر ماه هاى ســال را محاسبه مى كنند. البته اين مسئله تنها مربوط به 
اهل ســنت معاصر است كه به شدت تحت تأثير حاكمان و سياستمداران 
اســت. وگرنه حنفى، مالكى و حنبلى ها معتقدند هالل اگر چه يك ثانيه 
ديده شود، ماه شــرعى ثابت مى شود. اما شافعى ها و حتى شيعه و اماميه 
اگر يك جايى از مناظق كشور هالل ماه ديده شد، حتى اگر بقيه نبيند ماه 
براى ديگر مسلمين اثبات شــده است. اين ها يك سرى اختالف علمى 
است كه امروزه به كشمكش  و تنازع تبديل شده است كه با اهداف اصلى 

روزه بسيار فاصله دارد.
سومين اختالف عمده بين شيعيان و اهل تسنن نوافل ماه رمضان و نماز 
تراويح است. اهل تسنن شــب هاى رمضان نمازى طوالنى به جماعت 
مى خوانند؛ اين يكى از بزرگ ترين اختالفات رمضان است. در اصل اينكه 
ركعات زيادى نماز بايد خوانده شــود كه تقريبا 1000 ركعت در پايان ماه 
مبارك رمضان مى شــود، اتفاق نظر وجود دارد؛ اما اهل سنت اعتقاد دارد 
كه بايد اين گونه نمازهاى مســتحبى به جماعت خوانده شود؛ در صورتى 
كه علماى شــيعه معتقدند اصل در نماز مستحبى اين است كه جماعت 
خوانده نشــود؛ مگر اينكه نص صريحي در اين رابطه وجود داشته باشد؛ 

مانند نمازهاى اعياد فطر و قربان.
 اگر كتب اهل ســنت در ابواب نماز تراويح ديده شــود به وضوح مى توان 
دريافت كه نماز تراويح بدعتى اســت كه خليفه دوم در اهل تسنن از خود 
بر جاى گذاشــته است. تراويح در لغت به معنى استراحت، يعنى نشستنى 
به منزله استراحت است. در اصطالح تراويح به وقف هايى است كه بعد از 
چهار ركعت نماز مســتحبى به عنوان استراحت انجام شود و دوباره چهار 
ركعت ديگر خوانده شود تا نمازهاى استحبابى روزانه رمضان تمام شود.

علماى اهل ســنت رواياتى كه در مكتب خود در رابطه با نماز تراويح نقل 
كرده اند مختلف اســت؛ به همين دليل در مورد تعداد ركعات اين نماز بين 

علماى اهل سنت اختالف وجود دارد. از عبداهللا ابن عمر نقل مى شود كه 
تعداد ركعات اين نماز را 20، 22، 36 ركعت دانسته است.

در كتاب صحيح بخارى جلد يك صفحه 342 روايتى از محمد ابن اسماعيل 
بخارى نقل مى كند مبنى بر اينكه يكى از شــب ها ماه مبارك خليفه دوم 
به مســجد آمده و مى بيند مردم هر كدام به صورت فرادا نماز مى  خوانند. 
عمــر همه را جمع مى كند كه همه جماعت بخوانند و اُبى ابن كعب را امام 
جماعت نماز قرار مى دهد. عمــر ابن خطاب خودش تصريح مى كند كه 
«نعمت البدعه هذه»، يعنى خودش اقرار به بدعت بودن اين نماز مى كند. 
نكته جالب اين اســت كه عمر ابن خطاب خودش يكبار هم نماز تراويح را 

نخوانده است. 
قســطالنى از علماى شــافعى مذهب در كتاب «ارشــاد السارى» جلد 
چهارم، صفحه 657، در تفسير اين حرف عمر ابن خطاب مى گويد: «عمر 
اين كار را بدعت ناميد، به اين دليل كه اين نماز جماعت نه در زمان پيامبر 
بود و نه در زمان ابوبكر». همچنين مابقى علماى اهل ســنت، به بدعت 
بودن اين نماز توسط خليفه دوم تصريح مى كنند؛ مثل ابن قدامه حنبلى، 
در كتــاب «المغنى» جلد 2 صفجه 166، بدرالدين عينى حنفى مذهى در 
كتاب عمده القــارى جلد 11 صفحه 126 و ابن عبدالبر مالكى مذهب در 
كتاب االستيعاب جلد 3 صفحه 1145. اين عبارات اثبات مى كند كه نماز 
تراويح يكى از بدعت هاى خليفه دوم و يكى از عوامل دور شدن از اهداف 

ماه رمضان است. 

4. ديدگاه اهل بيتt را نسبت به نماز تراويح توضيح دهيد.
كلينــى در كتاب كافى جلد 4 صفحه 154، به نقل از امام صادقدر رد 
نماز تراويح مى گويد: «پيامبر گرامى اسالم نماز مستحبى ماه رمضان را 
بجا مى آورد، در حالى كه برخى به وى اقتدا مى كردند و پيامبر به شدت آنها 
را از اين كار نهى مى كرد». عالمه مجلسى نيز در «مرأت العقول» جلد 16 
صفحه 378 با صحيح دانستن اين حديث به تفسير و تبيين آن مى پردازد. 
شــيخ صدوق نيز در كتاب «من ال يحضره الفقيه» جلد 2 صفحه 87، به 
نقل از امام صادق و امام باقررواياتى را در رد نماز تراويح و بدعت بودن 
︡︻﹥ ︲﹑﹜﹥ و ﹋﹏ ︲﹑﹜﹥  آن مى فرمايند «﹁︀ن ︑﹙﹉ ﹝︺︭﹫﹥ ا﹐ و ان ﹋﹏︋ 

.«﹤︻︡  ︋﹩﹁ ︣﹫︓﹋ ﹟﹞ ︣﹫  ︠﹤﹠ ︨︊﹫﹙︀ ا﹜﹩ ا﹜﹠︀ر ﹇﹙﹫﹏ ﹁﹩︨ 
شــيخ طوسى نيز در كتاب «تهذيب االحكام» جلد 3 صفحه 70 به نقل از 
امام صادق مى فرمايد: «زمانى كه امير المؤمنين وارد كوفه شدند، به 
امام حسن دستور دادند كه از خواندن نماز تراويح در مسجد جلوگيرى 
كنند. پس از دســتور اميرالمؤنينq مردم كوفه با اين دســتور به شدت 

مقابله كرده، فرياد واعمرا واعمرا سردادند».
اهل بيتt در صدد تبييــن صحيح احكام روزه و ماه مبارك رمضان و 
در واقع رســيدن به هدف غايى روزه بودند و نماز تراويح را يكى از موانع 
رسيدن به اين مهم قلمداد مى كردند. آنچه امروزه بايد در ميان مسلمين 
مورد توجه قرار بگيرد اين اســت كه روزه و ماه رمضان همانند حج يكى 
از جلوه گاه هاى همدلى و اتحاد بين مســلمين اســت و نبايد با برخى از 
فتواهاي اختالفي به تنازعات و كشمكش هاى مذهبى تبديل شود. بايد 
با دريافت پيام روزه و ماه مبارك كه همان ترك شــهوات است به هدف 

غايى روزه برسيم.

t ️ دوری از ا﹨﹏ ︋﹫ـــــ
︀﹨ ️ ︣﹁︐︀ری در ︋︡︻ــ ﹎

ماه رمضان در پيش اســت. روزه به عنوان يكى از مهم ترين مناسك 
عبادى اســالم، شناسنامة اين ماه مبارك است، به همين جهت بر آن 
شديم تا لختى در محضر حجت االسالم دكتر مروجى طبسى زانوى 
تلمذ زده تا مسئله امساك در اهل سنت را با نيم نگاهى به تفاوت ها و 

اشتراك هاى آنان با مذهب شيعه، مورد بررسى كوتاه قرار دهيم.
دكتر مروجى طبســى، عضو هيئت علمى و مدير گروه فرق تشيع 
دانشگاه اديان و مذاهب قم هستند. در كارنامة علمى ايشان تدريس 
در دانشگاه هاى امام صادق (ع)، اديان و مذاهب، آزاد اسالمى تهران، 
دانشــگاه معارف، مراكز تخصصى حوزه، موسســه آموزش عالى 
حوزوى امام رضا (ع) و ... ديده مى شود. ايشان صاحب چندين تأليف 
در زمينة تخصصى خود هســتند كه مهم ترين آنها كتاب «حديث 
︨﹙︧ــ﹙﹤ الذهب از ديدگاه اهل سنت» است كه كتاب برگزيده دومين 
جشــنواره عالمه حلى1388و كتاب برگزيده در سومين جشنواره 
كتاب سال رضوى1389 شد. نيز «امام رضا(ع) به روايت اهل سنت» در 
نخستين جشنواره عالمه حلى1387و هفدمين جشنواره كتاب سال 

دانشجويى1389 به عنوان اثر برگزيده شناخته شد.

به كوشش: مرتضى ناصحى

ـ︣ط ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡  ـ﹠️ رؤ️ ﹨﹑ل را︫  در ﹆﹫﹆️ ا﹨﹏︨ 
ـ︣وع  ﹢د︫ـ︀ن ز﹝︀ن︫  و ︵︊﹅ ﹇﹢ا︻︡ ر︀︲﹩ و ﹡︖﹢﹝﹩︠ 
ـ︀ل را  ︀ـ︀ن ﹝ـ︀ه ﹝︊ـ︀رک ر﹝︱ـ︀ن و د﹍ـ︣ ﹝︀ه ﹨ـ︀ی︨  و︎ 
 ﹤ ﹝︀︨ـ︊﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ـ︡. ا﹜︊︐ـ﹥ ا﹟ ﹝︧ـ﹠︑ ﹤﹚ـ︀ ﹝︣︋﹢ط︋ 
ـ︡ت ︑ـ️ ︑︃︔﹫︣   ︫﹤ ـ﹠️ ﹝︺︀︮ـ︣ ا︨ـ️ ﹋﹥︋  ا﹨ـ﹏︨ 

﹫︀︨ـ︐﹞︡اران ا︨ـ️ ︀﹋﹞︀ن و︨  رواق ︑ ﹙﹫﹏ و ﹡﹆︡
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پيش از پرداختن به انواع روزه هاى موجود در آيين هندو بايد اذعان داشت كه 
اين آيين مكتبى در حال تكامل است؛ نه دينى منفرد و متمايز از ساير اديان. 
اين امر به دو علت است، يكى اينكه اين مكتب نشانه هاى اساسى يك دين 
را ندارد، نه بنيانگذار مشخصى دارد و نه پيامبرى، نه مبتنى بر عقيده است و 
نه آموزه و عمل خاصى در آن اصالت دارد، نه نظامى الهياتى است و نه آيين 
بسيط اخالقى و... خالصه اينكه نشانه هاى يك دين در آن ديده نمى شود. 
دليل دوم نيز تنوع بيش از حد آيين هندو در طول تاريخ است. آيين هندو هم 
به لحاظ سنت درونى و هم با تعامل با ديگر سنن حتى اسالم و مسيحيت به 

روند تكاملى خود در طول تاريخ ادامه داده است.1
︀︗   ﹍︀ه روزه

هندوها يا دست كم عارفان هندو، براى رهايى از سمساره (Samsara) يا 
چرخه حلول مجدد (به اين معنا كه فرد پس از مرگ به جســم ديگرى وارد 
مى شود) به  دنبال راه هايى هستند. آنها به طرق مختلف قصد شكستن اين 
چرخه را دارند و بدين منظور برخى از ايشان از جامعه منزوى مى شوند، برخى 
ديگر محيط اطرافشان را پر از چيزهايى مى كنند كه يادآور مرگ و رنج است، 
برخى به مراقبه مشغول مى شوند و برخى نيز به روزه دارى و رياضت متوسل 
مى شــوند. 2 البته روزه در ميان هندوان مختص رياضت كشان نيست و در 

مناسبت هاى مختلف، بسيارى از مردم به اين عمل مبادرت مى ورزند. 
روزه در آيين هندو از اشــكال مهم و محبوب رياضت كشى و توبه است. در 
تقويم هندى روزهاى زيادى وجود دارند كه در آنها روزه مقرر شــده است و 
هر كسى به مناسبتى مى تواند در يكى از اين ايام به روزه دارى مشغول شود. 
سخت ترين حالت روزه دارى زمانى است كه فرد هندو از انواع اطعمه و اشربه 
ممنوع مى شود و در موارد آسان تر فقط خوردن برخى از انواع خوراكى ها مانند 
خوراكى هاى جامد ممنوع مى شود. در فرهنگ هندويى روزه گرفتن معادل 
محدود كردن نفس در امور كمى يا كيفى است. در كل مى توان چنين گفت 
كه روزه چنان جايگاه برجسته اى در ميان هندوان دارد كه برخى حتى براى به 
راه انداختن موج يا جريان سياسىـ  اجتماعى نيز از آن بهره مى جويند؛ مانند 
گاندى كه از روزه تا پايان عمرش براى ايجاد صلح و آشــتى ميان هندوان و 

مسلمانان هندوستان بهره برد.3
   ا︀م روزه داری

روزه دارى در ميان هندوان به طور خاص در دو دوره كلى واقع مى شود؛ يكى 
در آغازين روزهاى سال نوى هندويى و ديگرى در يك دوره چهارماهه. اولى 
كه معموًال در ماه مى يا ژوئن واقع مى شــود جت (jet) نام دارد و شامل سه 
روز روزه-دارى است. اين سه روز داراى اهميت زيادى در زندگى زنان است 
و ايشان براى اينكه خوشبختى خويش در ازدواجشان را بيمه كنند، به روزه 

مي گيرند. 
هنــدوان در دوره چهارماهه كاتورماســه (katurmasayana) نيز با 
روزه دارى و انواع مختلف رياضت كشــى از روزه به عنوان مهم ترين عمل 
رياضت كشى استقابل مى كنند. در ناگه پنكه مى (Nag Pañcami) كه به 
مارخدايان اختصاص دارد نيز هندوان به روزه دارى مشغول مى شوند.4 در اين 
روز عابدان روزه مي گيرند، اما برهمن ها تغذيه مي شوند و در پاداش پارسايي 
آنها، مردم مطمئن مي شوند كه در آينده از نيش مارها در امان خواهند ماند. 
در آيين ناگه پنكه مي كندن زمين ممنوع است؛ زيرا مارها در زير زمين كه در 
آيين هندو عالم اموات است، زندگي مي كنند و كندن آن ممكن است مورد 
آزار و اذيت آنها شود. از آنجا كه شيوا نيز مار بر تن دارد، در اين ايام صدها مار در 
معبد شيوا در اوجاين آزاد مي شوند. ناگه پنكه مي را با  عنوان بهراتري پانكامي 

ا﹝︧︀ک ﹨﹠ـ︡ی
︣ان ﹍︣ای د ︋ ﹩﹡︀︋︣ ﹞

محمد صادق احمدى(دانشجوى دكترى دين پژوهى)

نيز برگزار مي كنند و برخي زنان هندو روزه گرفته، مارها را پرستش مي كنند 
تا برادران شان را در برابر نيش مارها محافظت شوند.5

در ماه شَرَونه sravana (جوالى/آگوست) نيز كه ماه مخصوص روزه دارى 
و عهد و ميثاق است، به منظور راكشه بندهان (raksaban dahan) يعنى 
تعويذ بستن و تحكيم پيوند پشتيبانى برادرانه، روزه گرفته مى شود. در ماه بهد 
(Bhad) كه در آگوست و سپتامبر واقع مى شود و تولد كرشنه را در خود دارد، 
روزه دارى پراهميتى براى زنان ذكر شــده است.6 در حقيقت اين دوره چهار 
ماهه كه تقريباً از ماه مى شــروع شده و با آگوست به پايان مى رسد، مملو از 

مراسمات با همراه روزه دارى است. 
ماها شيواراتري (Maha Shivaratri) يكي از مراسم آيين هندو به شمار 
مي رود كه هر ســال در چهاردهم فالگونا (Phalguna)، يكي از ماه هاي 
تقويم هندو، برگزار مي شود. ماها شيواراتري به معناي شب شيوا است و طي 
آن ازدواج خداي شيوا و پَرَوتي (Parvati) جشن گرفته مي شود. بنا به سنت 
اين جشــن با اهداي برگ بيلوا (Bilva) به شيوا، روزه گرفتن در طول روز و 

شب زنده داري برگزار مي شود. 
معتقدان شــيوا در طول روِز ماهاشيوراتي جشن گرفته، كل شب را در محل 
عبادت بيدار مي مانند. طي مراسم عبادت، غذاي ويژه اي از ميوه هاي فصل، 
گياهان ريشــه اي و نارگيل به شــيوا هديه مي شود. كساني كه مراسم عيد 
ماهاشــيوراتي را انجام مي دهند صبح روز بعد روزه خود را باز كرده، از غذاي 
نذري (prasad) كه به شــيوا هديه شــده مي خورند. در اين شب برخي 
روزه داران بدون نوشيدن آب تمام طول شب را به مناجات مي پردازند. خواندن 
مانترا (Mantra) و سرودهاي مذهبي از جمله روش هاي ستايش شيوا در 

اين روز است.7
چنان كه مشاهده شد در آيين هندو روزه هاى مختلفى با اهداف متفاوتى و با 
درجات متغيرى از سخت گيرى ديده مى شود. با توضيحى كه از آيين هندو 
در ابتداى نوشته رفت روشن شد كه از آنجا كه آيين هندو از سوى بسيارى از 
دين پژوهان دينى در حال تكامل تلقى مى شود، ميزان مشرعيت اين روزه ها 
نيز با شدت و ضعف مواجه است و به واسطه منبع مورد استناد تعيين مى شود. 
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️ ︑ ﹟︣︀﹜️ روزه داری ز﹝︀﹡﹩ ا︨️  ︨
﹋﹥ ﹁︣د ﹨﹠︡و از ا﹡﹢اع ا︵︺﹞﹥ و ا︫︣︋﹥ ﹝﹞﹠﹢ع 

 ﹩︠︣ ﹢ردن︋  ﹝﹩ ︫﹢د و در ﹝﹢ارد آ︨︀ن ︑︣ ﹁﹆︳︠ 
﹢را﹋﹩ ﹨︀ی ︗︀﹝︡  ﹢را﹋﹩ ﹨︀ ﹝︀﹡﹠︡︠  از ا﹡﹢اع︠ 

﹝﹞﹠﹢ع ﹝﹩ ︫﹢د.

بــودا لقــب گوَتَمه يــا گاوَتَمه 
سيدهارَته، بنيانگذار آيين بودايى 
اســت. واژة بودا در سانسكريت 
به معناى كســى اســت كه به 
روشن بينى و اشراق رسيده است. 
بودا در شهر قديمى كاپيالواستو 
در جنوب نپال متولد شــد. تاريخ 
تولــد و مــرگ او دقيقاً روشــن 
نيســت؛ اما احتماًال وى در حدود 
قرن ششم تا چهارم قبل از ميالد 

مى زيسته است.1
بودا براى رهايى بشر از رنج فراگير 
و درمان آن، نسخه اى تجويز كرد 
كه به راه هاى هشت گانه موسوم 
اســت. اين راه هاى هشت گانه را 
به ســه بخش كاهش مى دهند 
كــه عبارت اند از: تهذيب نفس يا 

اخالق؛ مراقبه؛ فرزانگى. 
يكــى از راه هاى مهم نجات بودا 
براى رهايى از رنــج، راه اخالق 
و تهذيــب نفــس اســت. بنابر 
آموزه هاى بودا راه اخالق ده اصل 
اساسى دارد. يكى از اين ده اصل 
اساسى بودا براى اخالق و تهذيب 
نفس، خــوددارى از پرخورى و 
خوددارى از غــذا خوردن پس از 

نيم روز است.
جامعة بودايــى از دو گروه اصلى 
تشكيل شده است: مردان خانواده 
و مردانى كه به ســنگه يا انجمن 
مردان  مى پيوندنــد.  رهبانــى 
خانواده يا بوداييان عادى، معموًال 
پنج اصل از اصول ده گانه بودايى را 
فرا مى گيرند و بدان عمل مى كنند؛ 
اما راهبان و اعضاى ســنگه بايد 
همه ده اصل را بپذيرند. فلســفة 
التزام بودا به اين ده اصل يا به تعبير 
ديگــر ده ممنوعيت و ترك، اين 
اســت كه آنان را به تربيت جسم، 
سخن و ذهن در زمينه هاى فردى 

و اجتماعى متعهد كند.2
بر همين اســاس همه فرقه هاى 
اصلى بوديســم دوره هايى براى 
روزه دارند كــه معموًال روزهاى 

چهاردهم مــاه و ديگر روزهاى 
مقدس اســت. در آيين بودا، روزه 
به معناى خــوددارى از خوردن 
غذاهاى جامد اســت و استفاده از 
برخى مايعات مانعى ندارد. راهبان 
بودايى تراواديــن و تِندايى براى 
آزادســازى ذهن روزه مى گيرند. 
بعضى از راهبان بودايى كشــور 
تبــت، براى كمك به رســيدن 
اهداف يــوگا، نظير انرژى درونى 

روزه مى گيرند.3
بســيارى از راهبان و راهبه هاى 
بودايى مذهب، تنها به يك وعده 
غذا در روز اكتفا مى كنند. آنها بعد 
از ظهر چيزى نمى خورند و اول ماه 
و نيمه ماه را روزه كامل مى گيرند. 
امروزه مردم عامى بودائى هر ماه 
چهار بــار روزه دارند و به گناهان 
خــود اقــرار مى كنند. ايشــان 
همچنين در اســتقبال از سالروز 
فوت بودا، مدت پنج روز از خوردن 

گوشت خوددارى مى كنند.
مردم تبت در مراسمى به نام نانگ 
نس (روزه مــدام) چهار روز، روزه 
مى گيرند. آنها دو روز اول را با دعا، 
اقرار به گناهــان و تالوت متون 
مقدس به سر مى برند و روز سوم 
به شــدت پرهيز مى كنند و هيچ 
نمى خورند؛ به طورى كه حتى آب 
دهان خود را هم فرو نمى برند. آنها 
اين روزه را با دعا و اقرار به گناهان، 
تا طلوع آفتاب در روز چهارم ادامه 

مى دهند.4
پي نوشت:
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روزۀ ا﹡︡ام
رضا رضايى (كارشناس ارشد اديان شرق)

ـ︀ ︨ـــــــ﹑ح روزه ﹝︊ـــــــــــــــــــــــــ︀رزه ︋ـــــــ
احمد رمضانى (كارشناس ارشد اديان شرق)

  تاريخچه
در معرفى اين آيين گفته شــده اســت كه دين 
صابئان يكي از دين هايي است كه قبل از ظهور 
اســالم در شبه جزيره عربســتان معروف بوده  
و مركز آن در ايــران و در نزديكي رود كرخه، در 
تاالب ها و باتالق هاي شــمال غربي خوزستان 
نزديك به سوســنگرد و شهر هويزه فعلي است. 
درباره تاريخ اين دين و اين كه مؤسس آن كيست 
و در چه تاريخي پيدا شــده و اين كه قوم صابئين 
از كجا به اين منطقه آمده و ســابقه تاريخي آنها 
كدام است، روايات تاريخي بسيار مختلفى وجود 
دارد. برخي بر اين باورند كه مؤســس اين آئين، 
نوه حضرت ادريس است كه «صابي» نام داشت 
و بــه همين جهت پيروان وي به اين نام معروف 

شده اند.1
  1. ديدگاه قرآن كريم در مورد صابئين 

آيات62 بقره، 69 مائده و 17 حج، صريحاً از اين 
دين ياد كرده اند. اين قوم در تاريخ به اسامي صبي، 
مغتسله، مذائي و يحيائي شناخته مي شود. برخى 
معتقدند صابئين تعبيري اســت كه قرآن به كار 

روزه 
در آ﹫ــــــــــ﹟
 ︋︀︮ــــــــ﹫﹟

رضا كاظمى راد (داشجوى دكترى الهيات مسيحى)

︣ق رواق  اد︀ن︫ 

هرچنــد در يك نگاه كلى غالــب اديان جهان، 
نگاهى ايجابى به موضوع پرهيز و امساك دارند و 
حتى زمان هايى را براى روزه دارى پيروان، معين 
كرده اند؛ اما در ميان زرتشــتيان هر نوع امساك 
در خوراك و روزه دارى نهى شــده است. داليل 
اين مخالفت را مى توان در خويشــكارى انسان 
و نقش او در مبارزة با اهريمن، جســت وجو كرد. 
طبق آموزه هاى اين آيين، پيروان بايد به چندين 
اصل اخالقى پايبند باشــند كه يكى از آنها اصل 
كار و آبادانى است. كشاورزى از بهترين شغل ها 
در ميان آنان است. ديگر كارى كه بر عهدة پيروان 
است ازدياد نسل است كه اين مسئله هم رابطة 
مســتقيمى با نقش مبارزاتى انســان در مقابل 
نيروهاى اهريمنى و شر در نظر گرفته شده است. 
بنابرايــن تمام كارهاى رياضتى كه در منافات با 
اين اصول باشــد از نظر ايشــان مردود خواهد 
بود. براى نمونه در فرگرد ســوم ونديداد فراز 33 
اين گونه آمده است: «ايدر اين پيام ايزدى را بر ياد 
باشد: هرگز از ناخوردگان نه توانايى، نه نيرومندِى 
پاسايى را، نه نيرومندِى زراعت را، نه نيرومندِى به 
ام فرزند درست كردن را [ميسر نمى شود]؛ زيرا با 
خوراك همة مردم جهاِن مادى با زندگى [هستند 

و] در نخوردن با مرگ».1
نهضت هاى اصالحى و مخالف

از سويى ديگر شايد دليل مخالفت شديد موبدان 

زرتشــتى با روزه دارى، ظهور مانى و مزدك در 
دورة اصالحات دينى و سياسى ساسانيان باشد؛ 
چراكه در آن زمان، ساسانيانـ  باتوجه به قدرت 
شديد موبدانـ  درصدد ايجاد قرائتى واحد از اوستا 
بودند؛ اما نهضت هاى اصالحى شديداً اين مسئله 
را تحت تأثير خود قرار دادند. تأكيد شديد اين دو 
نهضت بر روزه، موبدان را بر آن داشــت تا براى 
مخالفت با اين نوع قرائت از اوستا، دست به تفسير 
متــون دينى و تأليف متون و قوانين جديد بزنند. 
بنابراين به جز چند متن متقدم كه نشــانه هايى 
متناقض از امر و نهى از امساك داشت، بقيه متون 
متأخر، همگى روزه دارى را به شدت تقبيح و نهى 
كرده اند. اين منابع براى رد كردن نگاه مانويان و 
مزدكيان تالش كردند كه ســران و بزرگان اين 
دو گروه را با صفاتى چون اَشــموغ (ديو ويرانى 
و تباهى)، ملحــد، نابكار و...، جــزء بى دينان و 
منحرفين قرار دهند تا از اين مسير عقايد و تفاسير 
اين دو گروه از متون دينى زرتشتى در محاق انزوا 

قرار گيرد.2
پس از اين واقعه تفسير روزه در اوستا بر اين مبنا 
قرار گرفت كه زرتشــتيان به جاى روزه خوراك، 
روزه گناه مى گيرند و به بيان خودشان، روزة هفت 
اندام دارند. بدين ترتيب چشم ها، گوش ها، زبان 
و پاها در امساك و دورى از گناه هستند. اگر ديگر 
اديــان تالش دارند همــه روزه چيزى نخورند، 
ايشان سعى مى كنند كه از اندام هفت گانه هيچ 

گناهي صادر نشود.3
براي نمونــه در روايات داراب هرمز در مورد روزه 

چنين آمده است: 
بود روزة ما در اين جايگاه

كز اعضاى ما هيچ نايد گناه
همه سال باشيم با احتياط

ازين روزه ما راست در دل نشاط
بكوشيم كز دست و چشم و زبان

گناهى نيايد كه باشد زيان
كسان گر ز خوردنى كند احتراز

مرا احتراز از گناه ست و آز4
پي نوشت:
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ص٣٥١.

مانى يكى از جنبش هاى مهــم ايران در زمان 
حكومت ساســانى بود كه در اوايل ســده سوم 
ميالدى پديدار گشــت. اين دين در همان آغاز 
دعوت با مخالفت جدى دو گروه راست كيش در 
اديان معاصرش، يعنى زرتشتيان سنتى ايران و 
ارتدوكس هاى مســيحى روم مواجه شد. ظهور 
مانى در ايران همزمان با تالش ساســانيان در 
ايجاد وحدت دينى و ايجاد حكومتى يكپارچه در 
ايران بود. اين تالش ها براي ايجاد قرائتى واحد از 

اوستا، با ظهور مانى، تقريباً بى ثمر ماند. 
دين مانى تركيبى از مســيحيت گنوســى بين 
النهرين، عقائد قديمى بابلى، فلســفه بودايى و 
هلنى، و نيز عقائد زرتشتى و ايرانى غيرزرتشتى 
بــود. وى در غرب، با تكيه بر تعاليم مســيح، در 
شرق با تكيه بر ســخنان بودا و در ايران با تكيه 
بر آموزه هاى زرتشت و نيز اسطوره ها و مفاهيم 
دين ايران باستان به ترويج آيين خود پرداخت و 
توانست شخصيت هاى بزرگى چون آگوستين 
قديس(مســيحى)، شاپور ساسانى و... را به دين 

خود درآورد. 
︹︣ا   آ﹝﹢زه ﹨︀ و︫ 

اجتماع مانويــان را مى توان به دو دســته كلى 
برگزيدگان (روحانيون) و نغوشاكان (توده مردم) 
تقسيم كرد. جماعت برگزيده، خود به شش دسته 

و مرتبه مختلف تقسيم مى شدند. 

شعائر ظاهرى دين، كم اما به شدت سخت بوده 
است. اين عبادات شــامل نماز، روزه، موسيقى، 
اعتــراف به گناهــان، منع خوردن شــراب و... 
مى شود. شريعت دين مانى يكى از سخت  ترين 
شريعت هاى دينى به شمار مى رود، مخصوصًا 

براى گروه اول. 
  روزه

ســخت  ترين حكم در شــريعت مانى چه براى 
روحانيون و چه عامه مردم، روزه بوده اســت. در 
حقيقت روزه، سالح مبارزة مانى با ارباب زر و زور 
و تزوير آيين زرتشــتِى ساسانى بود كه موجب 
مخالفت شديد موبدان زرتشــتى و پس از آنها 
شاهان ساسانى با اين آيين جديد گرديد؛ چراكه 
شــالودة قدرت روحانيون دنيازدة زرتشتى را به 

خطر انداخته بود. 
نغوشاكان: براي ايشان تمام يكشنبه ها، روزه 
واجب بوده است. روزة عمومى هم يك  ماه (ماه 
دوم زمستان) بوده كه از طلوع آفتاب تا غروب آن، 
روزه دار بودنــد. دو روزة بدون افطار هم بر مردم 
واجب بوده اســت. بنابراين مردم عادى در طول 

سال حدود 80 روز را، روزه دار بوده اند. 
برگزيدگان: ايشان عالوه بر روزه هاى واجب 
بر توده ها، دوشنبه ها نيز روزه دار بودند. روحانيون 
در طول ســال درحدود 130روز روزه دار بوده اند. 
جداى از روزه، يك ســرى احكام پرهيزى هم 

براى روحانيون وجود داشــت كــه تقريباً تمام 
زندگى ايشان، در رياضت بوده است. 

 جشن بما: در پايان يك ماه روزه، جشن بزرگ 
مانويــان بنام «بما» (معــادل عيدفطر) برگزار 
مى شــد. در اين جشن كه مهم  ترين واقعه سال 
بــود، مانويان در اطراف تخــت خالى مانى، كه 
تصويرى از او بر آن قرار داشــتـ  با اين تصور كه 
خود مانى بازمى گردد و بر تخت مى نشيندـ  حلقه 
مى زدند و به گناهان خــود اعتراف مى كردند و 
سرودهاى خاص اين جشن را مى خواندند. گفته 
شــده كه در اين روز، مانى به دســت بهرام اول، 
پادشاه ساســانى به قتل رسيده است. آگوستين 
قديس مســيحى، اين عيد را در ماه مارس ذكر 
كرده است؛ اما از وفات مانى سخنى نگفته است. 
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برده است و پس از آن اين قوم خود را به اين اسم معرفي كرده اند تا عالوه 
بر اينكه به عنوان يك دين در جامعه اسالمي به رسميت شناخته شوند، از 

حقوق بيت المذاهب و االديان اسالم استفاده كرده باشند.
  2. روزه در آيين صابئين

صابئيــن در روزهاى ويژه اى از ســال كه آنهــا را «مبطل» مى نامند از 
خوردن گوشت، ماهى و تخم مرغ خوددارى مى كنند. از جمله اين روزها 
26 و 27 و 28 و 29 و 30 ماه ســمبلتا، روزهاى ششــم و هفتم ماه دوال و 
روز دوم ماه هطيا اســت. آنها روزه واقعــى را روزه دار بودن اعضا و جوارح 
آدمــى مى دانند. در كتاب «كنزاربا» يا «صحف آدم» مقدس ترين كتاب 
مندائى ها آمده است: «اى مومنان، برايتان گفتم كه روزه بزرگ فقط نهى 
از خوردن و آشاميدن نيست، بلكه ديدگانتان را از نگاه هاى هيز و شيطانى و 
گوش هايتان را از شنيدن حرف هايى كه مردم در خانه خود مى زنند بر حذر 

داريد و زبان هايتان را به گفتارهاى دروغ و ناپسند نياالييد».2
ابوالحسن نويدي در كتاب اختصارات مي گويد: «اينان هر سالي سي روز، 
روزه دارند كه هشــت روز آن پيوســته و هفت و شش روز آن را پراكنده و 
بقيه را هر طور خواستند انجام مي دهند. در ايام روزه گوشت نمي خورند و 
هر ماه چهار قرباني دارند كه به نام ســتارگان انجام مي شود. اين قربانيان 
بايد خروس باشــند. خون خروس در زمين دفن مي شود و استخوان آن را 

مي سوزانند و گوشت شتر و كبوتر و ماهي نمي خورند».3
گفتنى است مندائى ها به دو نوع روزه معتقدند؛ روزه سنگين و روزه سبك. 
روزه سنگين عبارت اســت از نخوردن گوشت،  ماهي و تخم مرغ و روزه 

خفيف عبارت است از انجام ندادن مراسم تعميد و ذبح كردن قرباني.
ايام روزه در دين مندائي در جدول زير به تفصيل آمده است:

روزه خفيف(2 تا 6 مرداد)1 تا 5 دوال1
روزه سنگين(7و8 مرداد)6 و 7 دوال2
روزه خفيف(9 تا 15 مرداد)8 تا 14 دوال3
روزه خفيف(23 مرداد)22 دوال4
روزه خفيف(25 شهريور)25 نونا5
ندارد(مهر)امبرا6
روزه خفيف(30 مهر تا 4 آبان)1 تا 4 تورا7
ندارد(آذر)صلمي8
روزه خفيف(8، 14 و 22 دي)9، 15، 23 سرطانا9
ندارد(بهمن)اريا10
روزه سنگين(اسفند)26 تا 30 سنبله11
روزه خفيف(6 فروردين)1 قنيا12
ندارد(ارديبهشت)ارقو13
روزه سنگين(خرداد)2 هطيا14
روزه خفيف(تير)28 تا 29 گديا15
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﹟ ︻︊︡ا﹜﹊︣﹛؛ ︑﹢︲﹫ ا﹜﹞﹙﹏؛ ج٢، ص٨٢ـ  ٨١.  ︋︡﹝﹞ ،﹪﹡︀︐︨︣  ︫.٣

يكى از ويژگى هاى قوم يهود شريعت محورى آن است. اگر در مسيحيت روزه 
را به عنوان مسئله اي در راستاى اخالق مى بينيم، بايد توجه داشته باشيم كه در 
يهوديت اين مهم را بايد در شــريعت جست وجو كنيم. شريعت هر پيغمبرى بر 
حسب مقتضيات زمان و مكان و امت او با شريعت ديگرى فرق مى كند. در طول 
تاريخ دين، شــريعت هاى گوناگونى از جانب خداوند نازل گرديده است و اين 
شريعت ها چنان كه از قرآن كريم و احاديث اسالمى بر مى آيد، پنج شريعت نوح، 
ابراهيم، موسى، عيسى و پيامبر اكرمبوده است.1 در اينجا مقصود از شريعت، 
معناى خاص آن در ميان يهوديان، يعنى احكام و دســتورهاى فقهى است. در 
ميان اديان زنده جهان غير از اسالم يهوديت است كه نظام فقهى گسترده اى 

دارد؛ نظام فقهى اى كه ريشه در تورات دارد.2
از روزه در يهوديت با نام صوم tzom يا تعنيت ta’anit ياد مى كنند و مهم ترين 
زمان آن نيز روز كفاره يا همان يوم كيپور است. اين روزه كه به لحاظ مدت كوتاه 
اســت، زمانى 25 ساعته را در بر مى گيرد كه آغاز آن غروب خورشيد روز قبل و 
پايانش شامگاه همان روز كيپور است. يهوديان بيشتر اين زمان را در كنيسه به 
دعا مى گذرانند و از هرگونه خوردنى و نوشيدنى پرهيز مى كنند. روزه ديگرى كه 
به همين اندازه طول مى كشد ولى اهميت كمتري دارد؛ روزه نهم آو يا تيشعا بآو 
Tish’ah Be-Av است كه يادآور ويرانى معبد است.3 روزه هاى ديگرى نيز در 
يهوديت وجود دارند كه به لحاظ اهميت در رتبه پايين ترى قرار دارند. اين روزه ها 

از صبح آغاز مي شوند و تا غروب هر روز به اتمام مى رسند. 
   روزه ا︗︊︀ری و ا︠︐﹫︀ری

در دين يهود روزه هايى با عناوين مختلفى وجود دارند؛ مانند روزه كيپور، ويرانى 
معبد، پوريم، توبه و... . برخى از اين روزه ها به شــكل دستور و الزام براى رعايت 
تمامى قوم صادر شــده است و برخى ديگر شــكلى اختيارى و ترجيحى دارد. 
از ميــان روزه هاى واجب مى توان به روزه كيپور اشــاره كرد كه در متن تورات 
به انجام آن اشــاره شده اســت.4 روزه ديگرى كه براى يهود از اهميت بااليى 
برخوردار اســت، روزه فرزند ارشد است. معموًال اين آيين از سوى يهوديان در 
روز چهاردهم نيســان انجام مى شود. علت نكوداشت اين روز و روزه گرفتن در 
آن، رهايى و نجات فرزندان ارشد بنى اسرائيل از «مصيبت فرزندان ارشد» بوده 
است. اين مصيبت بنابر سفر خروج، دهمين مصيبتى است كه پيش از خروج از 
مصر دامنگير مصريان شد.5 در رابطه با شيوه روزه دارى اين روز احكام مبسوطى 
بيان شــده است؛ از جمله اينكه اگر فرزند ارشد يك خانواده درگذشت بر فرزند 
بعدى روزه واجب نيست. با اين حال اگر فرزند ارشد در سى روز نخست تولد از بين 
برود، فرزند بعدى ارشد محسوب مى شود. روزه هاى ديگرى نيز در ميان يهود 
وجود دارد كه انجام آنها واجب است؛ روزه  روز نهم ماه آو كه روز تخريب معبد اول 
و دوم است، هفدهم ماه تموز، دهم ماه طوت، سوم ماه تشرين و روزه روز ايستر.6
روزه هاى اختيارى نيز به مناسبت ها گوناگونى وضع شده اند؛ گاهى براى توبه: 
«و سموئيل گفت: تمامى اسرائيل را در مصفه جمع كنيد تا درباره شما نزد خداوند 
دعا نمايم. و در مصفه جمع شدند و آب كشيده، آن را به حضور خداوند ريختند، 
و آن روز را روزه داشته، در آنجا گفتند كه بر خداوند گناه كرده ايم»،7 گاهى براى 
رضايت خدا و پيروزى در جنگ ها8 و گاهى نيز براى نجات از بال و شرى بزرگ: 
«پس كالم خداوند بار دوم بر يونس نازل شده، گفت: برخيز و به نينوا شهر بزرگ 
برو و آن وعظ را كه من به تو خواهم گفت به ايشان ندا كن... گفت بعد از چهل 
روز، نينوا ســرنگون خواهد شد. و مردمان نينوا به خدا ايمان آوردند و روزه را ندا 

كرده، از بزرگ تا كوچك پالس پوشــيدند. و چون پادشاه نينوا از اين امر اطالع 
يافت، از كرسى خود برخاسته، رداى خود را از بر كند و پالس پوشيده، بر خاكستر 
نشست. و پادشاه و اكابرش فرمان دادند تا در نينوا ندا در  دادند و امر فرموده، گفتند 
كه مردمان و بهايم و گاوان و گوسفندان چيزى نخورند و نچرند و آب ننوشند. و 
مردمان و بهايم به پالس پوشيده شوند و نزد خدا بشدت استغاثه نمايند و هركس 
از راه بد خود و از ظلمى كه در دست او است بازگشت نمايد... پس چون خدا اعمال 
ايشان را ديد كه از راه زشت خود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از باليى كه گفته بود 

كه به ايشان برساند پشيمان گرديد و آن را به عمل نياورد».9
بنابراين صرف نظر از شــكل غيرعادى برخى از روزه هاى يهودى، به روشنى 
مى توان تأكيد بر اين عمل عبادى و جايگاه ممتاز آن را در مناسبت هاى مختلف 

با اجبار يا اختيار مشاهده نمود. 
  ﹨︡ف از روزه ﹢دی

بنابر آنچه دا︣ة ا﹜﹞︺︀رف جوداييكا نقل نموده است، سنت روزه دارى و عبادت در 
ميان يهوديان و غيريهوديان خاور نزديك از ديرباز ريشه داشته و نخستين هدف 
ايشان از انجام اين فريضه بپا داشتن واجب الهى و اطاعت از دستور او بود. از نظر 
يهوديان روزه دارى صرفاً دست شســتن از خوردنى و نوشيدنى نيست؛ بلكه در 
ورارى اين تكليف ظاهرى فرد مؤمن بايد قلب خويش را آماده بسازد و از گناهان 
خويش در برابر پروردگار پوزش طلبيده، توبه نمايد. توبه بايد نشــانى ظاهرى 

داشته باشد كه اين روزه و اظهار عجز در برابر خدا نمود ظاهرى آن است.10
   ﹝︪︣و︻﹫️ روزه ﹨︀ی ﹢دی

روزه يهودى به لحاظ مشروعيت و استناد به سنت و متن مقدس يهودى داراى 
مراتبى است. در رتبه نخست روزه هايى است كه در كتاب مقدس ريشه دارند و با 
دستور مستقيم اين كتاب مشروعيت يافته اند. در دسته دوم روزه هايى قرار دارند 
كه مشروعيتى از سوى كتاب مقدس براى شان ديده نمى شود و صرفاً به واسطه 
دستور يك ربى يا خاخام برجسته وضع شده اند. در دسته سوم نيز روزه هايى قرار 

دارند كه هر فرد يهودى هر زمان كه احساس نياز كند آن را انجام مي دهد.11
   ︗﹞︹ ︋﹠︡ی

روزه در يهوديت از جايگاه بااليى برخوردار اســت و در سير تاريخى اين قوم نيز 
چه در دوره معبد اول يا دوم و چه پس از آن، هموراه ركن مهمى از ديانت يهودى 
به شمار مى رود. روزه در يهوديت به دو دسته الزامى و اختيارى تقسيم مى شود 
و روزانه و يا شــبانه روزى است. ممنوعيت هاى روزه يهودى به روزه خاصى كه 
گرفته مى شود بستگى دارد و داراى شدت و ضعف است. مشروعيت هر روزه اى 

نيز به مستند شرعى آن وابسته است. 
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️ ﹢دی ﹡︀د ﹜﹞ ﹟روزه ︑ـــ﹢︋﹥ ︸︀﹨︣ی و ر﹋ــــــــــــ
محمد صادق احمدى(دانشجوى دكترى دين پژوهى)

︣︠ــ﹩ از روزه ﹨ــ︀ی  ــ﹊﹏ ︾﹫︣︻ــ︀دی︋  ــ︣ف ﹡︷ــ︣ از︫  ︋﹠︀︋︣اــ﹟︮ 
ــ︀دی و  ــ︣ اــ﹟ ︻﹞ــ﹏ ︻︊ ــ﹢ان ︑︃﹋﹫ــ︡︋  ﹥ رو︫ــ﹠﹩ ﹝﹩ ︑ ــ﹢دی،︋ 
ــ︀   ــ︀ر ــ︀ ا︗︊ ️ ﹨︀ی ﹝︐﹙ــ︿︋  ــ︀ز آن را در ﹝﹠︀︨ــ︊ ــ﹍︀ه ﹝﹞︐ ︀︗

ا︠︐﹫ــ︀ر ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹡﹞ــ﹢د. 

براى يافتن روزه دارى در مســيحيت به طور كلى و كليساى ارتدكس 
به طور خاص بايد در سنت دينى ايشان به كنكاش پرداخت. براى مثال 
همان گونه كه در اســالم رمضان ماه خاص روزه دارى اســت و براى 
يافتن ماهيت روزه بايد ســراغ از رمضان گرفت، در كليساى ارتدكس و 
مسيحيت نيز به جاى عبارت fasting بايد با واژه lent از روزه ياد كرد. 
در كليساى ارتدكس سنت روزه گيرى و پرهيز غذايى ريشه اي قديمى 
دارد و بيــش از همه در ميان راهبان ارتدكس شــرقى ديده مى شــود. 
كشيشان و راهبان وابسته به كليســاى ارتدكس شرقى معموًال براى 
تمام عمر از خوردن گوشــت، ماهى، لبنيات، شراب و روغن زيتون در 
دوشــنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها پرهيز مى كنند. از نظر ايشان روزه 
گرفتن عالوه بر بعد عبادى و تمريــن بندگى، به عنوان تمرينى براى 
انضباط بخشــيدن به خويش، كفاره تقصيرات، دست يافتن به تمركز 
عميقتــر يا تقويت آگاهى از مســئوليت در برابر جهــان طبيعى به كار 

مى رود.1
در كليساهاى ارتدكس، چهار دوره لنت يا فصل روزه دارى ديده مى شود: 
1.نخست لنت بزرگ يا كبير است كه از چهل روز پيش از هفته مقدس 

عيد پاك شروع شده، تا عيد پاك خاتمه مى يابد. 
2.دومين ايام روزه دارى به روزه رسوالن مربوط مى شود كه در حقيقت 
براى يادبود ســنت پطرس و ســنت پولس گرامى  داشته مى شود. روز 

برزگداشت اين دو قديس از نظر كليساى ارتدكس 29 ژوئن است. 
3.روزه ســوم به مناسبت تقديس و احترام مادر خدا با عنوان روزه دارى 
براى مادر خدا يا Dormition of the Theotokos گرامى داشته 
مى شود. ايام اين روزه دارى از دو هفته پيش از اين روز خاص تا اين روز 

يعنى پانزده آگوست است. 
4.چهل روز ايام روزه دارى نيز گرامى داشــت تولد مسيح است كه از 15 

نوامبر تا 25 دسامبر ادامه دارد. 
درجات و مراتب اين ايام نيز مورد اختالف است و از نوشته هاى رسولى 

تا متن مقدس شواهدى براى هر يك ذكر شده است.2
در كليســاى ارتدكس اين ايام روزه دارى اهميت دارند؛ البته مهم ترين 
و شديدترين روزه ها به لحاظ مراعات و سختگيرى و همچنين اهميت 
عبادى روزه ايام پسح است. در حقيقت ديگر ايام روزه كه در باال به آنها 

اشاره شد، براى آمادگى و گرامى داشت روزه اين روز هستند.3
آنچه در باال ذكر شــد به كليســاى ارتدكس شرقى مربوط مى شود كه 
اصلى ترين شــاخه كليساى ارتدكس به شمار مى رود. بايد توجه داشت 
كه كليساهاى ديگر ارتدكسى مانند ارامنه، كليساى قبطى مصر و... نيز 
وجود دارند كه در برخى موارد اختالفاتى درباره چگونگى روزه گرفتن با 

كليساى ارتدكس شرقى دارند.4
﹩﹠ن د﹢︐﹞  

بر اساس آنچه در عهد جديد نقل شده است خود عيسى براى نخستين 
بار پس از رســالتش، توسط شيطان آزمايش شــد و براي چهل روز به 

ِ﹜﹠ـــــــــــــــــ️
﹩ر﹝︱ـ︀ن ﹝︧﹫ــــ

محسن گلپايگانى(دانشجوى دكترى الهيات تطبيقى)
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يك دوره روزه در بيابان برده شــد: «اما عيسى 
چون تعميد يافت فوراً از آب برآمد كه در ساعت 
آسمان بر وى گشاده شد و روح خدا را ديد كه مثل 
كبوترى نزول كرده، بر وى مى آيد. آنگاه خطابى 
از آسمان در رسيد كه "اين است پسر حبيب من 
كه از او خشــنودم".  آنگاه عيسى به دست روح 
به بيابان برده شــد تا ابليس او را تجربه نمايد و 
چون چهل شــبانه روز روزه داشت آخر گرسنه 
گرديد».5 اگرچه ماجراى امتحان عيسى توسط 
ابليس تكليفى براى پيروانش تعيين نكرده، اما 
در فرازى ديگر عيســى پيروان خود را تلويحًا 
به روزه دارى خوانده اســت: «آنگاه شاگردان 
يحيى نزد وى آمده، گفتند: چون اســت كه ما و 
فريسيان روزه بسيارمى داريم، لكن شاگردان تو 
روزه نمى دارند؟ عيسى بديشان گفت: آيا پسران 
خانه عروســى، مادامى كه داماد با ايشان است، 
مى توانند ماتم كننــد؟ و لكن ايامى مى آيد كه 
داماد از ايشان گرفته شــود؛ در آن هنگام روزه 

خواهند داشت».6
با توجــه به اين نقل قول هايى كه از عهد جديد 
وجود دارد مفسران كتاب مقدس و سنت رسولى 
دو رويكرد دارند. در اين ميان برخى بر اين بارو 
هستند كه عيسى روزه گرفتن را به عنوان امرى 
واجب براى پيروان خود فرض نكرده اســت.7 
بنابرايــن روزه گرفتن در كليســاى ارتدكس 
ســنت ريشه دارى است و برخى اين سنت را به 
كتاب مقدس نيز مســتند مى كنند و شواهدى 
از متن مقدس براى آن ارائه مى نمايند؛ اگرچه 
در شكل، تعداد و روزهاى آن ميان كليساهاى 
مختلف ارتدكسى اختالفاتى وجود دارد و گاهى 
مغايرت هايى نيز با آنچه در متن مقدس وجود 

دارد، ديده مى شود. 
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ــ﹠️  ــ︡س و︨  ــ︀ب ﹝﹆ ــ︣ان ﹋︐ دارد ﹝﹀︧
ر︨ــ﹢﹜﹩ دو رو﹊ــ︣د دار﹡ــ︡. در اــ﹟ 
ــ︀رو ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋ــ﹥  ــ︣ اــ﹟︋  ︣︠ــ﹩︋  ﹝﹫ــ︀ن︋ 
ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ا﹝ــ︣ی  ︻﹫︧ــ﹩ روزه ﹎︣﹁︐ــ﹟ را︋ 
ــ﹢د ﹁ــ︣ض  ﹫ــ︣وان︠  ــ︣ای︎  وا︗ــ︉︋ 

ــ️. ــ︣ده ا︨ ﹊﹡

پروتستان يكى از شاخههاى اصلى مسيحيت 
است كه پس از كاتوليك و ارتدوكس، از لحاظ 
زمانى، ســومين انشــعاب كليساى مسيحى 
به شــمار ميرود. كليساى پروتستان در ابتداى 
امر در شــكل چند نهضت اصلى وجود داشت. 
اين نهضت ها عبــارت بودند از نهضت لوترى، 
نهضت اصالحى، نهضت تئــودور (انگليكن) 
و نهضت راديــكال (آناباپتيزم). هر يك از اين 
نهضت ها انشعاب هاى فراوانى يافتند؛ بهطورى 
كه امروزه صدها (و بلكه هزاران) فرقه در سراسر 
جهان وجود دارند كه همگى در شمار كليساهاى 
پروتســتان قرار دارند.1 از ايــن رو فرقه هاى 
پروتســتان بســيار زياد بوده و تعييــن تعداد 
فرقه هاى آن نيز بسيار مشكل است. چنان كه 
برخــى تعداد فرقه هاى آن را بالغ به پنجاه هزار 
دانسته اند.2 برخى از مهم ترين كليساهاى اين 
نهضت عبارت اند از: كليساى لوترى، كليساى 
كالونى، كليساى انگليكن، كليساى متديست، 
كليساى كانگريگيشنال، كليساى پرسبيترى، 
كليســاى تعميدى (باپتيســتى)، كليســاى 
ادونتيســتى، ارتش نجات، كويكر، شاهد يهوه 

و علم مسيحى. 
در اين آيين زمان روزه به خود افراد، كليســاها، 
سازمان ها و يا جوامع مســيحى بستگى دارد؛ 
از ايــن رو برخى به  طور كامــل از خوردن غذا 
خوددارى مى كنند، برخــى ديگر تنها مايعات 
مي نوشــند، برخي غذاهاى خاصى مى خورند و 
برخي از خوردن يك يا چند وعده غذا صرفنظر 
كــرده، از تن دادن به وسوســه هاى خوردنى و 

غيرخوردنى اجتناب مى كنند. 
چنين روزه هايــى بهويژه در ســال هاى اخير 
محبوبيت فراوانى يافته اســت. افراد به داليل 
مختلف نظير تقويت بعد روحانى، همبستگى با 
فقيران و نيازمندان، اعتراض به فرهنگ مصرفى 
جامعه امــروزى و يا درخواســت هايى ويژه به 

حضور خدا، روزه مى گيرند. 
1. روزه در آيين مورمون ها

يكى از فرقههايى كه برخى آن را جزو فرقه هاى 
پروتســتانى به شمار مى آورند، فرقه مورمونها يا 
فرقه معتقدان به پيامبرى جوزف اسميت است. 
در اين فرقه روزه به معنى قوانين صدقه، خيرات و 
نيكوكارى است. مورمونها اولين يكشنبه هر ماه 

روزه مى گيرند و پولى كه بايد بابت غذا خرج كنند 
را به كليسا مى دهند تا كليسا آن را ميان محرومين 
تقسيم نمايد. آنها همچنين ممكن است روزهايى 
را نيز بنا بر خواست خود روزه بگيرند و پول غذاى 
خود را در ميان محرومين خرج كنند. به طور كلى 
خوددارى از خوردن و آشــاميدن براى دو وعده 
متوالى و نيز بخشــيدن غذا يا پول به نيازمندان، 
روزه دارى اين فرقه اســت. بعد از روزه، اعضاى 
كليســا در جلسه روزه و شــهادت دادن شركت 

مىكنند.3
هــدف از روزه در نزد مورمون ها نزديكى به خدا 
و متمركز شدن به خدا و مذهب است. همچنين 
روزه افــراد و خانوادهها ممكن اســت براى دعا 
براى علت هاى خاص، مثل شفا گرفتن بيمار و 
يا كمك گرفتن در تصميمات مشكل انجام شود. 

2. روزه در آيين انگليكن ها
كليساى انگليكن تنها كليساى پروتستان است 
كه هفت شعار از جمله تعميد و عشاى ربانى را به 
رسميت مى شناسد. برخى از كليساهاى پروتستان 

هيچ شعارى را به رسميت نمى شناسند.4
در كليساى انگليكن روزهاى خاصى به عنوان 
روزه و پرهيز ذكر شده است. از زمان جدايى اين 
كليسا از كليســاى كاتوليك مقرارتى براى نوع 
پرهيز در اين روزهــا و همچنين تمايزى ميان 
روزه و پرهيز وجود نداشــته است. روزهاى روزه 
و پرهيز در اين كليسا تا قرن نوزدهم يعنى زمانى 
كه انگليكنها تحت تأثير جنبش ارتدكس بودند 
كاهــش يافت؛ اما پس از آن، انگليكنها بار ديگر 
اين روزها را جدى تلقى كردند. انگليكن ها پيش 
از روزهاى تولد مسيح، تطهير مريم مقدس، عيد 
بشــارت باكره مقدس، عيد پاك ، پنطيكاست ، 
سنت ماتس، سنت جان، سنت پيتر، سنت جيمز، 
سنت بارتاالمه، سنت متيو، سنت سيمون، سنت 
جود، سنت اندرو، سنت توماس به نيايش و پرهيز 

دعوت شدهاند.5
پي نوشت:

﹥ ﹝︧ــ﹫﹫️؛ ︑︣︗﹞﹥ ︧ــ﹟  ١. وــ﹢ر، ﹝︣ی ︗ــ﹢؛ درآ﹝ــ︡ی︋ 
﹇﹠︊︣ی؛﹇﹛:﹝︣﹋︤ ﹝︴︀﹜︺︀ت اد︀ن و ﹝︢ا﹨︉، ١٣٨١،  ص ١٧٦.

2. Brown, Stephen f. , Protestantism, (Chelsea 
House, 2009, 3rd ed. ), p. 12
ــ﹥ آدرس:  ︀ــ﹍︀ه ﹁︀ر︨ــ﹩ ز︋ــ︀ن ﹋﹙﹫︧ــ︀ی ﹝﹢ر﹝ــ﹢ن ﹨ــ︀︋   ︎.٣

 http: //mormonpersian. blogspot. com
4. Bahr, Ann Marie B. (ed. ), Christianity, (Chelsea 
House, 2004), p. 9
5. http: //en. wikipedia. org/wiki/Fasting. 

روزه در آ﹫ــ﹟ ︎︣و︑︧ـــــــــ︐︀ن

️﹫﹫︧﹞ روزه در  
در بررسى آيات عهد جديد درباره روزه اين نتيجه 
به دســت مى آيد كه انجام آن، واجب نيست. با 
وجود اين در برخى از كليســاها،  روزه گرفتن به 
عنوان دستورى كه از جانب كليسا صادر مى شود، 
واجب اســت. اين روزهاى بــر طبق هر يك از 

كليساهاى مختلف مسيحى، متفاوت است.1 
  روزه در ﹋﹙﹫︧︀ی ﹋︀︑﹢﹜﹫﹉

هدف از روزه در اين كليسا
در كليســا روزه و دعا راه هايي بــراى مقابله با 
وسوسه هاى شيطانى هستند. در اين آيين روزه 
حقيقى آن است كه فرد هيچ بدى اي مرتكب نشد 
و با قلبى خالــص خود را وقف خدمت به خداوند 
كنــد. همچنين آنان معتقدند كــه روزه كمك 
مى كند تا انسان راه دورى از خودخواهى و روش 
رســيدن به از خودگذشتگى را ياد بگيرد و بيشتر 
قدر و ارزش فداكارى عظيم را درك كند. مسئله 
مهم ديگر اينكه روزه در راستاى رياضت كشى 
مسيحى اســت كه در رهبانيت مسيحى بسيار 
مهم و اساسى شناخته مى شــود. هدف از روزه 
تسلط بر اميال نفســانى، پرورش روح، جبران 
خطاهاى گذشــته، رهايى از آثار گناه و احساس 

يگانگى با مصيبت و مرگ مسيح است.2
 در كليساى كاتوليك روزه يكى از اعمالى است 
كه توسط كشــيش به فرد گناهكار جهت توبه 
دستور داده مى شود. آنان عقيده دارند كه روزه بايد 
از رياكارى و هرگونه ظاهرسازى و خودنمايى به 

دور باشد.3
︤﹫﹨︣   روزه و︎ 

در اين كليسا عالوه بر روزه، پرهيز نيز وجود دارد. 
تفاوت پرهيز و روزه در اين اســت كه در روزهاى 
روزه، تنها يك وعده غذاى كامل ممكن اســت 
صرف شــود، اما در پرهيز، تنها خوردن گوشت 
ممنوع است؛ ولى خوردن ماهى، تخم مرغ، شير، 

كره و پنير اشكالى ندارد.4
  ا︀م روزه داری در ﹋﹙﹫︧︀ی ﹋︀︑﹢﹜﹫﹉

قوانين روزه در كليساى كاتوليك تغييرات زيادى 

داشــته است. تا پيش از ســال 1983 ميالدى، 
روزه هاى متعددى در اين كليســا واجب بود؛ اما 
از اين سال به بعد، تعداد روزه هاى واجب، به يك 

عدد كاهش يافت.
طبق قوانين پيشين كليساى كاتوليك روزه هاى 

واجب عبارت بودند از: 
1. روزه  لنت: مدت روزه  لنت چهل روز اســت و از 
روز چهارشنبه  خاكستر آغاز مى شود و تا شب عيد 

ايستر (به استثناى يكشنبه ها) ادامه دارد؛5
2. چهارشنبه خاكستر؛

3. جمعه؛ 
4. شنبه  بعد از سومين يكشنبه  ادونت (يكشنبه  

قبل از ميالد مسيح)؛
5. اولين يكشنبه  لنت بعد از عيد حلول روح القدس؛ 

6. روز تجليل صليب (در پاييز).6
بر اساس قوانين جديد اين كليسا، تنها روزه  لنت 
واجب است و انجام روزه هاى ديگر به خود افراد 
واگذار شــده است. كاتوليك هاى معاصر در روز 
چهارشــنبه خاكســتر و آدينه نيك، خوردن دو 
وعده غذاى كوچــك و يك وعده غذاى عادى 
را مجاز مى شــمارند؛ اما خوردن گوشت در اين 
روزها ممنوع است.7 همچنين طبق قوانين جديد، 
تمامى كسانى كه بين 18 سال تا 60 سال دارند، 

بايد روزه بگيرند.8
 پي نوشت:

︣ ﹝︧﹫﹫︀ن وا︗︉  ︣︠﹩ ﹝﹀︧︣ان روزه ﹝︀ه ر﹝︱︀ن︋   ︋﹟  ︨﹅︊︵ .١
 ︀ ︋﹢د و ﹝︧ــ﹫﹫︀ن در ﹝︀ه ر﹝︱︀ن روزه ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹠︡؛ ا﹝︀ ﹢ن ا﹟ ﹝︀ه︋ 
︡︡ ︑︀︋︧︐︀ن ﹝﹢ا︗﹥ ﹝﹩ ︫︡، ﹝︀ه ر﹝︱︀ن را︋ ﹥ ﹝︀ه ﹨︀ی  ﹁︭﹏ ﹎︣﹝︀ی︫ 
 ﹏﹫﹞ ﹤ ﹥ ﹝︣ور ز﹝︀ن و︋   ︋.︡﹡︀﹝ ︫﹞︧﹩ ا﹡︐﹆︀ل داد﹡︡ ︑︀ ﹝︀ه ر﹝︱︀ن ︔︀︋️︋ 
︡ و  ﹥ ا﹟ روزه ا︲︀﹁﹥︫   ︋︤﹫﹡ ︣﹍︪︀ن و ا︨﹆︿ ﹨︀ ده روز د﹫︪﹋ ﹤﹆﹫﹚ و︨ 
﹢ا︗﹥ ︻︊︡ا﹜ّ﹙ـ﹥ ا﹡︭︀ری،  ﹥ ٥٠ روز ر︨﹫︡ (رک:︠  در ﹝︖﹞﹢ع روزه آ﹡︀ن︋ 
︑﹀︧﹫︣ اد︋﹩ ︻︣﹁︀﹡﹩ ﹇︣آن ﹝︖﹫︡، ︊﹫︉ ا﹜ّ﹙ـ﹥ آ﹝﹢ز﹎︀ر، ج١، ص٧٣).

٢. ﹨﹫﹙﹠︤، ︗︀ن.آر؛ ﹁︣﹨﹠﹌ اد︀ن ︗︀ن؛ ︑︣︗﹞﹥ ﹎︣وه ﹝︐︣︗﹞︀ن؛ 
﹇﹛: ﹝︣﹋︤ ﹝︴︀﹜︺︀ت و ︑﹆﹫﹆︀ت اد︀ن و ﹝︢ا﹨︉ (١٣٨٦)؛ ص٣٥٤.

︀﹇︣ ا﹡︭︀ری و  ٣. ﹝﹢﹜﹠︡، ا﹠︀ر؛ ︗︀ن ﹝︧ــ﹫﹫️؛ ︑︣︗﹞﹥ ﹝﹞ــ︡︋ 
﹝︧﹫﹞ ︀︗︣ی؛ ︑︣ان: ا﹡︐︪︀رات ا﹝﹫︣ ﹋︊﹫︣ (١٣٨١)؛ ص١١٨.

٤. ﹨﹞︀ن؛ ص١٢٧.
٥. ﹨﹞︀ن.
٦. ﹨﹞︀ن.

7. Britannica Encyclopedia of World Religions, 
(Encyclopedia Britannica INC, 2006), P.348.
8.New Catholic Encyclopedia, (Gale, 2003, 
2nd ed.), vol.5, P.635.

روزۀ ﹋︀︑ــ﹢﹜﹫ـــــــــــــــــــ﹊﹩
محسن گلپايگانى (دانشجوى دكترى مطالعات تطبيقى اديان)

روزه
در ︫ــــــــــ︣ق 
﹝︧﹫ـ﹫ــــ️

(محدثه رويين فر  كارشناس ارشد اديان)

رواق  اد︀ن ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩ رواق  اد︀ن ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩رواق  اد︀ن ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩

ســنت يهودى تــا زمان حضرت عيســىـ  در 
صورت هاى مختلفشـ  يعنى پرهيز از خوراك، 
پرهيز از ســخن و... رايج بوده اســت و پس از او 
هــم ميان حواريون و كســانى كه مبلغ پيامش 
در مناطق مختلف جهان شــدند، رواج داشــته 
اســت. به طورى كــه روزه دارى از خصوصيات 
حواريون و رســوالن پيام عيسى بوده است. اين 
امر نشانگر آن است حضرت عيسى خود به روزه 
عمًال و قوًال توجه داشــته است و شاگردانش نيز 
پس از وى به امر روزه توجه داشته اند. طبق نقل 
اناجيل، يهوديان پرهيزكار در دوران عهد جديد، 
روزهاى دوم و پنجم هفته را روزه مى گرفتند. خود 
حضرت عيسى نيز روزه مى گرفته است. گرفتن 
روزه  بلندمدت و غيرمعمول توســط آن حضرت 
كــه چهل روز به طول انجاميد، در انجيل ها نقل 
شده است: «آنگاه عيسى به  دست روح به بيابان 
برده شد تا ابليس او را تجربه نمايد. و چون چهل 
شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه گرديد».1 البته 
از كلمات حضرت عيسى در اناجيل بر نمى آيد كه 
شاگردان و پيروان خود را امر به روزه فرموده باشد؛ 
بنابراين مى توان گفت كــه انجام روزه در عهد 

جديد، واجب شمرده نشده است.2
 بــا مراجعه به عهد جديد مى تــوان دريافت كه 
حواريون آن حضرت نيز امــرى بر وجوب روزه 
نكرده انــد؛ هرچند آنها نيز در مــوارد الزم، اين 
امــر را انجام مي دادند. ايشــان در جايى فرمود 
كه شــاگردانش پس از وى روزه خواهند گرفت: 
«آنگاه شاگردان يحيى نزد وى (حضرت عيسى) 
آمده، گفتند: چون اســت كه ما و فريسيان روزه 
بسيار مى داريم، لكن شاگردان تو روزه نمى دارند؟ 
عيســى بديشان گفت: آيا پسران خانه عروسى، 
مادامى كه داماد با ايشــان است، مى توانند ماتم 
كننــد؟ و لكن ايامى مى آيد كه داماد از ايشــان 
گرفته شود؛ در آن هنگام روزه خواهند داشت. و 
هيچ كس بر جامه كهنه پاره اى از پارچه نو وصله 
نمى كند؛ زيرا كه آن وصله از جامه جدا مى گردد و 
دريدگى بدتر مى شود و شراب نو را درمشك هاى 
كهنه نمى ريزند واال مشك ها دريده شده، شراب 

رضا كاظمى راد (داشجوى دكترى الهيات مسيحى)

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٣٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
︑﹫ــــــــــ︣
١ ٣ ٩ ٣
٣٥



︣اب ﹞
سرويس محراب:  اوقات گذران فراغت

در گذشته در بين بيشــتر خانواده ها به دليل ميزان 
درآمد خانوار، اكثر افراد خانواده مجبور به اشتغال دائم 
يا موقتــى بودند؛ به طور مثال يك نوجوان غير از ايام 
تحصيل به كار و حرفه اى اشــتغال داشت تا عالوه بر 
تأمين هزينه ها، صاحب يك مهارت نيز شــده باشد 
و به همين دليل زمان و زمينه اى براى بروز معضالت 

اجتماعى و ناهنجارى ها وجود نداشت.
سبك زندگى در عصر حاضر زمان هايى را براى افراد 
خانواده و به خصوص نوجوانان و جوانان پيش آورده 
كه از آن تعبير به اوقــات فراغت مى كنند. افزايش 
اين ساعت ها موجب شده تا بسيارى از مسئوالن و 
انديشمندان نحوه گذراندن اين اوقات را مورد توجه 

قرار دهند.
نحوه پرداختن خانواده ها، مراكز آموزشى، مساجد، 
كانون هــا و ...  به اين اوقــات، تا حدودى بيان كننده 
نگــرش هــا و ارزش هاى حاكم بر جامعه اســت. 
برنامه ريزى مطلوب بــراى پر كردن اوقات فراغت، 
نقش بسيار مؤثرى در ســبك زندگى افراد دارد و به 
دنبال آن تحوالت اقتصــادى، اجتماعى و فرهنگى 

جوامع را در پى خواهد داشت.
دو يار زيرك و از باده كهن دومنى
فراغتى و كتابى و گوشه چمنى
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ــ﹥  ــ︡ ﹋ ــ﹫﹫︀ن ﹝︺︐﹆︡﹡ ــ﹩ ﹝︧ ︠︣︋
︀︵﹠ــ﹩  ﹙﹊ــ﹥︋  روزه ︸︀﹨ــ︣ی ﹡﹫︧ــ️︋ 
و ﹝︺﹠ــ﹢ی ا︨ــ️ و ﹨ــ︡ف ا︮﹙ــ﹩ آن 
︡ا  ــ﹥︠  ــ︀ ﹁︣و︑﹠ــ﹩︋  اــ﹟ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥︋ 
️ ﹨ــ︀ی او را  ــ︡ و ﹨︡ا﹠﹢︗ ــ︣ب﹆︑

︋︴﹙︊﹠ــ︡. 

ريخته و مشك ها تباه گردد. بلكه شراب نو را در 
مشك هاى نو مى ريزند تا هر دو محفوظ باشد».3 
در اين پاسخ دو نكته لحاظ شده است: اول علت 
عــدم روزه دارى شــاگردان و دوم اينكه پس از 

عيسى امر روزه دارى بر پيروان الزم است. 
برخى مســيحيان معتقدند كــه روزه ظاهرى 
نيست؛ بلكه باطنى و معنوى است و هدف اصلى 
آن اين است كه با فروتنى به خدا تقرب جويند و 
هدايت هــاى او را بطلبند. در اين باره چنين آمده 
كه «مگر روزه اى كه من مى پسندم اين نيست 
كه بندهاى شــرارت را بگشائيد و گره هاى يوغ 
را باز كنيد و مظلومان را آزاد ســازيد و هر يوغ را 
بشــكنيد؟ مگر اين نيســت كه نان خود را بين 
گرسنگان تقسيم كنى و فقيران رانده شده را به 
خانه آورى و چون برهنه را بپوشانى و... آنگاه دعا 
خواهى كرد و خداوند توبه را اجابت خواهد فرمود 
و استغاثه خواهى كرد و او خواهد گفت كه اينك 

حاضر هستم».4
ســه فرقه كاتوليك، ارتدوكس و پروتســتان 
در مســيحيت روزه هاي خاص خــود را دارند و 

روزه هايشان با يكديگر فرق مي كند.
﹩﹇︣     ار︑︡و﹋︫︦ 

 در اين فرقه، دوره هاى متعددى براى روزه وجود 
دارد كه شــامل ايام روزه«LENT»، روزه هاى 
رســوالن «APOSTELS»، روزه آسودن يا 
دورماســيون«DORMITION»، روزه تولد 
مسيح «NATIVITY» و روزه هاى ديگر است. 

هر چهارشــنبه و جمعه، روزهاى روزه به شمار 
مى آيند؛ به غير از آنهايى كه در هفته هاى خالى 
از روزه واقع مى شــوند. در روزه اين آيين به طور 
كلى مصرف گوشت، لبنيات و تخم مرغ ممنوع 
است. ماهى در برخى روزهاى روزه ممنوع است 
و در بعضى روزها مجاز. ارتدوكس ها به اين دليل 
روزه مى گيرند كه معتقدند پرهيز از شكم پرورى 

رحمت خدا را براى آنها به ارمغان مى آورد.5
ديگر كليساهاى شرقى

افزون بر كليساى ارتدكس، در اكثر كليساهاى 
شرقى نيز روزه به عنوان يكى از آيين هاى عبادى 
مهم تلقى مى شــود. به برخى از مهم  ترين اين 

كليساها مى پردازيم. 
      ﹋﹙﹫︧︀ی ﹇︊︴﹩

در اين كليســا بيش از هر فرقــه ى ديگرى در 
طول سال روزه گرفته مى شــود. روزهاى روزه 
در كليســاى قبطــى، 210 روز از مجموع 365 
روز ســال است. روزه به معنى پرهيز از مشتقات 
حيوانى يعنى گوشــت قرمز، پرندگان، ماهى، 
شير، تخم مرغ و كره است. افزون بر اين در طول 
روزهاى روزه، آنها بايد از خوردن و آشــاميدن در 
از طلوع خورشيد تا غروب آن مطلقاً پرهيز كنند.6 
همچنين بر اســاس قوانين اين كليســا، تمام 
كســانى كه مى خواهند در مراسم عشاى ربانى 
حضور داشته باشــند بايد از دو يا سه روز قبل، از 
انجام عمل جنسى پرهيز كنند و از نيمه شب، روزه 

بگيرند.7 

      ﹋﹙﹫︧︀ی ﹡︧︴﹢ری
پيروان اين كليســا روزهاى چهارشنبه و جمعه 
را همــواره روزه مى گيرند. افــزون بر اين، آنها 
چهــار دوره روزه دارنــد. طوالنى  ترين روزه كه 
«روزه بــزرگ» خوانــده مى شــود، 49 روز به 
طول مى انجامد و به عيد فصح ختم مى شــود. 
كوتاه  ترين روزه نيز روزه «مارت مريم» است كه 
از اول ماه آگوســت آغاز مى شود و پانزده روز به 
طول مى انجامد. نسطورى ها در طول سال 172 

روز را روزه مى  گيرند.8
﹩︋﹢﹆︺ ︧︀ی﹫﹚﹋      

يعقوبى ها به طور كلى، روزهاى چهارشــنبه و 
جمعه را روزه مى گيرند. افزون بر اين، پنج نوبت 
روزه ديگر نيز در اين كليسا تعريف شده است كه 

عبارت اند از: 
1.روزه بزرگ: 49 روز به طول مى انجامد كه به 

عيد رستاخيز مسيح ختم مى گردد. 
2.روزه كوچــك: پيش از تولد مســيح انجام 

مى گيرد و مدت آن چهل روز است. 
3.روزه نينوى: سه روز است و سه هفته پيش از 

ايام روزه بزرگ انجام مى شود. 
4.روزه رســوالن: زمان آن پنجــاه روز پس از 

جشن پنطيكاست است. 
5.روزه مريــم عــذراء: پانــزده روز به طول 
مى انجامد و از ابتداى ماه آگوست آغاز مى شود. 

مســيحيان يعقوبى موظف اند در ايــام روزه، از 
گوشت و مشتقات آن پرهيز كنند.9 

پي نوشت:
١. ﹝︐﹩؛ ٤: ١ـ٢.

 ٢. ﹨︀﹋ــ︦، ︗﹫﹞ــ︤؛ ﹇︀﹝﹢س ﹋︐ــ︀ب ﹝﹆︡س؛ ا︨ــ︀︵﹫︣ (١٣٨٣)؛ 
ص٤٢٨. 

٣. ﹝︐﹩؛ ٩: ١٥ـ١٧. 
٤. ا︫︺﹫︀ء ﹡︊﹩؛ ٥٨: ٦ـ٩.
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در شــماره قبل به بخشى از فعاليتهاى «مسجد 
جامع نارمك» اشاره شد در اين شماره به بخش 
پايانى معرفى اين مســجد پرداخته مى شود. در 
اينجا ما هر چقدر از فعاليت هاى اين مسجد براى 
خوانندگان محترم بنويسيم شايد نتوانيم فضاى 
حاكم بر مســجد و جايگاهى كه اين مسجد در 

ميان مردم منطقه دارد را منتقل كنيم. 
مسجد جامع نارمك يك مسجد معمولى نيست؛ 
حتى تنها يك مسجد بســيار فعال هم نيست. 
مســجد جامع نارمك از اركان مهم و بســيار 
تأثيرگذار و قدرتمند در محلــه نارمك و قلوب 

مردم محله است. 
مــردم در زندگى روزمره خود نياز دارند نه تنها در 
زمان نماز، بلكه هر زمان كه احتياج به كمك دارند 
به خانه خدا پناه ببرند و از آنجا كمك بگيرند. مردم 
مي خواهند فرزندانشــان از خردسالى با فضاى 
مسجد آشنا باشند؛ در مسجد  بازى كنند و آموزش 
ببينند و در هواى ياد و نام خدا نفس بكشند و رشد 
كنند. در نوجوانى راه زندگى و ســلوك چگونه 
زيســتن را از مردان خدا در مســجد بياموزند و 
از گمراهــى مصون بمانند. مــردم مي خواهند 

مشكالت خود را براى مطرح و حل شدن نزد يك 
روحانى و افراد مؤمن ببرند و براى اداره مســائل 
عاطفى، اقتصادى، بهداشــتى و... از آموزه هاى 
دينى، سخن خداوند و پيامبر و ائمه اطهار(عليهم 
السالم) استفاده كنند. مردم مي خواهند مسجد 
نگذارد گرد فراموشــى و بى مهــرى بر چهره 
ارزش هاى دينــى و ملى ما بنشــيند. مردم ما 
انتظارات زيادى از مســاجد دارند كه متأسفانه 
مساجد زيادى اين انتظارات را برآورده نمي كنند. 
مسجد جامع نارمك اين انتظارات را به بهترين 

شكل پاسخ مي دهد. 
از چند كوچه دورتر از مسجد مي شود گلدسته هاى 
آبى آن را نشانه گذاشت و به طرف مسجد پيش 
رفت. يك روز آفتابى زيباســت. وارد مسجد كه 
مي شويم چند نفر مشــغول شستن فرش هاى 
مسجد هســتند. مسئول فرهنگى مسجد، حاج 
آقا غالمي  كه وارد مســجد مي شود با همه آنها 
برخورد بسيار دوســتانه و نزديكى دارد. حاج آقا 
مي گويد: «اينها مردم محل هستند كه داوطلبانه 
به خادم مسجد كمك مي كنند». حاج آقا غالمي 
 باز توضيح مي دهد: «كسبه و اهالى محل تمام 

كارهاى مسجد را در دست دارند. حتى براى رفع 
خستگى و صحبت با يكديگر هر زمان كه الزم 

بدانند به اينجا مي آيند».
مسجد جامع نارمك در سال 1333 براى برپايى 
نماز جمعه ساخته شده است به همين دليل بناى 
بزرگ و باشكوهى دارد. البته فرهنگ اصيل مردم 
قديمي  اين محله هم در جذابيت اين مكان نقش 
زيادى دارد. اين مسجد دو هزار متر مساحت دارد. 
مســجد نبش خيابان قرار دارد و از سه جهت به 
خيابان راه دارد و تنها از يك جهت به ساختمانى 
چسبيده است. اين امتياز خوبى براى مسجد است 
كه مردم مســاحت زيادى از دو خيابان را از كنار 

ديوارهاى مسجد مي گذرند. 
شبستان مسجد بزرگ و ارتفاع سقف آن بيش از 
چهار متر است. كاشى كارى هاى سقف و محراب 
مسجد، قديمى و كم نظير است و هر كس را كه 
وارد مي شود به شوق مي آورد. دور تا دور شبستان 
درهــاى بلند آبى رنگ و زيبا به بيــرون راه دارد 
كه فقط درهاى سمت ايوان و حياط باز هستند. 
فضاى مســجد بسيار تميز، معطر و مرتب است 
و خادمين دائماً در حال تميز كردن و رســيدگى 

به نظم و انضباط آن هســتند. روى ســتون ها 
نمايشگر نصب شده است كه متناسب با ساعت و 
روز تصاوير و جمالت و آيه هاى قرآن و احاديث 
ائمه(عليهم السالم) در آن پخش مي شود. دعاى 
بعد از نماز و ديگر دعاهاي برنامه هاى مســجد 
براى نمازگزاران نيز در آن پخش مي شود و ديگر 

نيازى به استفاده از كتاب دعا نيست. 
 عالوه بر ساختمان اصلى و قديمى يك ساختمان 
پنج طبقه در كنار مسجد به بخش هاى مختلف 
فرهنگى مسجد اختصاص دارد؛ زيرزمين سالن 
ورزشى، همكف سالن ختم، طبقه دوم كتابخانه، 
طبقه سوم فرهنگى خواهران و برادران و طبقه آخر 
بسيج مسجد است. روبه روى مسجد ساختمان 
پزشكان مســجد در حال ساخت است و در حال 
حاضر دندان پزشكى، آزمايشگاه و مطب پزشك 

در حال خدمات رسانى به مردم شده است. 
︡﹠﹝﹁ ﹪﹞ ︣د﹝﹩ ﹋﹥ آب را﹞    

 نمازهاى جماعت اين مســجد در هر سه وعده 
بسيار پرجمعيت برگزار مي شود. با وجود وسعت 
شبستان مسجد، شبستان و ايوان و حياط مسجد 
در نمازهاى مغرب و عشا پر از جمعيت مي شود. 
نمازگزاران مسجد بيشتر همسايه هاى مسجد و 
كسبه محل هستند و بعضاً نمازگزارانى از راه هاى 

دور و محالت ديگر تهران هم مي آيند. 
نمازگزاران اين مســجد مــردم خوب و اصيل و 
قديمى تهران هســتند و ارتباط بسيار خوبي با 
يكديگر و با مســئوالن مسجد دارند. نكته مهم 
اينجاست كه اين ارتباط خوب منحصر به آشنايان 
و دوستان مسجدى نيست و آنها هر تازه واردى را 
با روى گشاده مي پذيرند. براي مثال ما را كه براى 
تهيه مصاحبه رفته بوديم به گرمى پذيرفتند و در 
آن ظهر داغ خرداد ماه ميهمان شــربت گوارايى 
كردند. متأسفانه اين را در كمتر مسجدى شاهد 
بوديم. اين رفتار صفا، صميميت و نجابت خاصى 

را بر فضاى مسجد حكمفرما مي كند.  
امام جماعت، مدير داخلى، مدير فرهنگ، خادمان 
و همه خدمتگزاران اين مســجد با رفتار خوب 
خود اين همه مؤمن نمازگزار را به مسجد جذب 
كرده اند و الگوى خوب رفتارى براى آنها بوده اند. 
اين تعداد زياد نمازگزاران با عالقه و احترام براى 
نماز كنار هم مي ايســتند، دعــاى قنوت و ذكر 
تشــهد و سالم را همه با هم مي گويند و در پايان 
دست هاى هم را به گرمي  مي فشارند و بعد از نماز 
به احوال پرسى از هم و مؤمنين ديگر و چاره جويى 
براى مشكالت آنها، كمك به فقيران و بيماران 
و تهيه اسباب شادى ها و شركت در شادى هاى 
هم مي نشينند و هر چقدر در توان دارند در انجام 

كارهاى مسجد سهيم مي شوند. 
امام جماعت و مدير فرهنگــى و ديگر مديران 
مسجد جامع ســعى مي كنند با مطالعه و به روز 
كردن خود مردم را متناسب با نيازهاى روزشان 
تغذيه كنند. نمازگزاران هم به خوبى اين تالش 
را درك كرده  ند و ســخرانى ها را فعاالنه دنبال 
مي كنند و با ابراز نظرات خود سطح سخنرانى ها، 
تفاسير و بحث هايى كه ارائه مي شود را باال نگه 

مي دارند. 
مديران اين مسجد مي گويند تمام فعاليت هاى 
اين مسجد به دست مردم محل انجام مي شود. 
مديران خوب و مناسب با مردم برخورد كرده اند؛ 
مردم هم جذب اين برخوردها شده اند و مسجد را 

از آن خود مي دانند. 
️ ﹨ـ︀ی ﹝︣︡ـ️  ︪ـ﹩ از ﹁︺︀﹜﹫  ︋  ︡︖︧ـ﹞
آقاى بحرينى مدير داخلى مسجد جامع نارمك 
هر روز از صبح تا شــب در مسجد حضور دارد و 
كمي  از مســئوليت هايش مي گويد: « كارهاى 
من عبارت اند از: خريد لوازم مورد نياز مســجد، 
هماهنگى پرســنل براى اجراى برنامه هاى در 
نظر گرفته شده، برنامه هاى هميشگى مسجد 
مثل ختم ها، ســخنرانى ها، دعاها و برنامه هايى 
مثل اعياد و جشن ها و عزادارى ها تأمين وسايل 
پذيرايى شــيرينى و شــربت و شــام دعوت از 

سخنران.
محرم ها ده روز شــام مي دهيم و هيئت به خانه 
شهداى محل مي رود. همچنين تنظيم قراردادها 
و فراهم كردند تســهيالت الزم مــورد نياز در 
مسجد. دعوت از سخنران و مداح. مهم تر از همه 
به تمام بخش هاى مســجد بايد سركشى كنم 
آنها را با هم هماهنگ كنم و مشكالت و مسائل 

موجود را به امام جماعت انعكاس دهم».
︡ون ﹝︪﹊﹏  ︋︡︖︧﹞    

آقاى بحرينى با همــان خوش رويى مي گويد: 
«مگر مي شود با اين همه كار و اين همه مراجعه 
كننده، برخوردى پيش نيايد. بسيار اتفاق افتاده 
است كه افرادى كه مشكل دارند و در فشار مادى 
يا خانوادگى هســتند با عصبانيــت با ما برخورد 
مي كنند؛ اما ما هميشــه سعى مي كنيم با حسن 
خلق و روى خوش با عصبانيت ها و پرخاشگرى ها 
روبه رو شــويم و با لبخند و رفتار خوب مشكل را 
حل كنيم. تمام تالش ما اين است كه تا آنجا كه 
مي توانيم محيط آرامي داشــته باشيم و رفتارى 
داشته باشيم كه آرامش در مسجد به وجود آورد».

   ا﹡﹍﹫︤ه ﹋︀ر در ﹝︧︖︡

اما اين افراد چه انگيزه اى از اين همه كار دارند؟
مدير داخلى مسجد جامع نارمك از انرژى خاصى 
كه مســجد به او مي دهد گفت: «مسجد انرژى 
خاصى به ما مي دهد؛ چون مسجد خانه خداست. 
يك امامزاده كه بنده خداست انرژى مثبت زيادى 
به زائرش مي دهد، اينجا كه ديگر خانه خداست و 
سال هاست مؤمنين زيادى در آن عبادت كرده اند، 
بديهى است كه انرژى معنوى در آن وجود دارد. 

 بيست سال پيش من يك مغازه داشتم. ساعت 
شش بعد از ظهر كه مي شد من ديگر خسته بودم و 
نمي توانستم كارى انجام دهم و به خانه مي رفتم؛ 
امــا از زمانى كه در اين مســجد كار مي كنم، با 
وجودى كه از صبح تا شــب كار مي كنم، خسته 
نمي شــوم. صبح وقتى بيدار مي شوم و مي بينم 
افرادى با كار من مشكل شان حل مي شود، وقتى 
به ياد مي آورم فالن فرد نيازمند به رسيدگى من 
براى گرفتن مبلغى پول براى حل مشكل ازدواج 
يا مسكن يا پرداخت قرضش است، انگيزه بسيار 

بااليى براى آمدن به مسجد پيدا مي كنم. 
مستمندان زيادى مراجعه مي كنند؛ همين انرژى 
مي دهد. به پنجاهـ  شصت نفر خانواده نيازمند با 
كمك هاى مردمي كمك مي كنيم. به بيماران 
خاص منطقه كه داروهاى خاص يا به وســايل 
خاص مثل ويلچر احتيــاج دارند بعد از تحقيق 
كمك مي كنيم. اينها انگيزه و انرژى مي دهد. در 
غير اين صورت اگر راكد و بيكار باشيم زود خسته 

مي شويم».
︫︡︀ ︀︡ ﹋︀﹡﹢ن ︑︣︋﹫️︋   ︋︡︖︧﹞   

 حاج آقا غالمى روحانى جوان 32 ســاله كه در 
حوزه درس خارج مي خواند، مســئول فرهنگى 
مســجد جامع نارمك اســت. او درباره كارها و 
برنامه هايش در مسجد توضيح داد؛ اما در پايان 
به نكته اي مهم و كليدى براى مسئوالن مساجد 
اشاره كرد: «شايد كار خاصى در مسجد ما انجام 

︤ار︫﹩ از ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ﹡︀ر﹝﹉ ﹎

ر﹡﹌ ︠︡ا
به كوشش: على اصغر غالمى
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مسجد در اسالم يك شــأن ويژه و خاص دارد 
و آن نيز پرســتش معبود يكتا و به جاى آوردن 
نماز است. نماز ستون دين است و براى اين كار، 
جايگاه اختصاصى از سوى خداى تبارك و تعالى 
در نظر گرفته شــده است. حضور مردم در صف 
نماز جماعت و ديگر عباداتى كه در مسجد انجام 
مى شــود؛ درس ها و پيامدهاى مهمى از جمله 
همبســتگى، وحدت، آگاهى مؤمنين از احوال 

يكديگر و زيارت همديگر، دارد. 
از سوى ديگر، مسجد محلى است براى گفتمان 
و مباحثه  مؤمنين درباره  امور معرفتى، آخرتى و 
معنوى تأثيرگذار بر جامعه اســالمى؛ چنان كه 
در روايات اهل بيت ، گفت  و گوهاى علمِى 
ســازنده مردم با يكديگــر، تعليم و تعلم و بيان 
مطالب حكمت آميز، نقل و سفارش شده است؛1 
از اين رو مسجد شــأن مهم ديگرى نيز دارد و 
آن جايگاه آموزشى خانه  خداى متعال مى باشد.

روزى پيامبر خدا  وارد مســجد شدند و دو 
گروه را ديدند كه در مسجد هستند. دسته اى ذكر 
خدا مى گفتند و حلقه  ديگر، فقه فرا مى گرفتند 
و خدا را مى خواندنــد و به او رغبت مى نمودند. 
حضــرت با ديدن ايــن دو دســته از مؤمنين، 
فرمودند: «هر دو مجلس بــر نيكى اند و يكى 
برتر از ديگرى است؛ اّما اينان خدا را مى خوانند، 
پس اگر بخواهد عطايشان مى كند و اگر بخواهد 
باز مى دارد؛ ولى دسته  ديگر، علم فرا مى گيرند 
و به نــادان مى آموزند و من آموزگار برانگيخته 
شدم، پس اينان برترند.» سپس با آنان نشست.2 
در روايتى ديگر حضرت فرمودند: «هر كس به 
مسجد من بيايد و جز براى يادگرفتن يا ياد دادن 
نيكى نيامده باشد، مانند مجاهد در راه خداست و 
هر كس براى غير از اين بيايد، چون كسى است 

كه به تماشاى كاالى ديگران آمده است!»3
اين روايات، نشــان از مدَرس بودن مســجد و 
اهميت و ارزش آمــوزش علوم در آن دارد. اين 
ويژگى يك فرصت بسيار مناسب براى فعاالن 

فرهنگى و دغدغه مندان عرصه  تربيت شمرده 
مى شــود تا از آن براى پرورش اســتعدادهاى 
جوان، ايجاد انسان هاى سالم از لحاظ معنوى، 
فكرى و روانى و تربيت نســلى صالح، كارآمد و 

پيراسته از رذايل اخالقى، استفاده كنند.
اوقات فراغت تحصيلى دانش آموزان و استفاده 
از طالب، دانشجويان و برخى از اساتيد و حتى 
اولياى نوجوانان، موقعيتى خوب براى تعليم و 
تعلم در مساجد و كانون هاى فرهنگى مساجد 
اســت. طالب و دانشجويان جوان و فرهيخته، 
در آمــوزش نوجوانان و دانش آموزان ســهم 
به ســزايى دارند و تعامل آنــان با كانون هاى 
فرهنگى و بســيج مساجد، سرمايه هاى عظيم 

فكرى را به ارمغان خواهد داشت.
دوره هاى آموزشــى، با چند رويكــرد امكان 
برگــزارى دارد؛ توجــه بــه نيــاز نوجوانان و 
مخاطبان، شــرايط سنى و جنســيت ايشان، 
شرايط خانواده و جامعه و البته نيازهاى انقالب 
اســالمى. آموزش درس هاى مدرسه و تقويت 
بنيه  علمى دانش آموزان، بخشــى از اين فرايند 
خواهد بود. كالس هاى جبرانى و تقويتى براى 
اين قشــر، با توجه به اين كه خــارج از فضاى 
مدرســه و چارچوب هاى اجبــارى آن برگزار 
مى شــود، بسيار به يادماندنى تر و موفق خواهد 
بود. اردوهاى فرهنگى و تفريحى نيز فضاى اين 
دوره ها را جذاب تــر و انگيزه  مخاطبان را براى 
حضور بيشــتر در اين برنامه ها و البته مساجد، 

بيشتر خواهد كرد.
تعليــم ســبك زندگــى اســالمى و بيــان 
شــاخصه هاى آن در اين دوره هــا، مى تواند از 
ويژگى هاى مهم و تفاوت هاى اساســى آن با 
دوره هاى آموزشى آكادميك و رسمى باشد؛ چرا 
كه رويكرد اســالم در آموزش انسان، حكمت 
افزايى و تعميق باورهاى ارزشى و الهى است و 
علوم و فنون مادى، راهى براى استفاده از ابزار 
مادى براى هموار شــدن مسير بندگى انسان 

است؛ لذا بيان درس هاى زندگى در كنار دروس 
مدرســه، بن مايه هاى شيوه  نظام مند زندگى را 

براى نوجوانان ترسيم مى كند. 
هجمه هاى فــراوان، بى نظيــر و جنون آميز 
جبهه  باطل به اركان زندگى انســان ها و كانون 
خانواده ها، عقل سليم را برآن مى دارد تا با توجه و 
پرداختن به راه هاى تحكيم محبت و مودت بين 
اعضاى خانواده و تزريق ارزش هاى الهى به آن، 
اين نهاد مقدس را حفظ و پويا نمايد. مسئوالن 
برنامه ريزى دوره هاى آموزشــى مســاجد، به 
نكات دقيقى بايد توجه داشــته باشند و تنها به 
ثبت نام و برگزارى كالس هاى درســى بسنده 
نكنند. جنگى كه در جبهه  فرهنگى به پا شــده 
است، ظرافت ها و برنامه هاى دقيقى را مى طلبد 
كه تنها به يكى از اين ظرافت ها (سبك زندگى) 

اشاره شد.
تربيــت و پرورش رزمنــدگان فرهنگى جبهه  
حق، بايد اساس كار برنامه هاى اوقات فراغت 
دانش آموزان در مســاجد باشــد و منافاتى با 
كالس ها تقويتى و ديگــر آموزش هاى رايج 
و معمول نخواهد داشــت. سرفصل هاى مهم 
ديگرى كه بايد ضمن كالس هاى آموزشــى 
مساجد به آن پرداخت، موارد متعددى است كه 
تنها به برخى از آنها اشاره مى شود: فرايند تحقق 
اهداف انقالب اسالمى؛ نقش و جايگاه اقتصاد 
مقاومتى در خانواده ها؛ فرهنگ جهاد و شهادت؛ 
تبيين ارزش و جايگاه استقالل كشور؛ واليت 
فقيــه و ... در اين موارد مربيان محترم ابتدا خود 
شــاخصه ها و ويژگى هاى اين موضوعات را، 
محققانه مطالعه و سپس در كالس ارائه نمايند.

پى نوشت:
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﹝︧︖ــــ︡
 ︀︎ـــ﹍︀ه ︻﹙﹞﹩

 ️ ︗︀﹍︀ه آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝︧︖︡ در او﹇︀ت ﹁︣ا︾
و ︑﹀︀وت ︋︣﹎︤اری ا﹟ ﹡﹢ع ﹋﹑س ﹨︀

︋︀ ﹋﹑س ﹨︀ی در︨﹩  
نويسنده: مرتضى اسدى

﹢﹍︐﹀﹎  ︣اب﹞

نشود. شايد در خيلى از مساجد اين برنامه ها باشد. 
اصل اين اســت كه مسجد يك محيط و كانون 
تربيت براى همه مردم در سنين و طبقات مختلف 

باشد. 
مسئوالن مساجد دو نكته مهم را بايد به ياد داشته 

باشند: 
بخش اول كار كه قســمت مهم كار هم همين 
اســت، بخش نرم افزارى كار است. الف): در كار 
اخالص داشــته باشــند. ب): براى سختى ها 
خودشــان را آماده كنند. ج): با مردم رابطه خوبى 
داشته باشند. نوع رفتار با مردم خيلى مهم است. 
بايد گوش شــنوا باشــند براى مردم و با لبخند، 

دوستى و صميميت با مردم رفتار كنند. 
وقتى مسجدى ها بفهمند شخصي خالصانه كار 
مي كند و دغدغه فرهنگى دارد، همه خودشــان 
را ســهيم مي داننــد و كمك مي كننــد و ايراد 

نمي گيرند. 
بخش دوم بخش سخت افزارى و اجرايى است. 
اگر مرحله اول زمين بخورد، تمام برنامه هايى كه 
همه زحمت مي كشــند و در بيشتر مساجد اجرا 

مي شود فايده ندارد. 
و باالخره اين نكتــه مهم كه يك كار فرهنگى 
در همه مساجد يك جور جواب نمي دهد. در هر 
منطقه بايد متناسب با شرايط و نيازهاى مادى و 

فرهنگى مردم برنامه ريزى و اجرا شود». 
️ ﹨︀ی ﹝︧︖︡     ﹇︧﹞︐﹩ از ﹁︺︀﹜﹫

«مسجد ظرفيت هاى زيادى دارد. ارتباط جوانان 
محل با مسجد ارتباط خوبى است. اعتقادمان بر 
اين است كه جوان بايد در مسجد فعاليت كند». 

دارالقرآن: «دارالقرآن مســجد خيلى فعال است 
تا جايى كه تعداد كالس ها را بيشــتر كرديم. در 
سنين مختلف در كالس هاى دارالقرآن شركت 
مي كنند. رشــته هاى مختلف قرآنى روخوانى، 
روانخوانــى، قصص قرآنى، تجويــد و... حتى 
روزهايى كه كالس نداريم بچه هاى دارالقرآن 

به مسجد مي آيند و از گيم نت براى بازى استفاده 
مي كنند. همچنين بعــد از امتحانات اردوهاى 

تفريحى و آموزشى داريم. 
 بچه هاى دارالقرآن و بخش هاى ديگر كارهاى 
فنــى، تداركاتــى، تبليغات،  تزئينــات و... را به 
عهــده گرفته اند. ما يك اتــاق صوت داريم كه 
دستگاهاى خوب و پيشرفته اى دارد. سخنرانى 
سخنرانان مسجد، به سرعت روى لوح فشرده به 
عالقه مندان عرضه مي شود. تصاوير و متن هاى 
روى نمايشــگرهاي داخل شبستان به وسيله 

همين بچه ها در اتاق صوت تنظيم مي شود». 
«ما در همه مناسبت ها برنامه، سخنران و نشريه 

داريم؛ 
شنبه ها تفسير برقرار است كه توسط امام جماعت 
مسجد گفته مي شود. با وجود اينكه هفتـ  هشت 
سال از آغاز برنامه تفسير مي گذرد نه تنها از تعداد 

مستمعين كم نشده، بلكه بيشتر هم شده اند. 
يكشنبه ها جلسه قرآن داريم كه جمعيت زيادى 

مي آيند و از بهترين اساتيد دعوت مي كنيم. 
دوشنبه ها اخالق گفته مي شود. 

سه شنبه ها دعاى توسل. 
چهارشنبه ها تفسير قرآن. 

پنج شنبه ها دعاى كميل مفصل توسط مداحان 
خوب. پنجشــنبه ها بعد از نمــاز ظهر و عصر به 
خانواده هاى شهدا مرتب سركشى مي كنيم اگر 

مشكلى باشد كمك كنيم.
جمعه ها دعاى ندبه و صبحانه. همچنين جمعه ها 
اتوبوس براى نماز جمعه از مسجد حركت مي كند 
«يك گــروه داريم مخصوص افراد مســن به 
نام «گروه حبيب». اين افراد جمع مي شــوند و 
براى شان در مورد مسائل روز صحبت مي شود. 

هر روز يك برگ قرآن خوانده مي شود و در مورد 
آن صحبت مي شود. 

ماه رمضان سى شب سى سخنرانى داريم. 
ارتباط خوب و هميشــگى با خانواده هاى شهدا 

داريم. 
محرم ها با دســته عزادارى سينه زنى به صورت 
سنتى بدون طبل و دهل به در خانه شهدا مي رويم 
بعد از عزادارى و عــرض ادب و تقديم هديه به 
مسجد برمي گرديم و به عزاداران شام مي دهيم. 
هر سال اعتكاف داريم. امسال از خانم هاى كمتر 
از 44 ســال ثبت نام كرديم (غير از خانواده هاى 
شهدا) تا خانم هاى جوان تر در برنامه باشند. واحد 
خواهران مسجد برايشــان برنامه هاى خاصى 

داشت. 
امسال از دويست خانم و 450 آقا ثبت نام كرديم 
و براى ثبت نام مبلغ ســى هزار تومان گرفتيم. 

دغدغه مالى نداشتيم و با همين مبلغ بهترين غذا 
و پذيرايى را داشتيم. چند عنوان كتاب ارزنده هم 
هديه داديم و نشريه خوبى توزيع كرديم. امسال 
دو شــهيد گمنام در اعتكاف مهمان ما بودند كه 
فضاى معنوى بسيار خوبى را به ارمغان آوردند». 
«واحد خواهران مســجد از آقايان بسيار فعال تر 
هســتند. كالس هاى مختلف و متنوعى براى 
خانم ها دارند و بســيار به روز به مراجعه كنندگان 
خدمــات مي دهند. جمعيــت خانم هايى كه در 
مسجد حضور پيدا مي كنند به اندازه اى زياد است 
كه شبســتان طبقه پايين و باال جواب گوى آنها 
نيست و سالن بزرگى از ساختمان كنارى مسجد 
را به نام فاطميه براى حضور خانم ها و استفاده از 

برنامه هاى مسجد اختصاص داده ايم. 
ما با بسيج مســجد ارتباط خوبى داريم. بسيار با 
هم نزديــك و هماهنگيم و كارها را با هم انجام 
مي دهيم؛ تا آنجا كه به من پيشــنهاد مسئوليت 
فرهنگى بســيج مسجد را هم داده اند. بچه هاى 
بســيج بســيار فعال اند و برپايى يادواره شهدا با 
برنامه هــاى خوب و مفيد، چاپ تقويم شــهدا 
هر سال و تهيه مســتندى از شهداى مسجد از 

فعاليت هاى آنهاست. 
مسجد ما با مدارس منطقه ارتباط خوبى دارد. من 
خودم دائماً به مدارس سر مي زنم و امام جماعت 
تعدادى از آنها هســتم. با مديرانشــان صحبت 
كرده ايم و راه ورود به مســجد را براى آنها هموار 
كرده ايم. نمازخوان ها را در مدارس شناســايى 
كرديم و به آنها هديه داديــم. برنامه هايمان را 
در مدارس تبليغ مي كنيم. در اعتكاف امســال 
بيســت دانش آموز با مربى شان شركت كردند و 

امتحانشان را در مسجد دادند. 
كتابخانه مسجد كتابخانه بسيار مجهزى است و 
اعضاى زيادى دارد و از ساعت هشت صبح تا ده 

شب باز است».
حاج آقا غالمي  در پايان باز هم تأكيد كرد: 

« از همه اين فعاليت هــا مي خواهيم نتيجه اى 
بگيريم و برايمان مهم اســت كه مسجد كانون 
فرهنگــى مفيد و ســالمي  براى مردم باشــد و 
اثــر معنوى و تربيتى روى آنهــا بگذارد. دعوت 
ســخنران و داير كردن كالس ها به اين جهت 
است كه منبع معنوى قوى اي براى مردم باشد؛ 
وگرنه انجام صرف ايــن برنامه ها بدون ارتباط 
خوب و احترام آميز با مردم و نداشتن دغدغه حل 

مشكالت مردم تأثيرى ندارد».

︀︫ـ︡.   ︋︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣  ︋﹟از ﹝︧ـ︀︗︡ ا ﹩﹚﹫ ـ︀︡ در︠  ︀︮﹩ در ﹝︧ـ︖︡ ﹝︀ ا﹡︖︀م ﹡︪ـ﹢د.︫  ︫ـ︀︡ ﹋︀ر︠ 
ـ﹠﹫﹟ و ︵︊﹆︀ت  ـ︣ای ﹨﹞﹥ ﹝ـ︣دم در︨  ا︮ـ﹏ اـ﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝︧ـ︖︡ ـ﹉ ﹝﹫︳ و ﹋︀﹡ـ﹢ن ︑︣︋﹫️︋ 

︀︫ـ︡.   ︋︿﹚︐﹞︡︖︧﹞ ︣و﹡︡ه  ︎ ︣اب﹞

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٤٠



﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از



هر پدرى به دنبال سعادتمند كردن فرزندان خود 
است و مراقب است تا گزندى به آنان نرسد. اين 
امر اگر چه بيشتر در امور جسمى و بدنى مشاهده 
مى شود، اما يادآورى خطر بيمارى هاى روحى و 
آسيب هاى معنوى براى هر پدر صاحب فكرى 
 ︀» :تأمل برانگيز است. قرآن كريم مى فرمايد
ْ﹛ َو أَْ﹨﹙﹫ُ﹊ْ﹛ ﹡︀راً».1  ــ﹊ُ َ︧ َ﹟ آَ﹝ُ﹠﹢ا ُ﹇﹢ا أَْ﹡ُ﹀ َ︀ ا﹜ُ︢ َّأ
اين امر، امرى است كه صاحبان انديشه را به فكر 
وا مى دارد. شايد گفته شود هر پدرى فرزندانش 
را از آتــش حفظ مى كند؛ امــا با توجه به مابقى 
جمالت آيه كه در مورد قيامت است، مشخص 
مى شــود كه اين قســمت درباره آسيب هاى 

معنوى است.
در دوره اى كه در آن به ســر مى بريم، بالهاى 
معنوى بســيار شــديدى بر جامعه و كودك و 
نوجوان وارد مى شود. با واكسن مسجد مى توان 
﹢ُل  ُ︨ به مقابله با انواع اين آفات پرداخت. «َ﹇︀َل َر
️ِ ا﹜َْ︺︀َ﹨︀ُت َو ا﹜ْ︁َ﹁︀ُت ُ︻﹢ِ﹁َ﹩ أَْ﹨ُ﹏  َ﹛ َ︤ ا﹜﹙ُِ﹥ ص إَِذا َ﹡
: زمانى كه آفات و گرفتاريها نازل شد  ِ︡ ︗ِ︀ َ︧ ا﹜َْ﹞

اهل مسجد در امان خواهند بود».2
بردن كودكان به مسجد نه تنها منعى ندارد، بلكه 
با بررسى موارد تاريخى، اين امر را در زمان رسول 
خدا نيز مى بينيم. در شماره هاى قبل شواهدى بر 
اين كار ارائه كرديم. در تكريم حضور كودكان 
در مسجد همين بس كه رسول خدا سجده اش 
را طوالنى تر مى كند تــا جايى كه مردم گمان 
مى كنند اتفاقى افتاده اســت و بعــد از نماز كه 
دليلش را مى پرسند ايشان مى فرمايند براى اين 
بوده كه امام حســن و امام حسين  بر دوش 
ايشان نشسته بودند و تا پايين نيامدند سجده را 
ادامه دادند. اگر كسى مى خواست آن دو را از اين 
كار منع كند، ايشان اشاره مى كردند كه رهايشان 
كنند.3 خود ايشان حسنين را در آغوش گرفته، 
به مسجد مى بردند و در مقابل تقاضاى ديگران 
براى گرفتن يكى از كودكان از اين كار ممانعت 

مى كردند.4
پى نوشت:

   .٦ :﹜︣︑ .١
٢. ﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︀︨﹏؛ ج٣، ص٣٥٦.  

٣. ا﹜﹞﹠︀﹇︉؛ ج٣، ص٣٨٤.
︀را﹔﹡﹢ار؛ ج٣٨، ص٧٩.   ︋.٤

﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از

سيد مرتضى موسوى

در توضيح المسائل مراجع تقليد به اين نكته اشاره 
شده اســت كه فضائل و آثار حضور در مسجد 
به مردان اختصاص نــدارد1 و در مورد زنان نيز 
هست. ايشان در باب احكامى كه ذكر مى كنند 
مى فرمايند كه اگر زنى عذر شرعى داشت، فقط 
مى تواند از يك در مسجد وارد شده، از در ديگر 
خارج شود و يا براى برداشتن چيزى داخل شود؛ 
اما براى ماندن يا گذاشتن چيزى نمى تواند داخل 
شــود.2 بنابراين از نظر فقها نه تنها منعى براى 
حضور زنان در مسجد نيست، بلكه رجحان آن 
نيز مسلم اســت؛ زيرا در مورد فروعات مسائل 

فقهى آن سخن گفته اند.
در باب اعتكاف نيز كه يكى از شروط حتمى آن 
حضور در مسجد است مى فرمايند: «و﹐ ﹊﹢ن 
︀﹞︀ و ︑︣م ﹁﹫﹥ ا﹜﹠︧ــ︀ء و  أ﹇ّ﹏ ﹝ــ﹟ ︔﹑︔﹤،︮ 
ا﹜︴﹫︉»3 در اين عبارت زنان معتكف را مد نظر 
داشــته اند؛ چرا كه معتكف حق خروج را ندارد. 
عالوه بر اينكه براى خود زن نيز احكامى براى 
اعتكاف مطرح شده اســت كه در برخى كتب 
فقهى به تفصيل درباره آن گفت وگو شده است. 
براى مثال اينكه اگر زنى در ايام اعتكاف حائض 
شد چه بايد بكند؟ آيا قضاى اين اعتكاف را بايد 
بعداً به جا آورد؟ اگر نتوانســت در اين مسجد به 
اعتكافــش ادامه دهد آيا مى تواند در مســجد 
ديگــرى ادامه دهد؟ و فروع زياد ديگرى كه بنا 
به اصالت صحت و رجحان اعتكاف براى زنان 

مطرح مى شود.4
در اصول فقه بابى تحت عنــوان تعارض ادله 
وجود دارد كه در بخشــى از آن مى فرمايند اگر 
دو دليل با هم تعارض داشــت، در صورت عدم 
تســاوى، دليل قوى تر مقدم مى شود. درباره 
حضور زن در مسجد نيز يك دليل روايى ضعيف 
نمى تواند با اين همه ادله جواز و رجحان مقابله 

كند.
پى نوشت:

١. ا︨︐﹀︐︀︀ت ﹝︣ا︗︹ ︻︷︀م؛ ا﹊︀م ﹝︧︖︡. 
٢. ︑︢﹋︣ة ا﹜﹀﹆︀ء؛ ج ١، ص٢٣٩.  

٣. ﹝﹆﹅ ا﹜ّ﹙﹩؛ ا﹜︀︨︣﹏ ا﹜︐︧︹؛ ص٣٥٤.
٤. ﹝﹢︨﹢︻﹥ ا﹐﹝︀م ا﹜﹢﹩؛ ج٢٢؛ ص٣٥٠. 

روا ️︱﹢ر
سيد مرتضى موسوى

وا﹋︧﹟ ﹝︧︖︡

همان طور كه رفته رفته به ايام تابســتان نزديك تر مى شويم، بازار كالس هاى تابستانى و فعاليت هاى 
فوق برنامه داغ مى شود. تقريباً در يك بازه سنى مشخص و حدود سال هاى كودكى و نوجوانى، استقبال 
از اين كالس ها بيشتر است و دانش آموزان با فراغت از مدرسه به سمت اين كالس ها سرازير مى شوند 
تا «اوقات فراغت» خود را پر كنند. شايد كمتر كسى به محتوايى كه در ظرف اين اوقات فراغت ريخته 
مى شود توجه كند. براى اكثر والدين صرف ثبت نام در اين كالس ها و پرشدن زمانى از روز فرزندان كافى 
اســت. فارغ از اينكه ايام فراغت تابستان يكى از بهترين اوقات براى شكل گيرى و تأثيرپذيرى مثبت 

شخصيت نوجوانان است. 
در قران كريم و در سخنان اهل بيت به كرات به مسئله اوقات فراغت اشاره شده است. خداوند در قرآن 
مى فرمايد: «فاذا فرغــت فانصب: به محض آنكه فراغتى حاصل كردى، پس بكوش». قرآن به هيچ 
فراغتى كه مايه بطالت و بيهودگى باشد معتقد نيست. على نيز در نهج البالغه مى فرمايند: « اضاعه 

الغرصه غصه»؛ بدين معنى كه از دست دادن فرصت ها مايه غم و اندوه و پشيمانى است. 
نظريه هاى موسوم به اجتماعىـ  رفتارى نيز كه گاه علوم ارتباطات هم ناميده مى شوند، نظريه هايى درباره 
تأثير رفتار و عملكرد بر روى مخاطب هستند. اگرچه كانون توجه اين نظريه ها بيشتر رابطه بين رسانه و 
مخاطب است، اما تأثير محتواى ارتباطى بر نگرش ها و رفتارهاى مخاطبين را هم مد نظر دارند. براى 
مثال در آثار نظريه وابستگى مخاطبان، آثارى مثل فعالسازى يا منفعل سازى، ايجاد مسئله يا حل مسئله، 

رسيدن به استراتژى يا فراهم كردن آن و باعث رفتار معقول شدن، برشمرده شده است. 
ايام تابســتان فرصت ويژه اى براى فعالين فرهنگى ايجاد مى كند. اوقات جوانانى كه از فضاى درس 
و مدرســه فارغ شده اند بايد با مناسب ترين محتوا پر شود. مى توان بخشى از اين محتواى مناسب را در 
مساجد هم بيابند. معموًال كاركرد مسجد در اوقات فراغت از عرصه هاى مغفول مانده است. اما تجربه 
كارگروه هاى بافكر و برنامه در مسجد نشان داده است كه اگر كار مناسب و جذاب صورت بگيرد، اقبال 
افراد به مسجد در ايام فراغت تابستان، هم سطح كالس هاى آموزشى در مؤسسه هاى آزاد و يا حتى در 
مواردى بيشتر هم خواهد بود. يكى از مثال هاى بارز آنچه گفته شد، برگزارى «طرح صالحين» در مساجد 
اســت. اين طرح در قالب مصوبه اى در ســال 88 توسط گروه فرهنگى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
 به نيروى مقاومت ابالغ شــده اســت كه اين طرح به طور خالصه چهار موضوع جذب، تثبيت، رشد و 

به كارگيرى جوانان را در بر مى گيرد. 

︣ ︨︺︀دت ︣ا︾︐﹩ در ﹝︧﹫ ﹁
︉︵︀﹞ ︣ ︋ ️ ︋︣ر︨﹩ ﹋︀ر﹋︣د او﹇︀ت ﹁︣ا︾

نعيمه موحد

از كاركردهاى بارز طرح هاى اين چنينى رشــد شخصيت هم در قالب شخصى و هم در قالب اجتماعى 
است. مفاهيمى كه در مسجد به افراد آموخته مى شود. به اين دليل كه حول محور دين و اعتقادات مذهبى 
اســت در شكل گيرى شخصيت فرد در سنين باال تأثيرگذار است. كودكان و نوجوانان به اين دليل كه 
آمادگى ذهنى بيشترى براى پذيرش دارند راحت تر با درك و تحليل مسائل دينى ارتباط برقرار مى كنند. 
البته اين آمادگى پذيرش مى تواند در جهت عكس هم به كار گفته شود كه هدايت درست آن بايد تحت 

تدابير فعالين فرهنگى و مربيان مساجد باشد. 
در قالب اجتماعى نيز، كودك و نوجوانى كه تنها در خانه و مدرســه به ســر مى برند واغلب وقت خود را 
در ايــام مدارس بر روى درس مى گذارند و باقيمانده آن را هم به فعاليت هايى كه نياز به خروج از خانه و 
درگيرشدن با اجتماع ندارد(مثل بازى هاى كامپيوترى) اختصاص مى دهند، زمان فراغت و مكان مسجد 
فرصت مناســبى براى رشد شخصيت اجتماعى آنان است؛ به اين دليل كه فعاليت هايى كه در مسجد 
براى افراد در نظر گرفته مى شود نسبت به كالس هاى مؤسسات آموزشى با تحرك و درگيرى فكرى و 

عملى بيشترى همراه است. 
 افراد خجالتى و كسانى كه استعداد كشف نشده و يا به كار گرفته نشده دارند، در جريان فعاليت هاى فراغتى 
مسجد، با هم سن وساالن خود آشنا مى شوند و بسترى را مى يابند تا خارج از كليشه هاى رايج زندگى شان 

به خالقيت و نوآورى بپردازند. 
البته نبايد تصور كرد كه وقتى گفته مى شود ايام فراغت بايد با بهترين محتوا پر شود، منظور اين است كه 
فعالين فرهنگى با شدت و حدت از كوچك ترين فرصت پيش آمده استفاده كنند و كودكان و نوجوانان 
را به كار بگيرند. صرف اوقات فراغت جنبه كار بدون زمان و داوطلبانه را در ذهن تداعى مى كند و جنبه 
«تفريح» جزء جدانشــدنى از آن است. تمام كاركردهاى فراغتى مسجد بايد در قالب تفريح گنجانده و 
به فرد عرضه شــود. اشاره مستقيم به اين آموزه ها و سعى در اجبار براى يادگيرى يا به كار بستن آنها در 
عمل، نه تنها تأثير معكوس مى گذارد، بلكه ايام فراغت را نيز براى كودك و نوجوان به ايامى  طاقت فرسا و 
تحمل ناپذير تبديل خواهد كرد. اين بى برنامگى مسجد كه مكان اجراى آن است را قربانى تلقى نادرست 

فعالين فرهنگى از نحوه استفاده مناسب از اوقات فراغت خواهد كرد. 
تأثير آموزه هاى فرهنگى، مذهبى و آموزشــى بايد ناخودآگاه و به صورت ضمنى باشد تا موجبات قرار 

گرفتن فرد در راه صحيح و سعادت وى را هم در سن كنونى و هم در ايام بزرگسالى فراهم كند.



︋︀﹡ــ﹢ان و
﹝︧︖ــــ︡

﹋ـ﹢دک و
 ﹝︧︖ــــ︡

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٤٢

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
︑﹫ــــــــــ︣
١ ٣ ٩ ٣
٤٣

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞



ا︨︐︺︡اد﹨︀ی ︠﹀︐﹥
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ و︥﹎﹩ ﹨︀ی روا﹡︪﹠︀︠︐﹩ در د﹟ ا︨﹑م  ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︑︣︋﹫︐﹩  آ﹝﹢ز︫﹩ ︋︣ای ﹋﹢د﹋︀ن 

الهام صباحى

بررســى ها نشان مى دهد كه كودك در سنين اول زندگى خود فاقد هر گونه 
ادراكى است؛ اما احســاس او كامل است. در مورد خالى بودن ذهن كودك 
از ادراك، خداى تعالى در قرآن كريم، ســوره نحل آيه 78 مى فرمايد: «َوا﹜﹙ُُ﹥ 
؛ خداوند شما را از شكم هاى  ً︀ ــْ﹫ً َ︫ َ︀ِ︑ُ﹊ْ﹛ ﹜َ︀ َ︑ْ︺َ﹙ُ﹞﹢َن  َ︗ُ﹊ــ﹛ ﹝ِ﹟ ︋ُُ︴﹢ِن ُأ﹝ُ َ︣ ْ︠ َأ
مادرانتان خارج كرد در حالى كه چيزى نمى دانســتيد». كالم خداوند متعال 

خبر از خالى بودن قلب و ذهن كودك از هر گونه آگاهى و ادراكى دارد. 
به تدريج كه كودك رشــد مى كند، اطالعات و ادراكات محيطى ذهن او را 
فرا مى گيرند. در رشــد كودك والدين نقش اساســى و اوليه را دارند. امروزه 
والدين كودكان خويش را با برنامه ريزى و كالس هاى مختلف آموزشى رشد 
مى دهند. به راستى با توجه به ويژگى هاى روانشناختى كودكان چگونه براى 
برنامه هاى تربيتى و آموزشى آنها بايد برنامه ريزى كرد تا به رشد واقعى برسد؟
ذهن و قلب كودك همچون آينه شــفاف است و هر گونه محركى را در خود 
منعكس مى سازد. هر گونه ادراكى كه در حد توانايى ذهن كودك باشد و به 
او ارائه شــود، به سرعت آن را جذب مى كند. در زمينه سرعت انتقال ادراك و 
 َ︉ يادگيرى  به ذهن و قلب كودك اميرالمؤمنين مى فرمايند: «و اِ﹡﹞︀ َ﹇﹙
︊َِ﹙️ُه؛ قلب نوجوان نو رس  ﹩ء َ﹇  ︫﹟﹞ِ ︀﹫﹁ ﹩َ﹆﹛ُا ︀﹞ ، ﹤﹫﹛︀﹛ث َ﹋︀﹔رِض ا َ︡ َ﹛ا
مانند زمين خالى است. هر تخمى كه در آن افشانده شود به خوبى مى پذيرد». 1

حضرت امام صادق معروف ترين طبقه بندى را از مراحل تربيتى كودك 
در حديثى ارائه كرده اند. آن بزرگوار در اين روايت تلويحاً به تمام مسائل رشد 
جسمى، روانى، عاطفى و شخصيتى توجه داشته اند: «كودك خود را رها كن 

تا هفت سال بازى كند. سپس او را به مدت هفت سال تربيت كن؛ و به مدت 
هفت سال ديگر مشاور و مالزم خود قرار بده؛ اگر در اين امر موفق گشتى چه 

بهتر و در غير اين صورت هيچ خير و ثمرى در او نخواهد بود».2
با توجه به اين حديث هفت سال اوليه كودك با بازى است؛ بنابراين آموزش 
و تربيت هم بايد همراه با بازى باشــد تا كودك را خسته و آزرده نكند. اگرچه 
از دير باز بيشــتر مردم فكر مى كردند كه بــراى تربيت كودك خود بايد به 
آنها آموزش هاى رســمى بدهند و والدين سعى بر آن دارند كه كودكان را در 
كالس هاى مختلف ثبت نام كنند، ولى به يقين مى توانيم بگوييم كه يكى از 

نيازهاى كودك در هفت سال اول زندگى بازى است. 
كودك با بازى خــود را در حيطه هاى مختلف زندگى اش از جمله تعامالت 
اجتماعى، اعتماد به نفس، هوش و خالقت و تخليه انرژى زائد نمود مى دهد. 
در حقيقت كودك به وسيله بازى محيط اطراف خويش ارتباط برقرار مى كند و 
موقعيت هاى گوناگون را با برعهده گرفتن نقش هاى مختلف در بازى تجربه 
مى كند و براى ايفاى نقش هاى واقعى در اجتماع آماده مى شود. بازى يكى 
از عوامل مهمى است كه بر روحيه و شخصيت كودك اثر مى گذارد و بخش 
جدايى ناپذير زندگى اوست. روان شناسان و جامعه شناسان بر اين باورند كه 
بازى در سال هاى اوليه بسيار حياتى است و بجز پديدآوردن شادى، براى رشد 
جسمى و روان شناختى كودك اهميت ويژه اى دارد. كودك به وسيله بازى 
راه هاى برخورد و تعامل با محيط پيرامون خود را فرا مى گيرد و مهارت هاى 
اجتماعى و زبانى را كســب مى كند. امروزه اهميت بازى در دوران كودكى با 
پژوهش هاى گســترده اى به طور كامل تأييد شده است. بازى مؤثرترين و 
اصلى ترين راه يادگيرى براى كودكان است. ازاين رو مى توان با برنامه ريزى 
هدفمنــد از بازى براى آموزش موضوع هاى علمى، مهارت هاى اجتماعى، 

اصول اخالقى و ارزش ها و باورهاى اجتماعى سود جست.
دكرولى، فروبل و مونته ســورى بر كاركردهاى بازى و اسباب بازى بيش از 
ديگر ابعاد آن تأكيد كرده اند. پياژه از روش هاى آموزشــى جارى انتقاد كرده 
و معتقد اســت كه بايد بازى را روش و وسيله اى براى آموزش دانست و از آن 

استفاده كرد.
از نظر اســالم مسئوليت پدر و مادر فقط اداره زندگى مادى و تأمين نيازهاى 
جسمانى كودك نيست؛ بلكه پاسخ گويى به نيازهاى عاطفى و روانى كودك و 
توجه به جنبه هاى تربيتى وى نيز بر عهده والدين است. از آنجا كه هدف مهم و 
وظيفه اصلى والدين تربيت و شكوفاسازى استعدادهاى كودكان است، اسالم 
هر آنچه را كه براى رسيدن به اين هدف مفيد باشد، پذيرفته است و از والدين 

مى خواهد كه زمينه رشد را براى كودكان فراهم كنند. 
نكته مهم اين است كه امروزه خانواده ها اين نقش تربيتى را به مهد كودك ها، 
مدارس، مساجد، كانون هاى فرهنگى آموزشى و... واگذار كرده اند. اين مراكز 
آموزشــى بايد به مسائل دينى و مراحل تربيتى از ديدگاه اسالم و ائمه اطهار 

آگاه باشند و بر طبق آن به تربيت و آموزش كودكان بپردازند.
پى نوشت:

١.﹝﹫︤ان ا﹜﹊﹞﹥؛ ج١، ص١٠٥. 
﹢︨︐︀ن ﹋︐︀ب (١٣٨٥).  ︀زی ﹋﹢دک در ا︨﹑م؛ ﹇﹛:︋  ︀دق؛︋   ︮︡﹝﹞ ،﹩︻︀︖︫.٢

ــ﹥ ﹝ــ︡  ︀﹡﹢اده ﹨ــ︀ اــ﹟ ﹡﹆ــ︩ ︑︣︋﹫︐ــ﹩ را︋  ا﹝ــ︣وزه︠ 
﹋﹢دک ﹨ــ︀، ﹝ــ︡ارس، ﹝︧ــ︀︗︡، ﹋︀﹡﹢ن ﹨ــ︀ی ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ 
ــ︤ آ﹝﹢ز︫ــ﹩  ــ﹟ ﹝︣ا﹋ ــ︡. ا ــ︢ار ﹋︣ده ا﹡ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و... وا﹎
ــ︡﹎︀ه  ــ﹩ از د ــ﹩ و ﹝︣اــ﹏ ︑︣︋﹫︐ ﹠د ﹏︀ــ ــ﹥ ﹝︧ ــ︡︋  ︀︋
ــ﹥  ــ﹅ آن︋  ــ︣ ︵︊ ــ﹠︡ و︋  ︫︀ ــ︀ر آ﹎︀ه︋  ︵ــ﹥ ا ﹝ــ﹑م و ا ا︨

ــ︡. ︍︣داز﹡ ــ﹢د﹋︀ن︋  ــ﹢زش ﹋ ــ️ و آ﹝ ﹫︋︣︑

جمالتى چون«وقت طالست» «فرصت ها چون ابر مى گذرند» 
«دم غنيمت بايد شــمرد» و... همواره ذهن انسان را نسبت به 
موضوع مهمى به نام «زمــان» درگير مى كند. همين توجه و 
اهميت نسبت به زمان انسان را براى بهره گيرى درست و مناسب 
از آن به تكاپو و جنب و جوش وا مى دارد. يكى از نكاتى كه توجه به 
آن در برنامه ريزى اهميت فراوانى دارد «اوقات فراغت» است. 

واژه فراغت در زبان عربى معناى بسيار متفاوتى از فراغت در زبان 
فارسى دارد. فراغت در فارسى به معناى آسايش بعد از كاركردن 
است1 و درعربى به معناى بيكارى.2 بايد توجه داشت كه فراغت 
مفهوم متفاوتى از بيكارى دارد. فراغت زمانى به وجود مى آيد كه 
شخص از شغل و فعاليتى كه دارد آسايش و آسودگى پيدا كند؛ 
اما بيكارى زمانى پيش مى آيد كه هيچ شغل و فعاليت منظمى 
نداشته باشد. ارزش فراغت به اندازه اى است كه بسيارى آن را 
با صرف هزينه به دست مى آورند؛ اما بيكارى خريدنى نيست، 
بلكه در حقيقت ارزشى ندارد. بنابر اين در فراغت كار وجود دارد 

اما در بيكارى فعاليت و كارى وجود ندراد. 
﹁︣ا︾️ در روا︀ت:

بر اساس روايات، مؤمن همواره مشغول است و هيچ گاه بيكار نخواهد بود؛ زيرا اگر شغل خستگى و رنج دارد، بيكارى نيز مايه فساد 
و تباهى خواهد بود.3 يكى از گروه هايى كه دعايشان هرگز اجابت نمى شود، كسانى هستند كه در خانه مى نشينند و مى گويند: 
پروردگارا! روزى مرا برســان! و به طلب روزى بيرون نمى روند.4 خداوند در جواب موسى وقتى سؤال كرد كدام يك از بندگانت 
بيشتر نفرت دارى؟ فرمود: آن كس كه شب هنگام چون مردار است، و روز بيكار.5 امام زين العابدين درباره مردى كه در مدينه 
ولگردى كرده، با لودگى هايش مردم را مى خنداند فرمود: «به او بگوييد خدا را روزى اســت (روز رســتاخيز) كه باطل گرايان و 

ولگردان در آن زيان خواهند ديد».6
آنچه در روايات بر آن تأكيد فراوان شده است، تنّزه به معناى گردش و تفريح است. تأييد اين سخن روايتى از رسول خدا است كه در 
آن چهارچوب و كليات برنامه ريزى خردمند را بيان مى كند: «در صحف ابراهيم آمده است كه خردمند، مادامى كه خردش از او گرفته 
نشده، بايد ساعاتى را براى خود در نظر گيرد؛ زمانى براى مناجات با پروردگارش و زمانى براى حساب كشيدن از خويش و زمانى براى 
انديشيدن در نعمت هايى كه خداى عّزوجل به وى ارزانى داشته است و زمانى براى بهره مند ساختن نفس خود از حالل؛ زيرا اين 
زمان [آخر] كمكى است به آن سه زمان ديگر و مايه 
آسودگى و رفع خستگى دل ها».7 بخش پايانى اين 
روايت نشان دهنده اهميت و كليدى بودن تفريح و 
تفرج در زندگى و تأثير آن بر بخش هاى ديگر فعاليت 

مؤمن، حتى در عبادت، است. 
پى نوشت:

 .︡﹫﹝︻ ﹌﹠﹨︣﹁ .١
٢. ﹇︀﹝﹢س؛ ج٥، ص١٦٥. 

︽﹏ ﹝︖︡ة، ﹁︀ّ︑︭︀ل ا﹜﹀︣اغ ﹝﹀︧︡ة». ّ︪ ٤. ا﹝︀م ︻﹙﹩: «إن ﹊﹟ ا﹜
 ﹜﹛ ︀ب︖︐︧ ﹐ ﹩︐﹞ّ︀ء ︻﹟ ا﹜ّ﹠︊ّ﹩: إّن أ︮﹠︀﹁︀ ﹝﹟ أ︗» :︀دق ٥. ا﹝︀م︮ 
﹫︐﹥ و ﹆﹢ل: ︀ رّب ارز﹇﹟ى! و ﹐ ︣ج و ﹐   ︋﹩﹁ ︡︺﹆ ﹏︗د︻︀ؤ﹨﹛... و ر
︊﹫﹏ إ﹜﹩  ّ︧ ّ︤ و ︗ّ﹏ ﹜﹥: ︻︊︡ی! أ﹜﹛ أ︗︺﹏ ﹜﹈ ا﹜ زق. ﹁﹫﹆﹢ل ا﹜﹙ُ﹥ ︻ ّ︣  .«﹥﹫︴﹙︉ ا﹜ ︖﹢ارح︮  ّ︣ف ﹁﹩ ا﹔رض︋  ا﹜ّ︴﹙︉ و ا﹜ّ︐︭
︀﹇︣: «﹇︀ل ﹝﹢︨ــ﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧ــ﹑م: ︀ رّب أّی ︻︊︀دك أ︋︽︰  ٦. ا﹝︀م︋ 

إ﹜﹫﹈؟ ﹇︀ل:︗﹫﹀﹤︋ ︀﹜ّ﹙﹫﹏،︋ ّ︴︀ل︋ ︀﹜ّ﹠︀ر». 
ّ︴︀ل ︱﹈ ا﹜ّ﹠︀س ﹝﹠﹥...  ︀﹜﹞︡﹠﹤ ر︗﹏︋  ّ︖︀د﹋︀ن︋  ّ︧ ﹁﹆︀ل: ﹇﹢﹜﹢ا ﹜﹥: إّن ﹜﹙ُ﹥ ﹢﹝︀ ︧︣ ﹁﹫﹥ ا﹜﹞︊︴﹙﹢ن». ٧. «ا﹖﹝︀م ا﹜

︡وق؛ ا﹜︭︀ل؛ ج٢، ص٥٢٥.   ︮﹫  ︫.٨

︣ا︾ـــ️ ز﹡ــ﹌ ﹁
︋︀ ﹡﹍︀ه ︋﹥ آ︀ت و روا︀ت  ️ ︑︺︣︿ او﹇︀ت ﹁︣ا︾

حسين فروغى

﹥ و︗ــ﹢د ﹝﹩ آــ︡  ﹁︣ا︾ــ️ ز﹝︀﹡ــ﹩︋ 
ــ︽﹏ و ﹁︺︀﹜﹫︐ــ﹩ ﹋ــ﹥  ــ︬ از︫  ﹋ــ﹥︫ 
﹫ــ︡ا ﹋﹠ــ︡؛  دارد آ︨ــ︀︩ و آ︨ــ﹢د﹎﹩︎ 
ــ︡  ــ︩ ﹝﹩ آ ﹫ ــ﹩︎  ــ﹊︀ری ز﹝︀﹡ ﹫ ــ︀︋  ا﹝
ــ︽﹏ و ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ﹝﹠︷﹞ــ﹩  ــ︘︫  ﹋ــ﹥ ﹨﹫

ــ︡.  ︫︀ ــ︐﹥︋  ﹡︡ا︫ ︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٤٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
︑﹫ــــــــــ︣
١ ٣ ٩ ٣
٤٥



﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از

سيد مرتضى موسوى

﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از

سيد مرتضى موسوى
هميشــه انسان ها به كســانى كه به او كمك 
كرده انــد احترام ويــژه اى مى گذارند و خود را 
مديون آنها مى دانند. هر انسانى كه خطرى را 
از جامعه دفع كرده باشد، در ديد مردم، مستحق 
ســتايش بيشترى اســت. حال اگر اين خطر 
بزرگ و مهلك باشد بيشتر درخور تقدير است.

با توجه به احاديثى كه از ائمه هدى نقل شــده 
اســت، برخى از مردم مانع نزول عذاب بر بقيه 
مردم مى شوند. مســجدى بودن نه تنها براى 
زندگى اهل مسجد بركت دارد، بلكه آنان باعث 
بازگشت عذاب از اهل زمين اند. امام صادق
از پدران بزرگوارشان نقل مى كنند: «ان ا﹜ّ﹙ـ﹥ إذا 
︺︢اب ﹇︀ل ﹜﹢﹐  أراد ان ︭﹫︉ أ﹨ــ﹏ ا﹔رض︋ 
ا﹜︢ــ﹟ ︐︀︋﹢ن ﹁َ﹩ و ︺﹞︣ون ﹝︧ــ︀︗︡ی و 
︀﹔︨︀ر ﹜﹢ ﹐ ﹨﹛ ﹔﹡︤﹜️ ︻︢ا︋﹩؛  ︧︐︽﹀︣ون︋ 
هر زمان كه خداوند اراده مى كند كه اهل زمين 
را عذاب كند، مى فرمايد اگر كسانى كه براى من 
محبت مى ورزند و خانه هاى مرا آباد مى كنند و 
در سحرگاهان استغفار مى كنند نبودند، عذابم را 

نازل مى كردم».1
همسايگى مسجد فضيلتى است كه مى توان 
بــه راحتى از آن براى منع عــذاب مردم بهره 
برد؛ عذابى كه در قول خداست و حتمى است. 
همســايگان مسجد راحت تر مى توانند به اين 
درجه معنوى عظيم برسند كه مانع عذاب اهل 
زمين شــوند؛ در اين صورت است كه عالم را 
مديــون وجود خود مى كنند؛ چراكه در زندگى 
امروزه صداى اذان به برخى خانه ها مى رسد و 
همسايگان مسجد در معرض اين دعوت الهى 
هستند و از خواب صبحگاهى زودتر مى توانند 
بيدار شــوند و خود را به فيض بزرگ حضور در 
مسجد برســانند. عالوه بر اينكه سحرخيزى 
نعمــت، به خصــوص رزق را زيــاد مى كند؛ 
 ︀︮﹢︭ «ا﹜︊﹊﹢ر ﹝︊︀رك ︤︡ ﹁﹩  ︗﹞﹫︹  ا﹜﹠︺﹛ ︠ 
﹁﹩ ا﹜︣زق: ســحرخيزى پربركت است و همه 

نعمت ها را زياد مى كند خصوصاً رزق را».2
پى نوشت:

١  . ا﹜︡ا﹅ ا﹜﹠︀︲︣ة؛ ج٧، ص٢٦٤. 
﹀﹫﹠﹤ ا﹜︊︀ر؛ ج٣، ص٣٤٧.   ︨.  ٢

︣ای ︻︢اب ︋ ﹩︺﹡︀﹞
حكم حرمت تزئين مســجد با طــال، از ابتداى 
اســالم معروف بوده است؛ اما در مقام استدالل و 
براى حفظ موازين و اينكه همه چيز بايد مستدل 
باشــد ادله اى را ذكر كرده اند. اما برخى از فقها در 
بررسى ادله اين منع مى فرمايند: دليلى بر حرمت 
طالكارى مسجد نيست؛ ولى بهتر است مساجد 
اگرچه بزرگ هستند از زينت هاى دنيا خالى باشد و 
يادآور آخرت و دعوت كننده به زهد و ياد خدا باشد.
برخى نيز نه تنها اين كار را جايز مى داند، بلكه آن را 
از موارد تعظيم شعائر بر مى شمارند و مى فرمايند: 
جواز از تصوير مسجد را اين مسئله تأييد مى كند 
كه عثمان  بن عفان مسجد رسول خدا را تعمير كرد 
و قســمت هاى زيادى را به آن افزود و ديوارها و 
ســتون هاى آن را با سنگ هاى نقش دار ساخت 
و اين كار عثمان بــا انكار حضرت اميرالمؤمنين 
مواجه نشــد و مســلمين نيز اين كار را بدعت به 

حساب نياوردند.1 
ظاهراً نقش كردن مســجد با آيــات و احاديث 
مكروه نيســت؛ چراكه اين موارد در ادله ســابق 
داخل نيست؛ بلكه داخل در نشر قرآن و حديث و 
تمسك به اهل بيت و هدايت و ارشاد است.2 عالوه 
بر اينكه در رواياتى آمده است: ديدم در خانه امام 
صادق دورتادور خانه آيه الكرسى نوشته شده بود و 
همچنين در مسجد نيز در سمت قبله آيه الكرسى 

نوشته شده بود.3
در توضيح المســائل برخى از مراجع چنين آمده 
اســت: «تزئين كردن مسجد به طال اشكال دارد 
و همچنين احتياط آن است كه صورت چيزهايى 
كه روح دارد را مثل انسان و حيوان در مسجد نقش 
نكنند».4 اما اكثريــت مراجع عظام معاصر قول 
مشــهور را مطرح كرده اند: «بنا بر احتياط واجب 
مسجد را به طال نبايد زينت نمايند و همچنين نبايد 
به صورت چيزهايى كه مثل انسان و حيوان روح 
دارد در مسجد نقش كنند و نقاشى چيز هايى كه 

روح ندارد مثل گل و بوته مكروه است».5
پى نوشت:

﹫︡ ﹝﹞︡؛ ا﹜﹀﹆﹥؛ ج١٢، ص٤٣١. ﹫︣ازی،︨   ︫.١
﹫ ︣ ︻︀﹝﹙﹩؛ و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج ٥، ص٣١٣.  ︫.٢
﹫︡ ﹝﹞︡؛ ا﹜﹀﹆﹥؛ ج١٢، ص٤٣٠. ﹫︣ازی،︨   ︫.٣

﹫︣ازی، ﹡︀︮︣؛ ︑﹢︲﹫ ا﹜﹞︀︧﹏، ص١٥٧. ٤. ﹝﹊︀رم︫ 
٥. ︑﹢︲﹫ ا﹜﹞︀︧﹏ ﹝︣ا︗︹؛ ج١، ص٤٧٧.

︵﹑ و ﹝︦.....︗︡
غنى ســازى اوقات فراغت كودكان، نوجوانان و 
جوانان در مساجد و برنامه ريزى صحيح، اصولى 
و هدفمند براى هدايت رفتارى و شــكوفا كردن 
استعدادهاى خدادادى اين عزيزان از مهم  ترين 
اركان فلسفه وجودى نظام تعليم و تربيت است. 

مطالعات و بررســى هاى انجام شده حاكى از آن 
اســت كه اوقات فراغت همواره بستر مناسبى 
براى خالقيت ها و نوآورى ها بوده اســت؛ زيرا 
ذهن انسان در اوقات فراغت، به فعاليت موظفى 
مشغول نيست. لذا پرداختن به مقوله غنى سازى 
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان به دليل وسعت 
كار و حجم فعاليت ها از اهميت ويژه اى برخوردار 
است. برنامه ريزى منســجم، جامع و هدف دار 
توسط دست اندركاران مساجد به عنوان بهترين 
موقعيت براى افراد مى تواند نوآورى و تفكر سيال 
و فعال را به نمايش بگــذارد. برنامه هاى اوقات 
فراغت به تناسب عاليق، توانمندى و نيازهاى 
نوجوانان و جوانان مســاجد از تنوع و گستردگى 
خاصــى برخوردارند تا هركدام از مخاطبان با در 
نظر گرفتن عاليق و خواست هاى خود و از روى 
اختيار برنامه مورد نظر را انتخاب كنند و به فعاليت 

بپردازند. 
نقش خانواده ها در هدايت فرزندان به ســمت 
مســاجد از اهميت به ســزايى برخوردار است. 
شايسته اســت كه با اهتمام همه جانبه از چنين 

فرصت طاليى حداكثر بهره را ببريم. 
 فرصت ها و تهديدهاى اوقات فراغت

 :︀﹨ ️ ا﹜︿) ﹁︣︮
1)فراهم بودن زمينه برنامه ريزى و بسترسازى 
اصولى و درست براى شــكوفايى استعدادها و 

خالقيت ها؛
2)بهره مندى و استفاده بهينه از انرژى نوجوانان 

و جوانان؛
3)برخوردارى از برنامه هاى بومى و محلى؛
4)بهره مندى از ظرفيت هاى والدين اعضا؛ 
5)مأنوس شدن نوجوانان و جوانان با مسجد؛

6)فرصت طاليى: مصادف شــدن ماه مبارك 
رمضان با تابستان و برگزارى اعتكاف رمضانيه 

و مراسم شب هاى قدر.
 :︀﹨︡︡︑ (ب

1) فراهم بودن زمينه آسيب هاى اجتماعى؛
2) وجود فرهنگ ضدارزشى بيكارى و تنبلى؛

3) روى آوردن بــه پرســه زنى در پارك هــا، 
پاســاژها، خيابان، فضاهاى مجازى اينترنت، 

وب گردى هاى كاذب؛ 
4) و... 

مسجد، مدرسه و منزل ســه ركن اصلى حوزه 
تربيتى، خصوصاً تربيت دينى و حماسى و ستون 
اصلى خيمگاه تعليم و تربيت هســتند. يكى از 
فعاالن عرصه تربيتى اين سه را طرح «سه ميم» 

ناميدند. 
ركن هماهنگى مدرسه، مسجد و خانواده هيئت 
امنا و به صــورت ويژه تر روحانى يا امام جماعت 

مسجد خواهد بود. 
خط دهى و ترسيم چشم انداز آينده اى روشن براى 
فرزندان مى تواند توسط امام جماعت با جلسات 
مختلف با مســئولين مدارس مقاطع مختلف و 

خانواده ها به خوبى انجام شود. 
خانــواده به عنوان يك نهــاد اصلى و تأثيرگزار 
نقش نخست، اساسى و به سزايى در غنى سازى 
و مديريــت اوقــات فراغت فرزنــد دارد. قطعًا 
نشست دست اندركاران مســاجد با خانواده ها و 
هدايت گرى آنها مى تواند موجب غنى ســازى 
اوقات فراغت فرزندانشان شود. اگر در زمينه هاى 
ذيل خانواده ها همــكارى و هميارى الزم را مد 
نظر قرار دهند، ان شاءاللّـــه فرزندانمان در آينده 

از افتخارات ملى و مذهبى خواهند شد. 
- ارتباط مســتمر دســت اندركاران مساجد با 
والدين (و بالعكس) نســبت بــه اوقات فراغت 
و فعاليت هــاى مرتبط و آگاه نمودن نســبت به 

خطرهاى اجتماعى؛ 
- ترغيب و تشــويق والدين نســبت به شركت 
فرزندان در مساجد به عنوان سنگر اصلى تعليم 

و تربيت؛ 
- ايجاد فرصتى طاليى از ســوى والدين براى 

تصميم گيرى فرزندان؛
- توجه والدين به اهميت اوقات فراغت فرزندان 

فارغ از فصل تابستان.
مخاطبين اصلــى اوقات فراقــت نوجوانان و 
جوانان هســتند. براى غنى سازى آنان درگاه ها، 
بال ها و ابزارهاى مختلفى مورد نياز اســت كه 
به برخى اشــاره خواهيم داشت. درگاه معرفتى، 
علمى، ورزشى، مهارتى؛ بال هاى اردو و بازى و 
سرگرمى هاى سالم؛ ابزار و قالب هاى متناسب 

و به روز.

فعاليت هايى كه به نظر مى توان در بستر مسجد 
براى رشد و شــكوفايى مخاطبين و غنى سازى 

اوقات فراغت در نظر گرفت به شرح ذيل است: 
  معرفتىـ    هويتى

برگزارى دوره هاى سبك زندگى و آداب زندگى 
اسالمىـ  ايرانى با محوريت سيره معصومين ؛

تشكيل و برگزارى كالس هاى آموزشى قرآنى و 
تفسى موضوعى قرآن؛ 

همخوانى و سرودهاى انقالبى؛
فراخوان داستان نويسى قرآنى و تصويرسازى يا 

نقاشى قرآنى با محوريت داستان هاى قرآنى؛ 
ديدار با علماء و مفاخر دينى و فرهنگى اســتان و 
شهرســتان و ديدار با خانواده معظم شاهد و ثبت 

خاطرات ايشان؛
برگزارى اردوهــاى زيارتى و بازديــد از اماكن 

تاريخى؛
غبار روبى مساجد و خدمت افتخارى به مسجد به 

صورت دوره اى و منظم؛
برگزارى اعتكاف  در مساجد؛

تشكيل گروه هاى مطالعات و كتابخوانى متناسب 
با سنين مختلف و سير مشخص؛ 

ايجاد بستر مناســب براى حضور بسيج محالت، 
خصوصاً بسيج دانش آموزى، در مساجد جهت برپايى 
حلقه صالحين و نيز تشكيل جلسات قرارگاه دانش 
آموزى اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان 

جهت برپايى برگزارى حلقه-هاى معرفت.
  فرهنگىـ  هنرى
  دوره هاى مهارت مجرى گرى

اذان و اقامه گويى و تواشيح؛
وبالگ نويسى؛
مقاله نويسى؛

عكاسى؛
نويسندگى(داستان، شعر، فيلمنامه، نمايشنامه)؛ 

نقاشى؛
طراحى؛

سريع خوانى، خالصه نويسى و حاشيه نگارى كتاب؛
  علمى و درسى 

منظور از برنامه هــاى علمى عمدتاً موضوعاتى 
چون رباتيك، نجوم، نانو، برنامه نويسى و... است 
كه خالقيت و تفكر در آن به حداكثر خود مى رسد. 

اين موضوع را مى توان بــا پارك علم و فناورى، 
مركز خالقيت و يــا مراكز ديگر علمى پيگيرى 

نمود. 
برنامه هاى درســى نيز حمايت و تقويت دروس 
اصلى رشته هاى مختلف مقاطع تحصيلى است. 
در اين برنامه مى توان از ظرفيت دانشــجويان يا 
مقاطع باالتر تحصيلى كه قدرت انتقال مطالب 

آنها باالست بهره برد.
برگزارى اعتكاف هاى مختلف علمى در مسجد؛ 
مثًال هر سه روز يك درس پايه و در سه نوبت در ماه 

مبارك يك نمونه برنامه علمى و يا درسى است. 
اقتصادى و اشتغال زايى 

(مهارت هاى فنى و حرفه اى)
نقاشى حرفه اى؛

مهارت هاى هفت گانه كامپيوتر؛
انواع دوخت هاى سنتى و محلى؛

طراحى و دوخت لباس؛
صنايع دستى(تابلو، وسايل تزئينى)؛

معرق كارى؛
حصيربافى؛

تعمير وسايل خانگى؛
 و... .

البته بســيارى از موارد فوق به دليل عدم انتقال 
وسايل آموزشــى بايد خارج از مسجد و در مراكز 

آموزشى فنى و حرفه اى انجام پذيرد. 
برنامه هاى پيشنهادى ورزشى، بازى 

و سرگرمى هاى سالم
برگزارى جلسات هفتگى ورزشى اعم از فوتسال، 
واليبال، پينگ پنگ، فوتبال دستى، تيراندازى با 

تفنگ بادى، شنا، پينت بال و... .
در خصوص بازى و ســرگرمى هاى سالم ضمن 
مراجعه به كتــاب «بازى بازوى تربيت» (مؤلف: 
محســن عباســى ولدى) مى تــوان بازى ها و 
ســرگرمى هاى مناســبى را با حداقل امكانات و 

مكان برگزار نمود. 
موارد فوق برنامه هاى پيشنهادى براى مجريان 
محترم اوقات فراغت مساجد است كه به فراخور 
و امكان و مقدورات مســجد و محل و ظرفيت و 

استقبال مخاطبين مى توان از آن استفاده كرد. 
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تابســتان فصل تعطيلى مدارس است و فعاالن 
و نهادهــاى فرهنگى از جمله بســيج و كانون 
مساجد با برنامه هاى مختلف، درصدد پر كردن 
اوقات فراغت دانش آموزان و نوجوانان هستند. با 
توجه به اينكه مركز اين فعاليت ها مساجد هستند 
و حفظ حرمت مســاجد، امــرى بديهى، مهم و 
اساســى است، ضرورى اســت تا با نگاه فقهى، 
حدود و چگونگى ايــن فعاليت ها در خانه  خدا را 

بررسى كنيم.
حضور نوجوانان در مساجد يك فرصت بى بديل 
براى تربيت آنان بر اساس معيارهاى الهى است. 
پرورش انسان در تراز انقالب اسالمى مطلوبى 
تأثيرگذار بر آينده كشور است. برگزارى دوره هاى 
آموزشى و برنامه هاى متناسب با اوقات فراغت در 
مسجد، گاهى موجب شكسته شدن حرمت خانه 
خدا مى شــود كه با كمى دقت، توجه و تذكر اين 

آسيب برطرف مى شود.
بر اساس مبانى فقهى در فعاليت هاى غيرعبادى 
داخل مساجد بايد به سه نكته توجه خاص شود؛ 
توجه به مكانى كه صيغه  مســجد در آن خوانده 
شده، توجه به نظرات واقف، امام جماعت و هيئت 

امنا و توجــه به نمازگزاران مســجد؛ چرا كه در 
مواردى شرع مقدس تصميم گيرى را متوقف بر 
اين نكات مى داند. از جمله در اين پرسش و پاسخ: 
ســؤال: آيا استفاده از شبستان مسجد براى رشد 
فكرى، فرهنگــى و نظامى (بــا آموزش هاى 
نظامى) جوانان جايز است؟ آيا با توجه به كمبود 
مكان هاى اختصاصى، مى توان اين كارها را در 

ايوان مسجد انجام داد؟
جواب: اين امور تابع كيفيت وقف صحن مسجد و 
ايوان آن است و بايد از امام جماعت و هيئت امناى 

مسجد در اين باره نظر خواهى شود.1
با بيان اين نكته الزم است انواع فعاليت هايى كه 
براى اوقات فراغت نوجوانان در مســجد در نظر 
گرفته مى شود را بررســى كنيم. اين فعاليت ها 
اغلب در زمينه هاى آموزشــى، هنرى، ورزشى و 
نظامى اجرا مى شود. علما و فقها بر اساس آيات و 
روايات، حكم موارد مختلف را بيان فرموده اند. در 
اين مختصر، دسته بندى و جمع بندى اين احكام 

به شكل زير بيان مى شود.
ورزش، تمرين ورزشى و نظامى از مواردى است 
كه با شأن و منزلت مسجد منافات دارد؛ لذا بايد از 

آن پرهيز شود. استفاده از وسايل و لوازم ورزشى 
در شبستان يا فضاى مســجد نيز جايز شمرده 
نمى شود و بايد محل ديگرى غير از مسجد براى 
آن انتخاب كرد. مسجد را به هيچ وجه نمى توان 
از مســجد بودن خارج كرد يا تبديل به ورزشگاه 

نمود؛ گرچه مخروبه شده باشد.
تعليم قرآن و احكام و آموزش اخالق اسالمى و 
تمرين ســرودهاى مذهبى و انقالبى در مسجد 
اشكال ندارد؛ اما در صورت ايجاد مزاحمت براى 

نمازگزاران، جايز نيست.
در برنامه هاى فرهنگى نيز تبديل كردن مسجد 
به مكانى براى نمايش فيلم  جايز نيســت. البته 
نمايش فيلم هاى مذهبــى و انقالبى كه داراى 
محتواى مفيد و آموزنده باشــند، تحت نظارت 
امام جماعت مســجد، اشكال ندارد. در اين مورد 
نظر امام جماعت تعيين كننده است. همچنين با 
توجه به جايگاه شرعى خاص مسجد، اگر پخش 
موسيقى در آن منافى با حرمت مسجد باشد، حرام 

است؛ حتى اگر موسيقى غيرمطرب باشد.
پى نوشت:

︀﹝﹠﹥ ای. ﹢ال ٣٩٤ ا︨︐﹀︐︀︀ت ︱︣ت آ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥︠   ︨.  ١
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آيا باخبر بوديد امكانى فراهم شده 
است كه مى توانيد با پرداخت آنالين 
ـ حتى هزار تومانـ  هزينه چند آجر 
يك مسجد را فراهم كنيد؟! سايت مسجدساز چنين 
امكاني را فراهم كرده است كه در ادامه به معرفى 

اين سايت خواهيم پرداخت.
مسجد اولين جايگاه هر مؤمن مسلمان براى اداى 
فريضه  الهى است؛ حتى برنامه روزانه او از مسجد 
شكل مى گيرد، خاطراتش رقم مى خورد، دوستانش 
راســتين اش را مى يابد و امور اجتماعى خود را بر 
اساس دوستان مسجدى شكل مى دهد. از ابتداى 
ظهور اسالم مسجد جايگاه ويژه اى داشته است. 
قرآن و معصومانمسلمانان را به ساخت مسجد 
و گرامى داشت آن ترغيب كرده اند. اين كالم خدا در 
آيه هجده سوره توبه است كه مي فرمايد: «مساجد 

خدا را تنها كســانى آباد مى كنند كه به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و نماز 
برپا داشــته و زكات داده و جز از خدا نترســيده اند، پس اميد است كه اينان از 

راه يافتگان باشند» 
يكــى از نهادهاى نوپــا و پرتالش در امر مسجدســازى «مجمع خّيرين 
مسجدســاز» اســت. ماجراى شــكل گيرى اين مجمع بنابر نوشته هاى 
ســايت از اين قرار اســت: «بنا به توصيه ها و پيام هاى مقام معظم رهبرى 
در اجالس هاى نوزدهم و بيســتم نماز كشور، در خصوص اهتمام جدى به 
امر مسجدسازى، جلسه اى به دعوت حجت االسالم و المسلمين محسن 
قرائتى در تاريخ دوازدهم دى ماه نود و مصادف با والدت با سعادت هفتمين 
اختر تابناك امامت و واليت حضرت موســى ابن جعفر با حضور جمعى 

از شخصيت هاى كشــورى و لشكرى، فرهنگى 
و خيرين به عنوان هيئت مؤســس و امنا در محل 
ستاد اقامه نماز تشكيل شد و در همين جلسه مجمع 

خيرين مسجدساز كشور تأسيس گرديد». 
اكنون اين مجمع با احداث اين ســايت در فضاى 
مجازى امكاني بى بديل را براى عالقه مندان به امر 
مسجدســازى ايجاد كرده است. هر شخص بنابر 
وسع خود مى تواند هزينه پرداخت چند آجر تا يك 
مسجد كامل پيش ساخته را به صورت آنى و آنالين 

پرداخت كند و در اين خير بزرگ شريك شود. 
همچنين اگــر تخصص و مهارتــى داريد كه در 
ساخت مسجد نقش دارد مى توانيد مشخصات خود 
را در بخــش كمك هاى غيرنقدى ثبت كنيد. اين 
سايت همچنين به مكانى براى خبررسانى از آخرين 
مسجدهاى ساخته شده و يا در حال ساخت در نقاط 
مختلف سرزمين اسالمى تبديل شده است. براى نمونه خبرى از شمالى ترين 
نقطه كشور مبنى بر «ســاخت و افتتاح مسجد امام حسين در روستاى 
سريوان شهرستان بجنورد» تا خبرى ديگر از جنوبى ترين نقطه درباره «نياز 
به ده ميليون تومان بودجه براى تكميل ســاخت مسجد اميرالمؤمنين در 

حسين آباد شهرستان برازجان» در بخش اخبار منعكس شده است.
ديدن اين ســايت مى تواند انگيزه فراوانى در مؤمنان و عالقه مندان به امر 
مسجدســازى ايجاد كند. گردانندگان سايت مسجدساز مى توانند با ايجاد 

فضايى تعاملى با مخاطب و مكانــى براى درج بازخوردهاى 
ديدگاه هاى مخاطبان به جذاب تر شــدن اين سايت كمك 

شايانى كنند.
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︡︡︗ ﹉︊︨ ﹤︋ ﹩﹞﹑︨ا ﹩︨︀﹠︫ ️ و﹇
ابوذر كمال

︫︊︧︐︀ن
سرويس شبستان:  تنبل هميشه خوابه

اگــر جوامــع بشــرى را (بــا كمــى مســامحه) 
ــرفته  ــر پيش ــرفته و غي ــة  پيش ــه دو جامع ب
تقســيم كنيــم در واقــع بــا ايــن تقســيم بندى 
ــردم آنهــا  ــدار كار م ــه مق توجهــى ضمنــى ب
ــع پيشــرفته  داشــته ايم. ســاعت كار در جوام
ــا  ــل مقايســه ب ــا آلمــان قاب ــد ژاپــن و ي مانن
ــفانه  ــت. متاس ــران نيس ــل اي ــورى مث كش
كشــورها  ايــن  از  صحبــت  كــه  زمانــى 
ــه ابزارهــا و رفاهــى  مى شــود برخــى تنهــا ب
ــد در  ــه مى كنن ــود دارد توج ــا وج ــه در آنه ك
حالــى كــه مهــم، توجــه بــه ميــزان كار، تالش 
ــى  ــراد اســت. واقعيت ــه اف ــن گون و همــت اي
كــه نبايــد از آن فــرار كــرد ايــن اســت كــه 
فعاليــت و تــالش در كشــور مــا بــا توجــه بــه 
ظرفيت هــاى موجــود، داراى جايــگاه مناســبى 
نيســت. تنبلــى و رخــوت از جملــه آفت هايــى 
ــه  ــكالت، ريش ــيارى از مش ــه بس ــت ك اس
در آن دارد. اميرالمومنيــن (عليــه الســالم) 
ــى اســت و  ــت، تنبل ــت موفقي ــد: آف مى فرماي
ــه  ــد: كســى ك ــر مى فرماي ــى ديگ ــا در جاي ي
همــواره تنبلــى كنــد در رســيدن بــه آرزويــش 
نــاكام مى مانــد. رهبــر فرزانــه نظــام در 
ســالگرد ارتحــال امــام (ره)، دچــار شــدن بــه 
ــه   ــم  كارى را از جمل ــى و ك ــى، بى روحيه گ تنبل
ــد  ــه باي ــته اند ك ــش رو دانس ــاى پي چالش ه
ــا آن  ــى جهــادى ب ــى و مديريت ــا عزمــى مل ب

مقابلــه كــرد.
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با شروع هر ســال اگر افراد وقت شناسى باشيم معموًال به 
دنبال تهيه انواع تقويم ها و سررسيدها براى آگاهى از روزها 
و مناسبت هاى سال مى افتيم؛ يكى براى روى ديوار، يكى 
روى ميز و ديگرى سررسيدى براى يادداشت هاى روزانه. 
حال بايد ســنگينى اين سررســيد را ـ  كه در همه اوقات به 
همراه ما استـ  تحمل كنيم. گاهى تبليغات تجارى كه بر 
روى اين تقويم ها درج شــده است نيز بدجورى توى ذوق 
مى زند و يك ســال تمام با يك آگهــى تبليغى تكرارى و 

آزاردهنده روبه رو هستيم.
اين بار با معرفى تقويم دســتكتاپى «شميم يار» و موبايلى 
«شميم ياس» مى خواهيم اين مشكل هميشگى را براى 
شما حل كنيم. اين نرم افزارها، زمانى ويژگى پيدا مى كند كه 
بدانيم فضاى آن كامًال اسالمى است و آگاهى رسانى هاى 
مذهبــى آن محيطى دلپذير را براى ما فراهم مى كند. مثًال 
در نظر داشته باشــيد كه اگر در شهرهاى كشور و خيلى از 
شهرهاى جهان باشيد مى توانيد اذان هاى روزانه را منطبق 
با اوقات شــرعى شهر و با مؤذن مورد عالقه خود بشنويد. از 
مناسبت هاى دينى و ملى آن روز آگاه شويد و مطالب مرتبط 

مفيدى درباره هر روز به اطالع شما برسد.
«شــميم يار» نرم افزار دســتكتاپى پرطرفدارى است كه 
كاربران آن هم اكنون به چندصدهزار نفر مى رسند. اين نرم 
افزار كه براى سيستم عامل ويندوز طراحى شده است توسط 
انجمن گفت وگوى دينى (اسكدين) طراحى شده است. اين 
انجمن در سال 1388 براى پاسخ   دهى به سؤاالت و شبهات 
دينى در جوامع مجازى با نظارت مركز ملى پاســخگويى 
به ســؤاالت دينى راه  اندازى شــد كه در قالب انجمن هاى 
تخصصى و با حضور كارشناســان، رسالت پاسخ گويى به 
سؤاالت و شبهات دينى در فضاى مجازى را بر عهده دارد. 
اين انجمن به سرعت جايگاه خود را در ميان جوامع مجازى 
پيــدا كرد و در طول مدت كم حضور خود در فضاي مجازي 
(چهارسال) توانسته است رشد چشم گيري را از خود نشان 
دهد و جزو 200 ســايت برتر در ميان سايت هاى ايرانى در 
ايران باشد. اين سايت تا اسفند 92 داراي 25000 موضوع، 

429,481 نوشته و 23,356 كاربر است. 
اين نرم افزار در محيطى كاربر پســند و دلنشين، انبوهى از 

امكانات موردنياز يك كاربر 
وقت شناس را در اختيارش 
مى گذارد. بــا نصب آن بر 
روى رايانه خــود با هر بار 
راه اندازى سيســتم فعال 
شده و به صورت برچسبى 
بر حاشيه دسكتاپ شما به 
نمايش در مى آيد. در نسخه 
ســال 93 عالوه بر نمايش مشخصات روزهاى ماه و اعالم 
وقت شرعى پيش رو، امكان جالبى به آن اضافه شده است 
كه مى تواند در ســاعات روز و شب، نمايى از خورشيد و ماه 
آن شــب را به شما نشان دهد. يعنى با گذشت روزها اين ماه 

كوچك و بزرگ مى شود. 
حال به بخشى از امكانات اين نرم افزار توجه كنيد: نمايش 
كامل رويدادهــاى ملى و مذهبى و ميــالدى (جامع تر از 
تقويم هاي رســمي)، امكان ثبت يادآورى براى روزهاى 
دلخواه جهت هشدار دادن به شما،  امكان ثبت ياداشت هاى 
روزانه در هر روز دلخواه، نمايش اوقات شــرعى روز براى 
شهر دلخواه با قابليت نمايش و چاپ اوقات شرعي كل سال 
(1200 شهر كشور و 2500 شهر خارج از كشور)، پخش اذان 
به صورت خودكار با قابليت انتخاب 18 اذان دلخواه و امكان 
انتخاب اذان هاى متفاوت براى صبح و ظهر و مغرب، هشدار 
دهنــده اذان با قابليت تنظيم بين 1 تا 30 دقيقه قبل از اذان، 
نمايش خودكار سر خط مطالب و رويدادهاى هر روز بدون 
باز كردن تقويم، امكان ارسال پرسش هاى دينى و دريافت 

جواب به صورت پيامك.
پيشنهاد مى كنيم همه قابليت هاى اين نرم افزار را با نصب 
آن و پيوستن به كاربران چند صدهزار نفرى آن تجربه كنيد.

نسخه  تلفن همراه اين نرم افزار نيز از بيشتر امكانات «شميم 
يار» برخوردار بوده و با نام «شــميم ياس» ارائه شده است. 
اين اپليكيشن اندرويدى را «شميم سافت» ارائه كرده است 
كه توليد كننده انواع نرم افزارهاى موبايلى اســالمى است. 
«شميم ياس» امكان قبله يابى نيز دارد و از ويجت مناسبى 

نيز براى اعالم وقايع شرعى روزانه برخوردار است.

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
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︑︣وـــ︖﹩
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عنصر اصلــى قوام هر جامعه و تمدنى، فرهنگ 
است كه به عنوان بخش نرم افزار جامعه و تمدن 
حضورى جّدى و فعال در اذهان و قلوب مردم آن 
جامعه دارد. فرهنگ همچون هوا براى زندگى و 
حيات است؛ زيرا فرهنگ و ارزش هاى فرهنگى 
روح و معناى حقيقى هويت يك ملت است. همه 
چيز آن ملت و جامعه مترتب بر فرهنگ است. از 
ســوى ديگر يكى از ابزارهاى مهم در استيالى 
سياســى و اجتماعى جوامع، قدرت فرهنگى و 
ميزان نفوذ و تأثير در ســبك زندگى مردم است. 
فرهنگ يك مقوله پذيرفتنى است كه بر اثر ميل 
و اقبــال مخاطب در ذهن و جان او نفوذ مى كند. 
از اين رو جوامع براى پيشــبرد اهداف سياسى و 
اجتماعى و حتى مقاصــد نظامى خود از عنصر 
فرهنگ بهره مى گيرند تا به واســطه آن بتوانند 
ذهــن و رفتارجوان، نوجــوان و حتى كودك را 
تحت تأثير قرار دهند. به همين جهت مقام معظم 
رهبرى فرمودند: «واقع قضّيه اين است كه كارزار 
فرهنگى از كارزار نظامى اگر مهم تر نباشد و اگر 
خطرناك تر نباشد، كمتر نيست؛ اين را بدانيد؛ ... 

واقعاً يك ميدان كارزار است اينجا».1
ميان نظام هاى فرهنگى و محصوالت فرهنگى، 
رقابت ســنگينى برقرار اســت. در جهان امروز 
نمى توان، چشــم و گوش جوان و نوجوان و حتى 
كودك را بست تا نگاه به توليدات ساير كشورها و 
فرهنگ ها نكند. خواسته يا ناخواسته محصوالت و 
توليدات فرهنگى ساير جوامع از راه هاى گوناگون 
در اختيار افراد جامعه ما اســت. همه برنامه هاى 
صدا و سيما، تبليغات رســانه اى، تبليغات روى 
محصوالت، بازى هــاى رايانه اى، كالس هاى 
آموزشى، اسباب بازى و عروسك بچه ها، كتاب 
و مجله و صدها چيز ديگر امروزه ابزارهاى انتقال 
فرهنگى هستند كه نو به نو محصوالت فرهنگى 

را در اختيار افراد جامعه ما قرار مى دهند. 
در چنين موقعيتــى فعاليت فرهنگى نمى تواند 
به صورت جزيره اى، مــوازى و تك محصولى 
ارائه شــود؛ چرا كه در فعاليت هــاى جزيره اى 
و تك محصولــى فقط در زمــان خاصى با نوع 
خاصى از مخاطبان ارتباط برقرا مى شود و ارتباط 
همه جانبه در ســطوح مختلف و پايدار با جامعه 
برقرار نمى شود. چون ارتباط پايدار ذهنى و عاطفى 
برقرار نمى گردد، محصول فرهنگى هر چقدر هم 
عالى و خوب باشــد، نمى تواند تأثيرگذار باشد. 
فعاليت فرهنگى هنگامى مى تواند مؤثر واقع شود 
كه ظرفيت «گفتمان سازى» و «شبكه سازى» 
داشته باشد؛ يعنى در عمق جامعه، سطوح مختلف 

شخصيت و اليه هاى متعدد اجتماعى نفوذ كند، 
در نــزد عموم تلقى به قبول شــود و به تدريج به 
مطالبه و خواســت عمومى تبديل شــود. براى 
رسيدن به چنين ظرفيتى بايد براى فعاليت هاى 
فرهنگى برنامه ريزى دقيقى داشــت تا بتوان در 
رقابت ميــان نظام-هاى فرهنگى و جنگ نرم 

فرهنگى دست باالتر را داشت. 
گفتمان سازى فرهنگى با بخش هاى مختلف 
فرهنگ مرتبط اســت. بخشى از آن با ضرورت 
شبكه ســازى منســجم بين نهادهاى دينى، 
دانشگاه، صنعت و بازار ارتباط دارد، بخش ديگرى 
به اســناد باالدستى، به خصوص سند مهندسى 
فرهنگى كشور باز مى گردد و در عين حال بخشى 
به محصوالت فرهنگى مرتبط است. در يك نگاه 
كلى مى توان گفت محصوالت فرهنگى زمانى 
مى توانند در گفتمان سازى فرهنگى مؤثر باشند 

كه دست كم از چهار ويژگى برخوردار باشند:
 1. اتقان محتوايى

يك محصول فرهنگــى بايد پيام و محتواى 
صحيح فرهنگــى كه ريشــه در آرمان ها و 
اهداف فطرى و متعالى انقالب اسالمى دارد 
را به مخاطب منتقــل كند. صرف اينكه يك 
محصولــى در جهان به عنــوان اثر فرهنگى 
شــناخته مى شــود براى توليد و تبليغ آن در 
نظام جمهورى اســالمى كافى نيســت. بايد 
بــه كيفيــت محتوايى، اهميــت و اتقان آن 
توجه ويژه اى شــود و قبل از توليد محصول 
و پيامى كه قرار اســت به مخاطب منتقل كند 
مورد مطالعه عميق و دقيــق قرار بگيرد. اگر 
محتــواى ضعيفى منتقل شــد، قابل جبران 
نيست؛ «مسئله فرهنگ، مسئله مهمى است. 
اساس اين ايستادگى، اين حركت و در نهايت 
انشاءاللّـه پيروزى، بر حفظ فرهنگ اسالمى 
و انقالبــى اســت و تقويت جنــاح فرهنگى 
مؤمن [است... ] با مســائل فرهنگى شوخى 
نمى شــود كرد، بيمالحظگى نمى شود كرد؛ 
اگــر چنانچه يك رخنه فرهنگى بهوجود آمد، 
مثل رخنههاى اقتصادى نيســت كه بشــود 
[آن را] جمع كرد، پول جمع كرد يا ســبد كاال 
داد يا يارانه نقدى داد؛ اينجورى نيســت، به 
اين آســانى ديگر قابل ترميــم نخواهد بود، 

مشكالت زيادى دارد».2
2. جذابيت هنرى

مســئله دومى كه بايــد در توليد يك محصول 

فرهنگى به آن توجه كرد، جذابيت هنرى و فاخر 
بودن فرمى محصول است. از آنجا كه انسان ها 
فطرتا زيبايى دوست هستند و به آثار هنرى و فاخر 
ميل و توجه دارند، هر محصولى كه بيشترين بهره 
را از هنر ببرد مورد تحســين و پذيرش عمومى 
واقع مى شــود. زبان هنر زبانى است كه پيش از 
آنكــه با عقل و ذهن مخاطب ارتباط برقرار كند، 
با احساس و قلب او سخن مى گويد. مقام معظم 
رهبرى در اين زمينه معتقدند: «من هميشه تكيه 
بر اين مى كنم: بايستى قالب را خوب انتخاب كنيد 
و هنر را بايســتى تمام عيار توى ميدان بياوريد؛ 
نبايد كم گذاشــت، تا اثر كار خــودش را بكند. 
مى بينيد، ديگــران با اين كارهاى هنرمندانه       اى 
كــه بعضاً دارند، دارند يــك باطل هائى را تبليغ 
مى كنند؛ شگفت اينكه ما هم همان حرف ها را 
قبول مى كنيم! [... ] وقتى كســى هنرمندانه كار 
مى كند، پاداشش همين است كه جنابعالى هم 
كه هيچ عالقــه       اى به آن تاريخ و به آن فرهنگ 
نداريد، مى       نشينيد و با كمال عالقه گوش مى كنيد 
و خواهى نخواهى آن فرهنگ را جذب مى كنيد! 

اين خاصيت هنر خوب است».3
3. تنوع قالب

از ديگر عناصر مهم در گفتمان ســازى يك اثر 
فرهنگى، تنوع قالبى آن است. اگر يك اثر هنرى 
فقط در يك قالب خاص محدود بماند هر چقدر 
هم هنرمندانه باشد، نمى تواند گفتمان سازى كند؛ 
زيرا فقط به دســت يك صنف خاص مى رسد و 
پس از مدتى مورد غفلت قرار مى گيرد.اگر بتوان 
محتــواى آن اثر را با شــگردهاى مختلف و در 
قالب هاى متنوع براى مخاطبان مختلف عرضه 
كرد، وضع تغيير مى كند و ارتباط با آن محصول 
فرهنگى از روش هاى مختلفى در جامعه جريان 
پيدا مى كند. مقام معظم رهبرى در تحليل چرايى 
شكست برخى از طرح هاى فرهنگى مى گويد: 
«دوستان ما آمدند در يكى از دستگاه هاى فعال 
و مســئول، عروسك هاى خوبى درست كردند؛ 
خوب هم بود؛ اول هم حساســيت طرف مقابل 
راـ  يعنــى مخالفين را، خارجى ها راـ  برانگيخت 
كــه اينها آمدند در مقابل باربى و مانند اينها، اين 
[عروسكها] را درست كردند؛ ولى نگرفت. من به 
اينها گفتم كه اشكال كار شما اين است كه شما 
آمديد به فالن نام، يك پســرى را، يك دخترى 
را آورديد در بازار، اين عروســك شــما را بچه ما 
اصال نمى شناســدـ  ببينيد، پيوســت فرهنگى 
كه ميگوييم اينها اســتـ  خب، يك عروسك 

﹩﹍﹠﹨︣ ﹎﹀︐﹞︀ن ︨︀زی ﹁
︣ آن از ﹡ـــــــــــ﹍︀ه و ︻﹠︀︮ــــــــ
 ﹝﹆ــــ︀م ﹝︺︷ــــــ﹛ ر﹨︊ــــــ︣ی

مهدى رضوى 

اســت فقط، در حالى كه مرد عنكبوتى را بچه ما 
ميشناسد، بتمن را بچه ما مى شناسد. دهـ  بيست 
فيلم درســت كرده اند، اين فيلم را آنجا ديده، بعد 
كه مى بيند همان عروسكى كه در فيلم داشت كار 
مى كرد، در مغازه هست. به پدر و مادرش مى گويد 
اين را براى من بخريد؛ عروســك را مى شناسد؛ 
اين پيوســت فرهنگى [است ]. شما بايستى اين 
عروسك را كه ساختيد، در كنار ساخت عروسك، 
دهـ  بيست فيلم كودك درست مى كرديد براى 
اينكه اين عروســك معرفى بشود پيش بچه ها. 
بعد كه معرفى شد، آن وقت خودشان مى خرند، 
[ولى ] وقتى معرفى نشد، بازار ندارد و ورشكست 
مى شــود؛ و ورشكست شــد. يعنى يك چنين 

دقت هايى را بايست كرد».4
4. استمرار و تكرار

عنصــر اســتمرار و تأكيــد نقــش مهمى در 
گفتمان ســازى دارد. اگر محصــول فرهنگى 
محدود به مقطــع زمانى خاصى شــد، پس از 
گذشت زمان مغفول واقع مى شود و از طروات و 
تازگى آن كاسته مى شود. اگر قرار است محصول 
فرهنگى همچون عنصرى زنده، فعال و پويا باشد 
بايد همواره به اســتمرار، رشد، تذكار و تبليغ آن 
توجه كرد. به تعبير مقام معظم رهبرى در كارهاى 
فرهنگى بايد تكرار زياد باشد؛ چرا كه «بعضى از 
تكرارها، واجب است؛ مثل نماز؛ صبح شما سوره 
حمد و اذكار و ركوع و ســجود را مى خوانيد و بجا 
مى آوريد، كه در ظهر و عصر و شب هم همان را 
تكرار مى كنيد؛ چون اهميت دارد؛ چون موضوع 
آن قدر مهم است كه بايد مرتب و دايم تكرار شود 
تا ذهن سيراب شــود از ياد اين حقايق و انسان 
به عمل تحريك و وادار شود».5 نمونه اين تكرار 
و استمرار را در كار حافظ مى توان مشاهده كرد؛ 
«بعضى حافظ را متهم كردند به تكرار، بايد عرض 
كنم تكرار حافظ، تكرار مضمون نيســت، تكرار 
ايده ها و مفاهيم است. يك مفهوم را به زبان هاى 
گوناگون تكرار مى كند. نمى شــود اين را گفت 

تكرار مضمون كه عيب هست در شعر».6
پى نوشت:

ــ﹢رای ︻︀﹜﹩ ا﹡﹆ــ﹑ب ﹁︣﹨﹠﹍﹩  ﹫︀﹡ــ︀ت در دــ︡ار ا︻︱ــ︀ی︫   ︋.١
 .19/09/1392

︊︣﹎︀ن ر﹨︊︣ی 1۵/12/1392.  ﹫︀﹡︀ت در د︡ار ا︻︱︀ی ﹝︖﹙︦︠   ︋.٢
︺︣ا ١٣٨٨/٦/١٤.  ﹫︀﹡︀ت در د︡ار ︗﹞︺﹩ از︫   ︋.٣

ــ﹢رای ︻︀﹜﹩ ا﹡﹆ــ﹑ب ﹁︣﹨﹠﹍﹩  ﹫︀﹡ــ︀ت در دــ︡ار ا︻︱ــ︀ی︫   ︋.٤
 .19/09/1392

ا﹡﹆ــ﹑ب  ︻︀﹜ــ﹩  ︫ــ﹢رای  ا︻︱ــ︀ی  دــ︡ار  در  ︋﹫︀﹡ــ︀ت   .٥
 .١٣٨٤/١٠/١٤  ﹩﹍﹠﹨︣﹁

 .١٣٦٧/٨/٢٨ ︶﹁︀ ﹩﹡︀︗ ︣ه﹍﹠﹋ ︩︀︪﹎ ﹟﹫︀ت در آ﹡︀﹫  ︋.٦

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٥٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
︑﹫ــــــــــ︣
١ ٣ ٩ ٣
٥٥ ︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩



انقــالب اســالمى ايران در طول ســال هاى 
مختلف بحران هــاى گوناگونــى را در پيش 
داشته كه به فضل و عنايت الهى توانسته از آن 
بحران ها و گردنه هاى سخت به سالمت عبور 
كند؛ ترورهاى گروهك فرقان، مشــى دولت 
موقت، تشــكيكات جبهه ملى، كج تابى هاى 
بنى صدر غائله مجاهدين خلق، ســر برآوردن 
گروهك هاى كمونيســتى يــا دموكراتيك با 
هدف تجزيه طلبى در چهارگوشــه اين كشور 
از جملــه بحران هاى ســال هاى اول انقالب 

اسالمى بود. 
نكته جالب توجه اينكه گاه اين جريان ها در مقام 
نظر تعارضات جّدى و اساســى با هم داشتند و 
هر كدام به يكى از بلوك شــرق و غرب وابسته 
بودنــد؛ اما پس مدتى بــراى مقابله با انقالب 
اسالمى تفاهم و مصالحه مى كردند. نمونه آن 
را مى توان در پيوند بنى صدر ليبرال مســلك، 
با مجاهدين خلق كمونيســم مشــاهده كرد. 
پيوندى كه نهايتاً موجب گسست او از انقالب و 
خلع از رياست جمهورى در اول تير 1360 شد. 
پس از آن مجاهدين خلق با همكارى بنى صدر 
به ترور آيت اللّـه خامنه اى در 6 تير و انفجار دفتر 
حزب جمهورى اسالمى در 7 تير و شهادت آيت 
اللّـــه بهشتى و 72 تن از ياران امام و مجاهدان 

راستين انقالب دست زدند. 
مطالعــه و بازخوانى ايــن پرونده ها و تعّمق در 
اين گسســت ها و پيوندها همواره بايد مّد نظر 
مؤمنان و انسان هاى بصير باشد؛ چرا كه همواره 

امكان ايــن پديده ها در ســطح جامعه وجود 
دارد. پديده هاى اجتماعى از پيچيدگى خاصى 
برخوردار هســتند به ويژه اگر اين تحوالت به 
انديشــه ها و عقايد مربوط باشــد. لذا از چشم 
اندازهاى مختلفى مى توان به آنها نگريســت 
و زواياى آن را بررســى كرد. گاه از چشــم انداز 
اخالقــى و روحيــه قدرت طلبى آنهــا، گاه از 
چشم انداز سياسى و وادادگى آنها به بلوك شرق 
و غرب، گاه با چشم انداز رفتارشناسى و توجه به 
ظاهر گرايى جريان نفاق و فريب خوردن برخى 
نيروهاى خودى و گاه از چشــم انداز اعتقادى 
مى توان ريزش هاى انقالب اسالمى را بررسى 

كرد. 
از لحاظ اعتقــادى مهم تريــن و بزرگ ترين 
مشــكل اين جريان ها را بايد عــدم اعتقاد به 
«استقالل فرهنگى» و روى آوردن به «التقاط 
فكرى» دانســت؛ مســئله اى كه بارها و بارها 
پيــش از انقالب حضرت امــام خمينى(ره) و 
رهبران انقالبى همچون استاد شهيد مطهرى 
و آيت اللّـه دكتر بهشتى و آيت اللّـه خامنه اى بر 

آن تأكيد كرده بودند. 
در ســال هاى پس از مشروطه، به خصوص در 
دوران پهلوى، جمع كثيــرى از جوانان ايرانى 
از سنين بســيار كم، براى كسب علم و دانش 
به كشورهاى غربى اعزام شدند و قبل از آنكه با 
ميراث و فرهنگ كشور خود و معارف اسالمى 
به طور دقيق و عميق آشــنا شوند به مطالعه و 
تحصيل فرهنگ و معــارف غربى پرداختند و 

تحت تأثير فضاى فرهنگى كشور محل اقامت 
خود به يكى از نحله هــاى ايدئولوژيك غربى 
وابسته مى شــدند. از آنجا كه بســيارى از آن 
حرف ها براى آنها جديد و جذاب بود و تاكنون به 
گوششان نخورده بود، تلقى به قبول مى كردند؛ 
به خصوص زمانى كه پيشــرفت هاى مادى و 
صنعتى آنها را مى ديدند يك ربط ارگانيك ميان 
آن عقايد و پيشرفت صنعت احساس مى كردند. 
از اين رو آن عقايد بر آنها همچون وحّى تجلّى 
مى كرد و خود را پيامبــران جامعه عقب مانده 
خودشــان مى انگاشتند. پس از مدتى تحصيل 
و تفّرج و كســب مدرك بــا همان محفوظات 
و دانســته ها به كشــور خود بر مى گشتند و به 
سرعت مشــغول تحليل شــرايط اجتماعى و 
سياسى، آداب و رسوم و عقايد و انديشه ايرانيان 

بر اساس همان شاغول غربى مى شدند.
نســل اول و دوم ايــن جماعــت، آن چنــان 
ســاده انگارانه بــه تاريــخ و اجتمــاع ايران 
مى نگريســتند كــه فكر مى كردنــد با حذف 
دين يا تغيير زبــان و يا محدود كردن اختيارات 
پادشــاه مشــكل حل خواهد شــد؛ اما هر چه 
جلوتر مى آمدند مسئله مشكل تر مى شد. اينان 
زمانى كه با فرهنگ و معارف اسالمى  مواجهه 
مى شدند مشكل شان بسيار سخت بود. آنها در 
غرب ياد گرفته بودند كه «دين ريشه در اساطير و 
خرافات دارد»، «منشأ دين ترس يا عقده جنسى 
اســت»، «دين افيون توده هاست» و بايد با آن 
مبارزه كرد؛ اما فرهنگ و معارف اسالمى ريشه 
در قلــوب مردم، تاريخ و هويــت اين مرز و بوم 
داشت. نسخه هاى صددرصد غربى كمونيستى 
يا ليبراليســتى و سوسياليستى يا سرمايه دارى 
در جوامع اســالمى به خصوص ايران اسالمى 
جواب گو نيســت؛ چرا كه اگرچــه آن نظريات 
قطعى و مســلّم است، اما اين فرهنگ و معارف 
قابــل زدودن از هويت و تاريخ و جان و دل ملت 

ايران نيست.
از اين رو نســل جديدى به وجود آمد كه سعى 
كردند اين دو امر متعارض را جمع كنند. بخشى 
از ايــن را گرفتند و بخشــى از آن را؛ لذا تالش 
كردند تا اسالم و ايران را طورى تفسير كنند كه 
با حفظ ظاهر اسالميت، تعارضى با محفوظات 
و اصول مســلم گرفته شده غرب پيش نداشته 
باشــد. صاحبان اين تفكر در صدد آشتى دادن 
مبانى ماركسيسم، ليبراليسم، اگزيستانسياليسم 
و ده ها ايسم ديگر با اسالم بودند و آيات و روايات 
و تاريخ اسالمى را به ميل خود و بر اساس پيش 

فرض هاى خود تفسير كردند. التقاطيون براى 
ُفوَن  رســيدن به اهداف خود به تحريف «ُيَحرِّ
الَْكلَِم َعــْن َمَواِضِعِه» و تبعيض «نُْؤِمُن بَِبْعٍض 
َونَْكُفُر بَِبْعــٍض» روى آوردند. به عبارت ديگر 
به اسالم به عنوان يك منظومه منسجم واحد 
داراى سطوح و ابعاد ننگريستند و بخش هايى از 
آن را كه مطابق مذاق و اصول قطعى ذهنيشان 
بــود را برگزيدنــد و به تفاســير علمى، جامعه 
شناختى و انقالبى از آنها روى آوردند. در چنين 
فضايى از فكر و انديشــه، افــراد خود، هويت و 
تاريخشــان را ذيل تاريخ غرب و تحت شاقول 
انديشــه هاى غربى مى شناسند و مى سنجند 
و در نهايت به اجبــار همان الگوها و مدل هاى 
توليد شده ديگران بازسازى و به عنوان الگوى 
پيشرفت و توسعه كشور خود معرفى مى كنند. 

انقالب اسالمى ايران به رهبرى حكيمانه امام 
خمينــى(ره) و روحانيت بيدار ابتكار عمل را در 
پيش از انقالب از اين افراد تحصيل كرده گرفت 
و آنها مجبور شــدند با انقالب اسالمى و وجه 
سلبى آن يعنى مبارزه با رژيم پهلوى همراهى 
كننــد. پس از پيــروزى انقــالب و در مرحله 
اثباتى و ســازندگى آن، اختالفات ســر برآورد 
و ميان پيش فرض هاى مســلّم آنها و اســالم 
ناب محمدى اختالفات روشن و روشن تر شد. 
اين افراد ابتدا با تشكيكات معرفتى و اظهارات 
كنايه آميز مخالفت خود را با طرح هاى انقالب 
علنى كردند. پــس از آنكــه در مباحثه علمى 
و تبليغــات مطبوعاتى راه از پيــش نبردند به 
جنجال هاى سياسى و گروه كشى هاى خيابانى 
روى آوردند و در نهايت مبارزه مسلحانه را عليه 

اسالم و ايران در دستور كار خود قرار دادند. 
امروزه نيز اين برخى از نويسندگان و سخنرانان 
داخلــى براى تبيين انقالب اســالمى به جاى 
اســتفاده از فرهنگ و معارف اسالمى و اجتهاد 
عميق در علوم و انديشــه هاى بشرى و ميراث 
عظيم دانشمندان بزرگ اسالمى و ايرانى كه در 
فلسفه، كالم، فقه و اصول و ده ها رشته ديگر با 
اتقان روشى از غناى معرفتى برخوردار هستند، 
مســتقيماً و در درجه اول به آثار و انديشه برخى 
انديشــمندان غربى همچون روى مى آورند. 
حتى برخــى به ترجمه چند مقالــه درجه چند 
مجــالت غربى اكتفــا مى كنند و بــا تكيه بر 
همان ها به تحليل انقالب اسالمى مى پردازند 
و براى نظام جمهورى اســالمى نسخه هاى 
عملياتى و راهبردى و استراتژيك مى نويسند. 

︣ا﹜﹩ ﹋ــــ﹥ ﹝﹠ــــ︀﹁﹅ ︫︡ ﹜﹫︊ـــــ
︣ ︠︴︣ ا﹜︐﹆︀ط در ︗︣︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ در آ﹝︡ی ︋

سيد مهدى موسوى

︤رگ ︑︣ــ﹟ ﹝︪ــ﹊﹏ اــ﹟ ︗︣︀ن ﹨ــ︀ را  از ﹜ــ︀ظ ا︻︐﹆ــ︀دی ﹝︣︑ ﹜ــ﹟ و︋ 
ــ﹥ «ا﹜︐﹆ــ︀ط  ــ﹥ «ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩» و روی آوردن︋  ︀︋ــ︡ ︻ــ︡م ا︻︐﹆ــ︀د︋ 
ــ﹑ب  ــ︩ از ا﹡﹆ ﹫ ــ︀︎  ︀ر﹨ ــ︀ و︋  ︀ر﹨ ــ﹥︋  ــ﹙﹥ ای ﹋ ــ️؛ ﹝︧ ــ︣ی» دا﹡︧ ﹊﹁
 ︡﹫ــ ﹞﹫﹠ــ﹩(ره) و ر﹨︊ــ︣ان ا﹡﹆﹑︋ــ﹩ ﹨﹞︙ــ﹢ن ا︨ــ︐︀د︫  ︱ــ︣ت ا﹝ــ︀م︠ 
ــ︣ آن  ︀﹝﹠ــ﹥ ای︋  ︪ــ︐﹩ و آــ️ ا﹜ّ﹙ـــ﹥︠  ﹝︴ــ︣ی و آــ️ ا﹜ّ﹙ـــ﹥ د﹋︐ــ︣︋ 

﹢د﹡ــ︡.  ︑︃﹋﹫ــ︡ ﹋ــ︣ده︋ 

يكى از جريان هاى فعال و پوياى تاريخ معاصر ايران 
اســالمى از زمان صفويه تا كنون، جريان حكمت 
متعاليه است كه در بسيارى از تحوالت فرهنگى، 
فكرى و حتى سياســى و اجتماعى اين چند قرن 
نقش پررنگى داشته اســت. حكمت و فلسفه در 
تمدن اسالمى ريشه بسيار عميق و جريانى فراخ 
و گسترده داشته است و نقطه آغازين آن را بايد در 
آيات توحيدى و هستى شناختى قرآن كريم و برخى 
روايات رسول اكرم و به خصوص در خطبه ها 
و كلمات عميق اميرالمؤمنين امام على رديابى 
كرد. ســاير اهل بيت نيز در قالب خطابه، نامه، 
دعا، مناظره و تربيت شــاگردان عقلى و كالمى به 
تبيين عقالنى معارف هستى شناختى پرداختند. 
پس از آشنايى مسلمين با فلسفه هاى ايرانى، يونانى 
و هندى نيز اين شــيعيان بودند كه توانستند اين 
نهضت علمى را تصاحب كنند و فلسفه ترجمه شده 
را به معارف قرآنى نزديك كنند. در كندى، فارابى، 
اخوان الصفا و ابن سينا تا خواجه نصيرالدين طوسى، 
دشــتى و دوانى مى توان فرهنگ و هويت شيعى 

حكمت اسالمى را رديابى كرد. 
فلســفه و حكمت عقالنــى، در عهــد صفويه 
و در مدرســه اصفهان، توســط حكيــم بزرگ 
صدرالمتألهين شــيرازى تحولــى عظيم يافت و 
حقيقتاً به حكمت متعاليه ارتقا يافت. شــخصيت 
بزرگى كه محضر علمــاى بزرگ عصر خود را در 
فقه، حديث، تفســير، فلسفه، و عرفان درك كرد و 
در محضر فقيه بزرگ شيخ بهايى و فقيه عالى قدر 
و حكيم ربانى ميرمحمدباقر داماد زانوى ادب زد و 
ساليان سال علوم اسالمى را از مكتب ناب اهل بيت

 تعليم ديد. پس از آن ميان مشــارب مختلف 
فلســفى، كالمى، عرفانى و تفسيرى جمع سالم 
برقرار ســاخت و حكمت را در يك نظام منسجم 
فكرى و فلســفى و با روش برهانى و استداللى در 

پرتو معارف اهل بيت ارائه كرد. 
نظام فكرى و فلســفى صدرالمتألهين پس از وى 
به تدريج توســعه يافت و در عرصه هاى مختلف 
علوم اسالمى گســترش يافت. حكمت متعاليه 
توســط فياض الهيجى به كالم و توسط فيض 
كاشانى به اخالق و عرفان و حديث راه يافت. پس 
از وقفه اى كوتاه توســط مالاسماعيل خواجوى، 
مالمحمد بيدآبادى و مالعلى نورى محور اصلى 
حوزه اصفهان قرار گرفــت و در كنار فقه و اصول 

ركن سوم تحصيلى شــد. فيلسوفان تربيت شده 
اين مكتب نقش بسيار مهمى در مبارزه با شبهات 
مسيحيان و مبّشران غربى، آراء شيخيه و فرقه هاى 
جهله صوفيه داشــتند. همچنين اين تفكر توسط 
برخى از فقهيان دانش آموخته در فلسفه همچون 
آقا حسين خوانسارى، آقا جمال خوانسارى، فاضل 
تونى، سيد مهدى بحرالعلوم، نقش تعيين كننده اى 
در پيروزى اصوليون بر اخباريون داشــت. حكمت 
متعاليه در شكل گيرى عرفان نوين شيعى نقشى 
اساسى داشت. توسط مالهادى سبزوارى و شاگرد 
برجسته اش آخوند مالحسين قلى  همدانى مدرسه 
عرفان اجتهادى نجف شــكل گرفــت كه از آن 
عارفان بزرگى همچون ميرزا جواد ملكى تبريزى، 
سيد احمد كرباليى، ميرزا على آقاى قاضى تبريزى 
و صدها عــارف بزرگ تربيت شــدند. همچنين 
مدرسه فلسفى تهران تأسيس شد كه نقش اساسى 
را در تحــوالت فكرى و فرهنگى ايــران در دوره 
قاجاريه ايفا كرد؛ از جمله پروش يافتگان اين مدرسه 
آيت اللّـه ميرزا محمدعلى شاه آبادى استاد فلسفه و 

عرفان امام خمينى بود. 
ســيدجمال ا لدين اســدآبادى با تربيت در مكتب 
حكمت متعاليه بود كه توانســت نهضت بيدارى 
اســالمى در جهان اســالم را زنده كند و آغازگر 
نهضت بازگشــت به فلسفه در جهان عرب گردد. 
وى جريان اجتهــاد را در فقه و جريان نومعتزلى را 
در كشور مصر و ساير كشورهاى عربى برقرار كرد. 
در اين راستا بايد از مدرسه بزرگ فلسفى قم ياد كرد 
كه از 1320 شمسى به بعد توسط امام خمينى(ره) 
و عالمه طباطبايى آغاز شــد. اين دو توانستند در 
برابر آماج شــبهات ماركسيســت ها و مجالت و 
كتاب هاى الحادى حزب توده، جامعه اســالمى را 
بيمه كند. در پى شكل گيرى اين مدرسه فلسفى و 
تربيت شاگردان بزرگى همچون آيت اللّـه مرتضى 
مطهرى، آيت اللّـه شهيد بهشتى، آيت اللّـه شهيد 
مفتح، و ده ها فيلســوف ديگر و تأليف و شــرح اثر 
ارزشــمند و سرنوشت ساز «اصول فلسفه و روش 
رئاليسم» بود كه به تدريج امواج خروشان تفكرات 
كمونيستى و اگزيستانسياليستى الحادى فروكش 
كــرد و جوانان انقالبى به اســالم ناب محمدى و 
نظريه سياسى «واليت فقيه» و انقالب اسالمى 

ايران پيوستند. 

︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩
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دســتگاه قضايى با تمام عواملى كه با فرهنگ 
و درك و فهم انســان مخالف اســت، صورت 
مى گيرد. دستگاه قضايى مبارزه با ارتداد، ايجاد 
تشــويش اذهان عمومى، كفر و شرك، گناهان 
و عواملى كه انســان را به بى دينى مى كشاند و 
تضمين ركن دوم جامعه را به عهده گرفته است. 
همچنين تضمين حفاظت اقتصادى در جامعه 
نيز از وظايف دستگاه قضايى است. دستگاه قضا 
براى تضمين سالمت مسئله نسل و مسئله نسب 
با عوامل منافى عفت مبارزه مي كند و همچنين 
با مسائل روابط نامشروع مانند بى حجابى هاى 
افسارگســيخته و روابطى كــه مى  تواند ارتباط 
طبيعــى و اخالقى انســان ها را به خطر بياندازد 
جلوگيــرى مى كند. در حقيقت بايد تصريح كرد 
كه دســتگاه قضايى در رابطه بــا اركانى كه به 
عنوان قوام و اركان جامعه هستند نقش اصلى را 
ايفا مى كند. از طرف ديگر نبض مديريت كشور 
در دستان دستگاه قضايى است؛ چراكه بسيارى 
از جرايم در رابطه با افرادى اســت كه به نوعى در 
مديريت كشور دخالت داشته و پست هاى كليدى 
را در اخيار دارند و بيت المال در اختيار آنهاســت. 
بنابراين آنچه باعث مى شــود دستگاه قضايى، 
جامعه را سالم نگه دارد آن است كه خود دستگاه 

قضايى نيز از هر جهت سالم باشد.
اسالم در رابطه با تبيين اين جايگاه يعنى «سالمت 
دستگاه قضا» در راستاى تصدى دستگاه قضايى 
و جايگاه مذهبى دستگاه قضايى ارزش ويژه قائل 
شده اســت. امام خمينى(ره) در تحرير الوسيله 
مى فرمايد «﹝﹠︭︉ ا﹜﹆︱︀ ﹝﹟ ا﹜﹞﹠︀︮︉ ا﹜︖﹙﹫﹙﹥ 

ا﹜︓︀︋︐﹥ ﹝﹟ ﹇︊﹏ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹜﹙﹠︊﹩ و ﹝﹟ ﹇︊﹙﹥ ﹜﹑﹞﹥ و ﹝﹟ 
﹇︊﹏ ا﹐﹞﹥ ﹜﹙﹀﹆﹫﹥ ︗︀﹝︹ ا﹜︪︣ا︳». اميرالمؤمنين 
 ︀َ﹛ ً︀ ︧﹚ِ︖ْ﹞َ َ️ ــ ْ︧ ﹚َ︗َ ْ︡ به شريح قاضى فرمود «َ﹇
ِ﹆ّ﹪ٌ»؛ يعني تو در  َ︫ ︊ِ﹪ء أَْو  ﹡َ ّ﹪ ِ︮ ︊ِ﹪آ أَْو َو ُ﹥ إِ﹜︀ُ َ﹡ ُ︧ ﹚ِ︖َْ
جايگاهى نشسته اى كه مخصوص پيامبر است 
و يا مخصوص وصى او، و هر كس از خط پيغمبر 
و وصى او خارج باشــد و در اين جايگاه بنشــيند 
شــقى و بدبخت است. امام صادق  در جهت 
اهميت جايگاه قاضى در جامعه فرمودند قضات 
چهار دســته اند: سه دسته در جهنم و يك دسته 
در بهشت هســتند؛ آنكه دانسته حكم به ناحق 
مى كند، آنكه ندانسته حكم به ناحق كند و حتى 
آن كسى كه نادانسته حكم به حق كند در جهنم 
اســت و تنها كســانى كه با علم و يقين حكم به 
حق صادر كند وارد بهشــت خواهد شد. در واقع 
حق گرايى و كشف حقيقت محور اصلى دستگاه 
قضا هســتند؛ لذا امام صادق با اين حساسيت در 
مورد قضات ســخن گفته اند و بايد هر قاضى با 

تحقيق كامل و يقين اقدام به صدور حكم كند. 
تمامى اين تأكيدات در مستندات اسالمى به اين 
دليل اســت كه جايگاه دستگاه قضا مهم ترين 

جايگاه در اجتماع است.
 در رابطه با شرايط فردى و شخصى قاضى 

در اسالم چه توصيه هايي شده است؟
قاضى نه تنها بايد تسلط به علم حقوق و دادرسى 
داشته باشد، بلكه بايد به علم فقه نيز احاطه داشته 
باشد. اگر قاضي اجتهاد نداشته باشد بنا بر ضرورت 
و نياز جامعه به شرطى كه منصوب از جانب مجتهد 

جامع الشرايط باشد مى تواند قضاوت كند. عدالت 
دومين شــرط براى شخص قاضى است. عادل 
يعنى كســى كه اصرار به گناه صغيره نمى كند 
و گناه كبيره انجام نمى دهد و مشــى زندگى او 
خدا پسندانه است. اميرالمؤمنين  فرموده اند 
كسى كه مى خواهد قضاوت كند نبايد قليل الفقه 
باشــد. فقه در اين روايت هم به معناى علم فقه 
است و هم به معنى لغوى فقه يعنى فهم و درك 

تيزهوشى. 
از طــرف ديگر قاضى براى تصدى اين شــغل 
 نبايد از وسايل غيرشرعى استفاده كند. على
فرموده اند كسى كه كار قضا را شغل و منبع درآمد 
حساب كند و در آن دنبال واسطه باشد، خدا او را به 
خودش واگذار مى گذارد اما اگر به عنوان تكليف 
به آن نگاه كند، خدا فرشــته  اى براى حفاظت از 

وى مى گذارد.
 در رابطه با مراحل قضا و دادرسى و تضمين 

سالمت آن توضيحاتى بفرماييد. 
بر اساس قوانين اگر قاضى مرتكب تقصير بشود، 
شــرع مقدس براى اينكه قضات جســارت در 
قضاوت و تصدى اين منصب مهم را داشته باشند، 
اشتباه هاى آن را از بيت المال جبران مى كند؛ اما 
اگر عمداً اشتباه كنند خودشان بايد جيران كنند. 
بســيارى از احكامى كه قضات صادر مى كنند، 
تضمين سالمت رأى دارند؛ چرا كه براى صدور 
آنها بايد مراحلــى طى كنند كه از لحاظ عقلى و 
عرفى و شرعى بدون جانب دارى از طرفى رأى 
به درستى صادر مى شود. البته پس از صدور رأى 
هم حق اعاده دادرســى هست. در آخرين آيين 

ـ︀ ﹋﹥ ﹡︪︧︐ـــــــــ﹥ ای  ا﹠︖ــــــ
﹩ ا︨️!! ︣ و ︮و ︗︀ــ﹍︀ه ︎﹫︀﹝︊ــ

﹤︺﹞︀︗ ️ ︩ د︨︐﹍︀ه ﹇︱︀ در ︨﹑﹝ ﹆﹡
به كوشش مرتضى ناصحى

حجت االسالم و المسلمين رزاقي كارشناسي ارشد جزا و جرم شناسي است و از سال 61 وارد كار 
قضايي شده است. او در دادگاه كيفري استان تهران آغاز به كار كرد و سپس مدتي در قم به عنوان 
دادستان و سرپرست دادسراي عمومي مشغول به خدمت بود. ايشان در حال حاضر مستشار شعبه 

27 ديوان عالي كشور هستند.

دادرسى كيفرى در سال 92، دو شخصيت براى 
نظارت دقيق توســط احكام صادره از دادگاه ها 
مشخص شــدند؛ اولين نفر رئيس قوه قضائيه و 
دومين نفر دادستان كل كشور است. امروزه شعب 
تشخيص ديوان عالى كشور به همين منظور و 
براساس همين آيين دادرسى تشكيل و احيا شده 
است. در كنار ابزار نظارتى، قوه قضاييه آموزش 
ضمن خدمت قضات را نيز اجرا مى كند تا قضات 
در طول كار قضايى مدام از جانب شخصيت هاى 
علمى و نخبه آموزش كامل داده شوند تا صحت 
كار تضمين شــود. در اين راســتا مراكزى براى 
پاسخ گويى به سؤاالت فقهى قضات نيز تشكيل 
شــده است. نيز اداره حقوقى قوه قضاييه و مركز 
تحقيقــات فقهى قوه قضاييه براى رفع هرگونه 
ابهام در مورد رأى قضات تأســيس شده است. 
رويه قضايى نيز از جمله ضمانت هايى است كه در 
دستگاه قضايى وجود دارد. اين رويه در مواردى 
اعمال مى شود كه استنباط قضات در مورد مسئله 
واحد، مختلف است و به اندازه حكم قانون اعتبار 

دارد. 
آيــا در دســتگاه قضايى مشــكالت و 
كاستى هايى وجود دارد كه به سالمت جامعه 

ضرر برساند؟
بله؛ بايد اذعان كرد كه چندين مشكل وجود دارد 
كه دستگاه قضايى با آنها دست به گريبان است 
اطاله دادرسى، كمبود تعداد قضات، كمبود سرانه 
قوه قضائيه نســبت به استاندارد جمعيت، از اين 
دسته مشكالت هستند، لذا تأسيس دفاتر آموزش 
قضات و برگزارى دوره هاى مختلف براى گزينش 

︡﹝ــ️ ﹇︱ــ︀ت را ﹡﹫ــ︤ ا︗ــ︣ا ﹝﹩ ﹋﹠︡  در ﹋﹠ــ︀ر ا︋ــ︤ار ﹡︷︀ر︑ــ﹩، ﹇ــ﹢ه ﹇︱︀﹫ــ﹥ آ﹝ــ﹢زش ︲﹞ــ﹟︠ 
️ ﹨︀ی ︻﹙﹞ــ﹩ و ﹡︊ــ﹥ آ﹝ــ﹢زش  ﹫︭ــ ︑ــ︀ ﹇︱ــ︀ت در ︵ــ﹢ل ﹋︀ر ﹇︱︀ــ﹩ ﹝ــ︡ام از ︗︀﹡ــ︉︫ 
 ﹩﹢﹎ ︀︨ــ ︣ای︎  ــ﹢د. در اــ﹟ را︨ــ︐︀ ﹝︣ا﹋ــ︤ی︋  ــ️ ﹋︀ر ︑︱﹞﹫ــ﹟︫  ــ﹢﹡︡ ︑ــ︀︮  ﹋︀﹝ــ﹏ داده︫ 
ــ︡ه ا︨ــ️. ﹡﹫ــ︤ اداره ﹆﹢﹇ــ﹩ ﹇ــ﹢ه ﹇︱︀﹫ــ﹥ و  ــ﹣ا﹐ت ﹁﹆ــ﹩ ﹇︱ــ︀ت ﹡﹫ــ︤ ︑︪ــ﹊﹫﹏︫  ︋ــ﹥︨ 
ــ︣ای ر﹁ــ︹ ﹨︣﹎﹢﹡ــ﹥ ا︋ــ︀م در ﹝ــ﹢رد رأی ﹇︱ــ︀ت  ﹝︣﹋ــ︤ ︑﹆﹫﹆ــ︀ت ﹁﹆ــ﹩ ﹇ــ﹢ه ﹇︱︀﹫ــ﹥︋ 

ــ︡ه ا︨ــ️.  ︑︃︨ــ﹫︫︦  ︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

 سالمت دستگاه قضايى و سالمت جامعه 
چه ارتباطى دارند؟

در اين باره بايد ابتدا به جايگاه دســتگاه قضا در 
فرهنگ دين اشــاره كرد. پيامبرمى فرمايد 
ــ﹞︀واُت َو اَ﹐ْْرضُ؛ آسمان ها  ُ︧ ️ِ ا﹜ ِل ﹇︀َ﹝ ْ︡ ︺َْ﹛︀ِ︋ »
و زميــن، با عدالت، پا برجــا مى مانند». يكى از 
فلســفه هاى ارســال انبيا عدالت است. خداوند 
نســبت به حضرت داوود در آيه 38 سوره «ص» 
︃َْرِض  ِ﹙﹫َ﹀ً﹤ ِ﹁﹪ ا﹜ْ َ︠ مى فرمايد «َ︀ َداُووُد إِ﹡ُ︀ َ︗َ︺ْ﹙َ﹠︀َك 
ِ︹ ا﹜ََْ﹢ى»؛ يعنى  ِ︊ َ﹁ْ︀ُ﹊﹛ ︋َْ﹫َ﹟ ا﹜﹠ُ︀ِس ︋ِ︀﹜َْ﹅ِ َو﹜َ︀ َ︑︐ُ
يكى از نتايج طبيعى ارسال انبيا احياى عدالت و 
حكم به حق است. خداوند متعال در مورد پيامبر 
 ﹐َ ﹈َِ︋ اكرم نيز همين حكم را فرمــوده : «َ﹁َ﹑ َوَر
 ُ﹜︔ُ ﹜ُْ﹠َ﹫َْ︋  َ︣ ︖َ َ︫ ُ﹞﹢َك ِ﹁﹫َ﹞︀  ِ﹊َُ َى ُ️ َ َن﹢﹠ُ﹞ِ﹣ُْ
﹙ُِ﹞﹢اْ  َ︧ َُو َ️ ﹫ْ︱َ﹇َ ︀ ُ﹝ ِ﹞ ︀︗ً َ︣ َ ﹜ِْ ِ︧ واْ ِ﹁﹪ أَ﹡ُ﹀ ُ︡ ︖َِ ﹐َ
ِ﹙﹫ً﹞︀»؛ يعنى كسانى كه قضاوت توى پيامبر را  ْ︧ ︑َ
با تمام وجود نپذيرند و در دلشان بد گمان باشند، 

ايمان ندارند.
همانطور كه در نظام تكوين وجود عالم سالمتش 
به احياى عدالت وابسته است در نظام تشريع هم 
همين گونه است؛ در حقيقت جامعه اى سعادتمند 
است كه عدالت در آن احيا شده باشد و جامعه اى 

بدبخت است كه در آن به عدالت توجه نشود.
اركان اساسى هر جامعه پنج چيز است. اولين ركن 
عقل، درك، فهم، استعداد و فرهنگ جامعه است؛ 
ركن دوم دين، باورهاى مذهبى و گرايش  هاى 
باطنى به سوى امور ماوراى طبيعت است؛ سومين 
ركن اقتصاد، تنظيم روابط مادى جامعه، حراست 
از امنيت مالى و رشد مالى در كنار رشد فرهنگى 
است؛ چهارمين ركن هر جامعه نسل و فرزندان 
جامعه است؛ پنجمين ركن نسب، وابستگى هاى 
فاميلى، صله رحم و و حفظ نســل به اين وسيله 
است. تمامى امور دســتگاه قضايى در راستاى 
حفظ اين اركان جامعه اســت. در حقيقت مبارزه 
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ســال 1899 ميالدى نقطه  آغاز 
اســتفاده از ســالح هاى جديد 
شيميايى توســط انگلستان در 
مقابــل «بوئرهــا»، مهاجرين 
هلندى ســاكن افريقاى جنوبى 
است. استعمار پير در اين جنگ از 
توپ هايى استفاده كرد كه حاوى 

اســيدپيكريك بود و استشمام آن 
باعث به وجــود آمدن حالت تهوع 
مى شــد. همچنين اين كشور در 
جنگ ترانسول از گلوله هاى توپى 
اســتفاده كرد كه با متصاعد كردن 

گاز باعث خفگى افراد مى شد. 
ســالح هاى شــيميايى به طور 

گســترده در جنگ جهانى اول بين ســال هاى 
1914 و 1918 استفاده شد. آلمان ها براى اولين 
بار در طول يك حمله از گاز كلرين عليه نيروهاى 
بلژيكى در شهر ايپر استفاده كردند. اين حمله كه 
با عدم آمادگى نيروهاى بلژيكى اتفاق افتاد، منجر 
به مرگ بيش از پنج هزار نفر و مصدوم شــدن 
پانزده هزار نفر ديگر شد. همچنين در سال 1916 
آلمان ها شهر «وردن» را در طول شش روز جنگ 
با دو ميليون و پانصد هزار گلوله مورد حمله قرار 
دادند كه در ميان آنهــا صدها هزار گلوله گازدار 
وجود داشت كه منجر به خفگى، مرگ و يا تشنج 

ده ها هزار فرانسوى شد. 
در طول چهار سال جنگ جهانى اول حدود 120 
هزار تن مواد شيميايى عليه بشريت از هر دو طرف 
مورد استفاده قرار گرفت كه شامل انواع گازهاى 
اشك آور، خفه كننده، خون، تهوع آور، تاول زا و... 
بود. تلفــات در اين حمله ها حدود صد هزار نفر و 
مصدوم ها نيز در حدود يك ميليون نفر گزارش 

شده است. 
در خالل جنگ جهانى دوم با وجود اينكه انبارهاى 
تسليحاتى طرف هاى درگير (متفقين و متحدين) 
مملو از سالح هاى شيميايى بود، ولى در عين حال 
به طور گسترده از آن استفاده نشد. در اين جنگ 
نيروهاى آلمان در مقابل پارتيزان هاى شوروى در 
اودسا و كريمه از اين مواد به طور محدود استفاده 
كردنــد. همچنين انگليســى ها و امريكايى ها 
توانســتند ماده اى را با نام «ناپالم» يا همان نفت 
ژله شده كه بسيار ســوزان است، را بسازند آنها 

با بمبــاران شــهر  هامبورگ در 
ســال 1942 حدود دويست هزار 
غير نظامى  را ســوزاندند. در سال 
1945 امريكايى ها مجدداً از اين 
سالح در شهر «سدان» استفاده 
كردند كه تلفات ناشى از آن حدود 
چهارصد هزار نفر گزارش شــده 

است. 
پس از جنگ جهانى دوم كشور ها 
تحقيقات خود را درباره سالح هاى 
شيميايى گسترش دادند چهارصد 
ســاخت گاز خــردل يا ســولفور 
موســتارد از جملة  اين تالش هاى 

ضدانسانى بود.
 با تمام شدن جنگ جهانى دوم اكثر كشورهاى 
جهان ذخاير تسليحاتى شيميايى خود را منهدم 
كردند. دهة شصت ميالدى مذاكراتى پيرامون 
تحريم  استفاده از ســالح هاى شيميايى در ژنو 
آغاز شــد. در نتيجة اين نشســت ها و مذاكرات 
سال 1981 تحريم كامل استفاده از سالح هاى 
شيميايى مورد تاييد مذاكره كنندگان قرار گرفت. 
ده ها كنوانســيون و پروتكولى كه عليه استفاده 
از سالح هاى شــيميايى به تصويب دولت هاى 
مســتكبر رســيده بود، تنها بــر روى كاغذ ها 
ايشــان باقى ماند و تا زمانى كه عليه منافع آنها 
به كار گرفته نمى شــد و يا فقط عليه دشــمنان 
اين كشــورها استفاده مى شــد، اعتبار داشت. 
امريكايى ها در خالل سال هاى 1965 تا 1972، 
در جنگ ويتنام با پاشــيدن مواد سمى بر روى 
درختــان و گياهان اين كشــور كه محلى براى 
اختفاى ويت كنگ ها به شمار مى رفت، گونه هاى 
گياهــى را از بين بردند. البته امريكا از بمب هاى 
ناپالم هم در حد گسترده اى در ويتنام استفاده كرد. 
نيروهاى شوروى نيز در جنگ افغانستان در مقابله 
با چريك هاى افغانى از عوامل شيميايى استفاده 

كردند. 
فاجعه آميز ترين استفاده از سالح هاى شيميايى 
بعد از جنگ جهانى دوم، اســتفاده عراق از اين 
سالح ها عليه ايران و كردهاى حلبچه بود. رژيم 
بعث عراق در اين جنگ از انواع گازهاى سمى و 
شيميايى مانند خردل، سيانور و عوامل خفه كننده 
عليه نيروهاى ايرانى استفاده كرد كه نقضى كامًال 

آشكار در مقابل كنوانسيون هاى بين المللى بود. 
در طول جنگ هشت ساله، اين رژيم بيش از 250 
بار عليه ايران از اين گونه سالح ها استفاده كرد كه 
در ســازمان ملل به ثبت رسيده است. همچنين 
آنها با حمله اى وحشيانه به حجلچه در سال 1988 
منجر به كشته شدن پنج هزار نفر از مردم مظلوم و 

بى دفاع اين منطقه شدند. 
آنچه نوشــته شــد گزارشــى كوتاه و مختصر 
از فجايعى اســت كه به دســت خودكامگان و 
مستكبران جهان اتفاق افتاده است؛ كسانى كه 
خود توليدكنندگان اين سالح ها بودند و انبارهاى 
خود را مملو از اين ســالح ها كــرده بودند و خود 
به دنبال منع و عدم گسترش اين گونه سالح ها 
پرداختند. آنها برگه هاى اين كنوانســيون ها را با 
خون هزاران نفر از مردم بى گناه دنيا امضا كردند 
و در عين حال دست نشاندگان خود را در مناطق 

مختلف دنيا مجهر به اين سالح ها كردند. 
تفكــر توليد و اســتفاده از اين گونه ســالح ها 
نشــان دهنده خوى حيوانى و منفور انسان هايى 
كه اســت كه در جنگ ها از آن استفاده كردند و 
مى كنند. امــام علىمى فرمايد: «رســول 
خدا از ريختن ســّم در ســرزمين مشركان 
[كه باعث كشــتار افراد بى دفاع مى شود] نهى 
كردند». اين ديدگاه ديدگاهى، اخالقى، انسانى 
و الهى است كه پيروان اين مكتب الهى نيز خود 
را دنبالــه رو بــزرگان آن مى دانند. حضرت آيت 
اللّـــه خامنه اى درباره سالح هاى كشتارجمعى 
و همچنيــن ميكروبى چنيــن مى فرمايد: «به 
اعتقاد ما افزون بر ســالح هسته اى، ديگر انواع 
سالح هاى كشتار جمعى، نظير سالح شيميايى و 
سالح ميكروبى نيز تهديدى جدى عليه بشريت 
تلقى مى شوند. ... ما كاربرد اين سالح ها را حرام و 
تالش براى مصونيت بخشيدن ابناى بشر از اين 

بالى بزرگ را وظيفه همگان مى دانيم». 
آيت اللّـــه مكارم شــيرازى نيــز در اين رابطه 
مى فرمايد: «مسئله هســته اى براى ما شفاف 
اســت، رهبر معظم انقالب توليد و به كارگيرى 
سالح هاى كشتار جمعى را حرام اعالم كرده اند، 

ما نيز چنين نظرى داريم».

پى نوشت: 
١.و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج١٥، ص٦٢. 

﹩︀ــــــ ﹝﹫ـــ﹊︣︋و
︦ ﹡︀دا﹡﹩ ︋︪︣ از ︗﹠

﹩︀﹫﹝﹫︫ ︣و︋﹩ و﹊﹫﹞ ح ﹨︀ی﹑︨ ︀︋ ︋﹥ ︋︀﹡﹥ روز ﹝︊︀رزه 
حميد شكارى

چند صباحى است كه دولتمردان و مسئولين كشور 
از يك ســو و اقتصاددانان نيز از ســوى ديگر در 
سخنرانى ها و مقاالت خود واژه اى را به كار مى برند 
كه براى درصد قابل توجهى از مردم ما به طور كامل 

مشخص نشده است. 
اقتصاد مقاومتى، همان گونه كه از نام آن پيداست، 
راهكارى اقتصادى اســت كــه در صورت اجرا به 
ســمت و ســوى مقاوم نمودن گام بر مى دارد. اما 
اين راهكار چيســت؟ اقتصاد مقاومتى در برابر چه 
چيزى مقاومت مى كند و اصوًال به مقاوم سازى چه 
پديده اى مى پردازد؟ آيا مقاومت به معناى رياضت 
كشيدن است؟ عوامل زاينده اى همچون صنعت و 
توليد و همچنين كارآفرينى و نعمت هاى خداداديى 
نظير معدن و نفت چه نقشى در اين ميان به عهده 
خواهند گرفــت؟  آيا اقتصاد مقاومتــى در صدد 
ناكارآمــد نمودن تحريم ها و ديگر تمهيدات ريز و 
درشت غرب اســت؟ تاكنون در چه برهه اى اين 

گونه از اقتصاد به اجرا گذاشته شده است؟
پاسخ به تمامى سؤاالت در اين مقال نمى گنجد و 
در اين نوشــتار به دو سؤال پاسخ داده مى شود. اول 
اينكه اقتصاد مقاومتى چيست؟ و دوم اينكه با توجه 
اينكه در آســتانه روز صنعت و معــدن قرار داريم، 
صنعت و معدن چه نقشى در اين فرمول اقتصادى 

ايفا مى نمايند؟
اقتصاد مقاومتى از تمامى انواع ديگر اقتصاد، حتى 
آن دســته اى كه به نظر شــباهت هايى با اقتصاد 
مقاومتى دارند، متفاوت اســت. اقتصاد رياضتى، 
اقتصاد تعاونى، اقتصاد ليبرال، اقتصاد نهادى و حتى 
اقتصاد تهاجمى كه بعضاً و در گوشه و كنار هم ارز 
با اقتصاد مقاومتى قرار مى گيرند، در روش و نتيجه 

كامًال مغاير با اقتصاد مقاومتى هستند. 
اقتصــاد مقاومتــى شناســايى توانمندى ها و 
ظرفيت هاى داخلــى، اعتماد به نيروهاى داخلى، 
ابتــكارات، فعاليت هــا و بازوان جوانــان وطن و 
برنامه ريزى راهبردى و دقيق در جهت فعال سازى 
عناصر فوق و رهاســازى بنيان ها و ســازه هاى 
اقتصادى از خارج است. رهبر معظم انقالب اسالمى 
كه نظريه پرداز اصلى اقتصاد مقاومتى نيز هستند، 
در همين خصوص فرموده اند: «اقتصاد مقاومتى 
يعنى ما اگر به نيروى داخلى، به ابتكار جوان ها، به 
فّعالّيت ذهن ها و بازوها در داخل تكيه كنيم و اعتماد 
كنيم، از فخر و مّنت دشمنان خارجى، خودمان را رها 
خواهيم كرد؛ راه درســت اين است. معناى اقتصاد 

مقاومتى اين است كه ما نگاه كنيم، ظرفّيت هاى 
بى پايانى را كه در داخل هســت جست وجو كنيم، 
شناسايى كنيم، با برنامه ريزى درست و صحيح اين 
ظرفّيت ها را فّعال كنيم، اين استعدادها به كار گرفته 

بشوند».1
رهبر معظم انقالب اقتصاد مقاومتى را راه درست 
مى دانند و راه درست راهى نيست كه بدون كوشش 
به دست بيايد. ايشان چند نمونه بارز درست بودن 
راه را در قضاياى مربوط به موضوع هسته اى، توليد 
داروهاى كمياب در كشور، در درمان شدن معمول 
بيمارى ها در درون كشور، در سلّول هاى بنيادى، در 
نانو و حتى در برنامه هاى صنعتِى دفاعى مى دانند. 
هر كجا از تعريف اقتصاد مقاومتى در پيشبرد اهداف 
استفاده شــد و به عبارتى بدون واهمه و با تكيه بر 
توان موجود داخلى به فعال سازى توانمندى هاى 
بالقوه پرداخته شــد و با نيروى خودساخته به آنچه 
غرب از آنها به عنوان پاشنه آشيل ياد مى كرد فائق 

آمديم.
صنعت و معدن بــه عنوان دو بازوى اقتصادى چه 
نقشــى در تحقق اقتصاد مقاومتى در كشــور ايفا 
مى نماينــد؟ آيا نگاهى كه تاكنون به اين دو مقوله 
داشته ايم اشتباه بوده است؟ مديريت و نگاه كالن 
به صنعت و معدن تا كنون گهگاه باعث شــده تا 
اين دو مقوله به جــاى ايفاى نقش بازو در اقتصاد 
به صورت بحران وارد اقتصــاد جامعه گردند و به 
بيمارى اقتصادى كه خود پير و فرتوت است كمك 
نمايند. بنابر اين در درجه اول بايد نگاه مســئولين 
دولتى و بخش خصوصى به مقوله صنعت و معدن 
تغيير نمايد و با بارور نمودن ظرفيت هاى غيرفعال، 
ايجاد بازاركار، بــازار فروش و پرهيز از تصميمات 
كوتاه مدت، كه ســمى مهلك براى اين دو بازوى 

اقتصادى است، درخت اقتصاد را بارور نمايند. 
نكتــه دوم در زمينه دانش و نيــروى كار فعال در 
بخش صنعت و معدن است. اتكا به دانش نيروى 
كار داخلى و تربيت نيروى كار ماهر به همراه كنار 
گذاردن نگاه هاى كوتاه مدت باعث مى شود تمامى 
اجزاى فرآيند توليد از ابتداى خط تا انتهاى خط كه 
مصرف كننده اســت، با احساس ثبات در اقتصاد 
تصميمات خود را عميق تــر و بلندمدت تر نمايد 
در نتيجه شرايط رشد بيشتر مادى و معنوى براى 

جامعه فراهم مى شود. 
پى نوشت:

︀﹜︣وز و﹐دت  ﹫︀﹡︀ت در د︡ار ﹝︣دم ا︨︐︀ن ا﹑م در︨   ︋.١
ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟(︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م) (23/02/1393). 

ا﹇︐︭ــــــــ︀د ﹝﹆︀و﹝︐ـــــــــ﹩
️ و ︋﹫﹏ ﹝︺ـ︡ن ︣خ ︮﹠︺ــــ ـــ

مرضيه عيوضى
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و آموزش قضات جديد براى رفع اين مشكالت 
اقدام شــده است. امنيت قضات و رفاه اقتصادى 
نيز از مسائل بسيار مهم است؛ چرا كه بايد قاضى 
فرصت كافى و امكانات و رفاه كامل داشته باشد تا 
بتواند با رعايت عدالت و بى طرفى كامل رأى خود 
را صــادر كند. قوه قضاييه بايد هم از لحاظ كمى 
و هم از لحاظ كيفى مجهز شود تا مجموعه آنها 
دستگاه قضا را سالم نگه دارد. حضرت على به 
مالك اشتر فرمود به قضات آنچنان امكانات بده 
كه به هيچ كس نياز نداشته باشند تا خدايى نكرده 
شاعبه رشــوه گرفتن و طرفدارى در رأى نباشد. 
درســت است كه قاضى بايد مناعت طبع داشته 
باشد؛ اما بايد امكانات كافى را براى قضات فراهم 
نمود تا از هر گونه خطايى پيشگيرى شود. اگر به 
تمامى اين مسائل رسيدگى شود، دستگاه قضايى 
از هر گونه خطا و اشتباه مصون مانده، بر زندگى 

مردم و جامعه تأثير مثبت مى گذارد. 
 در مورد تكثر پرونده هاى دادرسى در كشور 

و تأثيرات آن در جامه توضيحاتى بفرماييد. 
در تمام دنيا ناهنجارى ها فراوان است. بخشى از 
ناهنجارى ها در ايران كه جرم محسوب مى شود، 
در بسيارى از كشورها جرم نيست و به خودى خود 
تعداد پرونده ها را از حالت استاندارد خارج مى كند. 
اولين عامل اين امر محسوب مى شود. همچنين 
«قضا زدايى» در كشورهاى پيشرفته دنيا بيشتر 
وجود دارد. در آنجا براى هر پديده نامناســب به 
دستگاه قضا مراجعه نمى شود؛ بلكه تشكيالت 
مردمى و حتى نيروى انتظامى بخشى از مسائل 
را حل مى كنند؛ اما حل و فصل تمامى مســائل 
در دســتگاه قضايى ايران باعث ازدياد و كثرت 
پرونده هاى قضايى شده است. ازدياد جرم جامعه 
را نااميد مى كند؛ لذا بايد نهادهاى غيرقضايى در 
رابطه با اصالح امور و پيشگيرى در جامعه فعال 
شــوند. همچنين نهاد اصالح مجرم از مسائل 
مهم و مورد توجه اســت كه امروز در دســتگاه 
قضايى توجه بيشــترى به آن مى شود؛ اما اين 
مســئله در ايران نه از لحاظ ساختارى و بودجه و 
نه از لحاظ نيروى انسانى مناسب نيست. در مورد 
خانواده هاى مجرمين نيــز بايد فعاليت مثبتى 
صورت گيرد؛ چرا كه سرپرست خانواده كه زندان 
برود، خواســته يا ناخواسته خانواده ها در معرض 
مشكالت فراوانى قرار مى گيرند. امروزه انجمن 
حمايت از زندانيان در اين راســتا تالش مى كند؛ 
اما اثرگذارى مطلوبى تاكنون نداشته است. اميد 
اســت كه تمامى مشــكالت اين عرصه جدى 

گرفته شود و در صدد اصالح آنها بر بياييم.
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زمانى كه از فرآيند ارتباطات صحبت مى كنيم، 
آنچه ارتباط را طوالنى مى ســازد و برنامه هاى 
بعدى و تغييرات و عدم تغييــر بعدى ارتباط را 
مشــخص مى نمايد،  تأثير فرآينــد ارتباط بر 
مخاطــب اســت. در حقيقــت تمامى تالش 
فرستنده براى برقرارى ارتباط با مخاطب، توليد 
پيام، رمزگذارى توسط وى،  برنامه ريزى براى 
رمزگشايى مخاطب و ديگر مراحل ارتباط تنها 

به دليل تأثير پيام بر مخاطب شكل مى گيرد. 
در ارتباط بر مبناى روابط ميان فردى، اثرگذارى 
مى تواند به صورتى محورى بر نتايج رابطه بين 
دو طــرف ارتباط تأثير گــذارد. به عبارت ديگر 
بى توجهى مخاطب به گفته هاى فرستنده پيام 
پس از مدت كوتاهى او را به ســمت خاموشى 
ســوق مى دهد. بــراى مثــال گفت وگوهاى 
دوستانه، با ارائه نشانه هايى از تأثير مثبت پيام بر 
مخاطب و يا شنونده مانند ذكر كلمات يا عباراتى 
نظير «خوب»، «درست است» و نيز نشانه هاى 
غيركالمى مثل تكان دادن ســر و اداى آواها و 
غيره مى توان به ميزان زيادى طرف مقابل خود 
را برانگيخت و با تقويــت گفته هاى او، او را به 
سخنگويى بيشتر و مبسوط تر تحريك كرد. در 
مصاحبه ها، يك تكان ساده سر اعجاز مى كند. 
مــا به عنــوان فرســتنده پيام انتظــار چنين 
پاســخ هايى را از شــنوندگان پيام خود داريم و 
آن ها را عامل تقويت مى دانيم. اگر اين پاسخ ها 
را دريافت نكنيم، ارزيابى ما از دريافت كنندگان 

پيام منفى خواهد بود. 
ارائه بازخورد، جنبه  اساســى هر ارتباط دوسويه 
است. ارســال بازخورد، يك رفتار فراگرفتنى 
است. اگر شما متوجه شويد كه بازخورد فرستاده 
شده، نامطلوب و يا غيرقابل انتظار است، رفتار 

ارتباطــى خود را اصالح خواهيــد كرد تا بدين 
ترتيب بازخورد مورد انتظار خود را دريافت كنيد. 
به عبارت ديگر، ما به عنوان دريافت كننده پيام، 
هم بايد نوعى بازخورد از خود نشان دهيم و هم 
بايد نسبت به پاسخ طرف مقابل به بازخوردمان، 

حساس و آگاه باشيم. 
موافقت با كســى كه با مــا صحبت مى كند و 
تشــريح گفته هايش، به مشــاركت بهتر او در 
ارتباط مى انجامــد. در گروه هاى كوچك، يك 
سوم گفت وگوها به بازخورد اختصاص مى يابد 
و بيشتر اين بازخوردها معطوف به پشتيبانى يا 

تشريح صحبت هاى قبلى است. 
«به طور كلــى منظور از تأثير اين اســت كه 
ارتبــاط چگونه و چه ميزان و چه نوع تأثيرى بر 
مقوله هــاى آن دارد. همچنين مى توان گفت: 
موضوعاتــى كه به موفقيــت و ارزيابى نتايج 
يك ارتبــاط مربوط مى شــود، در مقوله تأثير 
جاى مى گيرند. براى مثــال صحبت از نقش 
رسانه ها در پرخاشگرى، بحران و يا تأثير آن بر 
كودكان و غيره به مقوله تأثير (بازخورد) مربوط 

مى شوند».1
براى تحليل و ارزيابى مقولــه تأثير در فرآيند 
ارتباطات كه داراى گفتمان و اجزاى متفاوتى 
اســت، نمى توان با يك روش برخورد نمود. و 
بر همين اســاس مقوله تأثير را در ســه بخش 
جداگانه و با رويكردهاى مختلف تقسيم بندى 
نموده اند: اول تحليل تأثير ارتباط بر فرســتنده 
و همچنين كانــال ارتباطى؛2 دوم تحليل تأثير 
ارتباط بر پيام؛ و ســوم تحليــل تأثير ارتباط بر 
مخاطب. همان گونه كه مشــاهده مى نماييد 
واژه تأثير چيزى مســتقل و جداى از مقوالت 
ديگر ارتباطى نيســت و در حقيقت بررســى 

برآيند دو يا چند مقوله ارتباطى است كه منجر 
به شــكل گيرى مفهومى تحــت عنوان تأثير 

مى گردد. 
در زمينه بخش اول تقسيم بندى صورت گرفته 
مى توان به نظريه انگ و يا تأثير منفى اشــاره 
كرد. «نظريه بومرانگ به اين نكته اشاره دارد كه 
پيام ارسال شده در صورتى دقيق و برنامه ريزى 
شده باشد مى تواند در مخاطبان تأثير گذار باشد، 
در غير اين صورت ممكن است تأثيرات منفى 
و مخربى بر خود فرســتنده پيام يا رسانه داشته 
باشــد. اين نظريه پيام را شمشير دو لبه در نظر 
مى گيرد كه ممكن است بر شمشيرباز يا همان 
فرســتنده اثر گذارد».3 به عبارت ديگر پيام به 
همان ميزان كه ممكن اســت در تأثيرپذيرى 
مخاطب از فرستنده مؤثر واقع شودـ  اگر دقيق 
و برنامه ريزى شده نباشدـ  ممكن است در عدم 
تأثير و چه بســا تأثير منفى بر مخاطب اثر گذار 

باشد. 
در بخــش دوم تقســيم بندى در حقيقــت 
برنامه ريــزى صورت پذيرفته مد نظر اســت؛ 
چــرا كه پيام خود متأثر از مخاطب خواهد بود و 
مقبوالت و مسائل مورد پذيرش مخاطب نحوه 

شكل گيرى پيام را مشخص خواهد كرد. 
در بخش ســوم تقســيم بندى نيز مى توان به 
تأثيرات منفى يا مثبت ارتباط بر انواع مخاطبان 
و همچنين چگونگى اثرگذارى فرســتنده بر 

مخاطب در همين زمينه اشاره كرد. 
پى نوشت:

﹠︀︨ــ﹩  ︣ا﹝ــ﹩ ﹋﹞﹫ــ﹏ ﹡︷ــ︀م، ﹡︷︣﹥ ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ (︗︀﹝︺﹥︫   ︋.١
ار︑︊︀︵︀ت)؛ ︑︣ان: ﹋﹢︣ (١٣٨٨)؛ ص٢٦. 

 ︀︖﹠︀ی ﹋︀﹡︀ل ار︑︊︀︵﹩ ﹁︣ا︑︣ از ر︨ــ︀﹡﹥ ا︨ــ️، ا﹝︀ در ا﹠︺﹞ ﹤︣﹎٢. ا
﹥ ﹝︺﹠︀ی ر︨︀﹡﹥ ا︨️.  ﹝﹀﹢م ﹋︀﹡︀ل ار︑︊︀︵﹩︋ 

﹫︪﹫﹟؛ ص٢٣٦.  ︣ا﹝﹩ ﹋﹞﹫﹏ ﹡︷︀م؛︎   ︋.٣

︳︠ ﹉ ︀یا︋︐︡ا و ا﹡︐ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
﹟︀ر﹋︣د ار︑︊︀︵︀ت در ︑︊﹙﹫︼ د﹋

ا︔︣﹎︢اری در ﹁︣آ﹠︡ ار︑︊︀ط

عليرضا بشيرى

كلمه اليگارشــى يا اشراف ســاالرى به معناى 
تعداد اندك و به معناى فرمانده است. 

آنچه در تعريف اليگارشى آمده حكومتى است كه 
به وسيله چند نفر محدود اداره مى شود و تمامى  
قدرت حكومت متمركــز در همان تعداد اندك 
است. نكته اساســى در اليگارشى اين است كه 
اين گروه كوچك كه حكومت را در دســت دارد 
فاسد اســت و هيچ مسئوليت و تعهدى در قبال 
توده مردم ندارد و از جهاتى مورد نفرت مرم است. 
كلمه اليگارشــى (حكومت اقليت) نقطه مقابل 

دموكراسى (حكومت اكثريت) است. 
اليگارشــى تنها محدود به حكومت و اداره يك 
كشور نيســت، بلكه مى تواند حكومت در يك 
گروه كوچك نيز باشــد؛ مانند كليسا، اتحاديه 

كارگرى يا هر مجمع ديگر. 
از نظر افالطون اليگارشــى صورتى از حكومت 
است كه اداره كنندگان آن هدف غايى و نهايى 
خود را نه ســعادت جامعــه، بلكه تحصيل مال 
مى دانند.  به عبارت ديگر آن را حكومتى سياسى 
و اقتصادى گروه هــاى معدودى از ثروتمندان، 
,استعمارگران و صاحبان نفوذ در جامعه مى دانند. 
از نظــر ارســطو اليگارشــى شــكل فاســد 

آريستوكراسى(نخبه ساالرى) است. 

اصطالح شناسى

﹩ ا﹜﹫﹍︀︫ر
به كوشش كاوه خديوى

  يك عمل فرهنگى و چند نيت 
گاه انفاق كننــده مــال خويــش را مى دهد تا 
بروند و كتيبه محتشــم بخرند براى هيئت و از 
بچه هيئتى ها توقع تشــكر دارد و اگر تشكرى 
نكننــد زمين و زمــان را به هم مــى دوزد كه 
«من لم يشــكر المخلوق لم يشكر الخالق». 
گاهى انفاق كننده ســهام كارخانه اش را وقف 
چند خانواده بى سرپرســت شهر مى كند تا اگر 
روزى ميلش كشــيد كه پوستر انتخاباتيش را 
در ســر در شهر بزنند آن گوشه كنار ها بنويسند 
بى سرپرست هاى شــهر مديون مال و منال او 
هســتند؛ گاهى هم انفاق كننده مــال خود را 

مى بخشــد كه كاشــى هاى محراب مسجد 
را بريزند و از نو بســازند تــا در مجالس، رديف 
جلو جايش بدهند و برايش ســوت و كف بزنند 
و نامش نقل هر محفل و مجلس شــود؛ و چه 
بسيارند مانند شهيد باب اللّـه كريمى  كه شغلش 
بنايى بود و با گچ و خاك و تيشــه و ماله سركار 
داشت و در وصيت نامه خود سفارش كرد كه از 
مال دنيا يك تيشه و ماله دارم، آن را هم به جهاد 

سازندگى بدهيد. 
   اولين بانوى فرهنگ دوست

از صدر اسالم و شروع نبوت پيامبر تا عصر 
حاضر همواره بوده اند كسانى كه از ثروت خود 

︣﹨﹠ــــــــ﹌ ︣ای ﹁ ﹋︀ر ︋ــــــــــــ
﹤︖︡ ︀﹡﹥ ر ️﹚︱︣ت︠   ︋﹤︋

سميه شمسى

︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٦٢

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
︑﹫ــــــــــ︣
١ ٣ ٩ ٣
٦٣ ︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩



︣﹨﹠﹍﹩ ︋ــــــــــــــــــــــــــــــــــ﹢د ︎ ︀﹙﹢ی؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ﹁

براى ترويج و تبليغ هر چه بيشــتر دين اسالم 
و فرهنگ ناب محمدى چشــم پوشى كردند و 
بى هيچ چشم داشــتى اموال خود را در اين راه 
به عنوان صدقه جاريه و سرمايه گذارى اخروى 
قرار دادند؛ اما امتياز خديجهr بر ديگران زمانى 
آشكار مى شود كه به تحليل شرايط مكه و غربت 
پيامبر بپردازيم. در شرايطى كه مشركين مكه به 
تحقير پيامبر رحمت مى پرداختند و تركش 
بى حرمتى هاى آنان اطرافيان رسول خدا را 
نيز نوازش مى داد، به خيال كســى نمى  گنجيد 
كه به نيت پســت و مقام و يا تفاخر و شــهرت 
به كمك رسول بشــتابد. در اين شرايط بانوى 
ثروتمند با دل وديــن و ثروت و آبروى خويش 
به كمك پيامبر شــتافت. او مى دانست كه 
مأموم پيامبر شــدن و به امامت پيامبر به ركوع 
و سجود رفتن كار ســاده اى نيست. اين بانوى 
بهشــتى مى دانست كه شــهادت بر يگانگى 
پروردگار طعنه ها، زخم زبان ها، تحريم ها و... را 
بر خانه و كاشــانه او سرازير مى كند. خديجه نه 
تنها آبرويش را، بلكه تمام ثروت خويش را نثار 
نهال نوپاى اسالم كرد. اين گونه شد كه اسالم 
رهين اخالق پيامبر، شمشــير علــى و اموال 

خديجه گرديد. 
   فرهنگ براى مردم است

كار فرهنگى و كمك بــه ارتقاء فرهنگ دينى 
امرى همگانى اســت. امروزه هر كس دغدغه 
فرهنگى دارد بايد به ميدان قدم بگذارد. در كار 
فرهنگى نمى توان در انتظار بودجه هاى دولتى 
دســت روى دست گذاشــت. اگر ما فرهنگ 
را هدايت نكنيم، اين فرهنگ اســت كه خانه 
و محله و شــهر ما را هدايت مى كند. فرهنگ 
براى همه مردم اســت پس پدر و مادر در خانه، 
همســايه ها در محله و هر كس به اندازه توان 
خود وظيفه دارد تا در راه اشاعه فرهنگ اهلبيت

 تالش كنــد. همان گونه كه ابوطالب و عبد 
المطلب، عمار، مقداد و... آبرو و اعتبار اجتماعى 

خود را در راه نشــر اســالم نثار كردند؛ همانند 
خديجه كبرى كه در راه تربيت صحابى مهاجر 
پيامبر نقش به ســزايى داشت. پيامبر در دوران 
طاقت فرساى مكه با تربيت انسان هاى مؤمن 
پايه هاى حكومت نبوى را بنيان نهاد. به تحقيق 
ثروت و مكنت اول بانوى مسلمان در استحكام 
پايه هاى اين حكومت، تأثير بســيارى داشت. 
خديجه نيك مى دانســت كه دغدغه فرهنگى 
ثروتمند و فقير نمى شناســد. او بالل را مى ديد 
كه زير ضربات شرك و بت پرستى فرياد توحيد 
ســر مى دهد، پس بر خود فرض مى دانست تا 
جان و مال خويش را در رودخانه اى بشــويد كه 
عن قريب مى خروشــد و خــاور و باختر عالم را 

مى گيرد. 
   نگاه فرهنگى

شايد در نگاه اول ساخت مسجد در جهت تقويت 
امور عبادى، فراهــم آوردن ازدواج جوانان در 
جهت به سامان رســيدن امور خانواده، ساخت 
كتابخانه و تجهيــز كتابخانه در جهت تقويت 
علم و دانش بشــر مورد توجــه قرار گيرد، حال 
آنكه در تمــام فعاليت ها نگاه توحيدى و به تبع 
آن رويكرد فرهنگى پايه تمام فعاليت ها انسان 
است. با تحليل خمس، زكات، صدقه، وقف، نذر 
و... دريافت مى شود كه سرمايه هاى اقتصادى 
به سوى شكوفايى فرهنگى هدايت مى شوند. 

در انتهاى اين نوشــتار به برخى از مصاديق كار 
فرهنگى كه در مكتــب ائمه اطهار مورد توجه 

است پرداخته مى شود. 
هزينــه براى مســجد از جملــه توصيه هاى 
معصومين اســت. امام باقر مى فرمايند: 
هر كس مســجدى بســازد، هر چند به اندازه 
النه مرغ سنگخوار باشدخدا در بهشت برايش 

خانه اى مى سازد.1
مسجد اولين محل تبليغ فرهنگ و دين اسالم 
اســت. البته شايد ثروت كســى در حد ساخت 
مسجد نباشــد، ولى با هر توانى مى شود براى 

عمران و آبادانى هرچه بيشتر مساجد تالش كرد. 
سنت حسنه كيسه گردانى در بين صفوف نماز در 
ظاهر احتياجات اقتصادى اين مكان مقدس را 
تأمين مى كند. به طور قطع كوچك ترين خدمت 
به مسجد بزرگ ترين خدمت به حيات معنوى و 

فرهنگى همسايگان مسجد است. 
 زمينه ســازى براى بنا و احياى مســجد نيز در 
تقويت زيرساخت فرهنگى جامعه مؤثر است. 
ثروت حضرت خديجه در تربيت مســلمين 
و زمينه ســازى جهت حكومت نبوى و ساخت 
مســجد النبى به عنوان پايگاه فكرى، معنوى 
و فرهنگى مسلمين بسيار اهميت دارد. جهان 
اســالم از اين نظر نيز مديــون بانوى ثروتمند 

مدينه است. 
 جامعه علم محور داراى ظرفيت هاى فرهنگى 
بسيارى است. رسول خدا مى فرمايد: «هر كس 
بخشــى از دانش را فرا بگيرد تا براى خشنودى 
خــدا آن را به مردم بياموزد خــدا پاداش هفتاد 
پيامبر را به او عطا مى كند».2 در سال هاى اخير 
شاهد فعاليت اردوهاى جهادى دانشجويى به 
مناطق محروم هســتيم كه عالوه بر ساخت و 
ســاز به برپايى كالس هاى تقويتى رايگان در 
روستاها مى پردازد. اگر اين حركت در شهرها، 
به خصوص در مســاجد، برگزار شود موجى از 
فعاليت فرهنگى و آموزشى در محالت صورت 
مى گيرد. در نشــر علم و فرهنگ همه جامعه 
مسئول هستند. وقف يك تخته و چند ماژيك، 
هديه يــك صندلى يا رحل قــرآن تا تدريس 
رايگان به دانش آموزان در رشد فرهنگى جامعه 
مؤثر اســت. اگر چه خديجه كبرى خود شاگرد 
مكتب پيامبر بود، اما حركت جهادى اين بانوى 
بهشــتى در حمايت مادى و معنوى او از رسول 
اللّـه و جامعه تازه مسلمان مكه در تقويت و نشر 

اسالم بسيار مؤثر بود. 
پى نوشت:

١.ا﹜﹀﹆﹫﹥؛ ج١، ص٢٣٥.
٢.رو︲﹥ ا﹜﹢ا︻︷﹫﹟؛ ص١٢.

﹢د︗﹥ ﹨ــ︀ی دو﹜︐ــ﹩ د︨ــ️ روی د︨ــ️ ﹎︢ا︫ــ️. ا﹎ــ︣   در ﹋︀ر ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ ﹡﹞﹩ ︑ــ﹢ان در ا﹡︐︷ــ︀ر︋ 
ــ︣ ﹝ــ︀ را ﹨︡اــ️  ︀﹡ــ﹥ و ﹝﹙ــ﹥ و︫  ﹝ــ︀ ﹁︣﹨﹠ــ﹌ را ﹨︡اــ️ ﹡﹊﹠﹫ــ﹛، اــ﹟ ﹁︣﹨﹠ــ﹌ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥︠ 
︀﹡ــ﹥، ﹨﹞︧ــ︀﹥ ﹨︀ در ﹝﹙ــ﹥  ــ︡ر و ﹝ــ︀در در︠  ــ︦︎  ــ︣ای ﹨﹞ــ﹥ ﹝ــ︣دم ا︨ــ️︎  ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ﹁︣﹨﹠ــ﹌︋ 
ــ﹢د و︸﹫﹀ــ﹥ دارد ︑ــ︀ در راه ا︫ــ︀︻﹥ ﹁︣﹨﹠ــ﹌ ا﹨﹙︊﹫ــ️ ︑ــ﹑ش  ﹥ ا﹡ــ︡ازه ︑ــ﹢ان︠  و ﹨ــ︣ ﹋ــ︦︋ 
﹋﹠ــ︡. ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡ــ﹥ ﹋ــ﹥ ا︋﹢︵︀﹜ــ︉ و ︻︊ــ︡ ا﹜﹞︴﹙ــ︉، ︻﹞ــ︀ر، ﹝﹆ــ︡اد و... آ︋ــ︣و و ا︻︐︊ــ︀ر ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ 

︠ــ﹢د را در راه ﹡︪ــ︣ ا︨ــ﹑م ﹡︓ــ︀ر ﹋︣د﹡ــ︡؛ 

«كليه اتباع ذكور ايران كه بر حســب مشاغل 
دولتى داراى لباس مخصوص نيستند، در داخله 
مملكت مكلف هســتند كه ملبــس به لباس 
متحدالشكل بشوند و كليه مستخدمين دولت 
اعم از قضايى و ادارى مكلف هســتند در موقع 
اشتغال به كار دولتى به لباس مخصوص قضايى 
يا ادارى ملبس شــوند و در غير آن موقع بايد به 

لباس متحدالشكل ملبس گردند».
ششم دى ماه 1307 نمايندگان دهمين مجلس 
شــوراى ملى بعد از مدت ها بحث، ماده فوق را 
به تصويب رساندند. به موجب اين ماده تمامى 
مردان موظف بودند كه لباس متحدالشــكل 
بپوشند و كالهى لبه دار موسوم به كاله پهلوى 
بر ســر بگذارند. البته اين ماده استثنائاتى هم 
داشت: مجتهدين طراز اول، مفتيان اهل سنت 
و شش گروه ديگر كه عمدتاً منصوب به همين 

قشر بودند.
كاله پهلوى شــباهت بســيارى به كاله كپى 
فرانسوى داشــت و نمادى غربى براى جامعه 
ايرانى محســوب مى شــد. تزريق نمادهاى 
ملى گرايى و ميهن پرســتى به آن از حساسيت 
اجتماعى در برابر اين نماد كاســت. با اين وجود 
بســيارى به مخالفت با ايــن كاله پرداختند: 
درگيرى هايى ميان دولت با اعراب و عشــاير، 
مخالفــت برخــى از نماينــدگان از جمله آقا 
ســيديعقوب انــوار نماينده يزد و ســيد رضا 
فيروزآبــادى نماينده تهران كــه طرفدار حق 
آزادى انتخاب شهروندان براى البسه خود بود 
درنهايت اين ماده در چهار بند به تصويب رسيد. 
جامعه پس از مدت ها به آرامش رســيده است و 
عموم اســتفاده از كاله پهلوى را پذيرفته اند كه 
رضاشاه به تركيه سفر مى كند. سفر پهلوى اول 
به تركيه آغاز روند سريع مدرنيزاسيون و تجدد 
در ايران اســت. رضا شاه كه در سفر به تركيه به 

قول حسن ارفع «رفته تا از همتاى خود بياموزد» 
از سرعت همسان سازى جامعه ترك با اروپاييان 
شگفت زده مى شود و در برابر آتاتورك احساس 
ســرخوردگى و عقب ماندگى مى كند. وى پس 
از بازگشــت به كاله پهلوى هم اكتفا نمى كند 
و دســتور مى دهد تا كاله شاپو كه همان كاله 
اروپايى اســت رسماً لباس رسمى  مردان ايران 
شــود. اين بار ديگر خبرى از مصوبه مجلس، 
اســتثنائات مختلف و يا نمادهاى ملى گرايى و 
ميهن پرستى نيست. رضاشــاه اين بار براى از 
دست ندادن زمان مســتقيماً دستور داده است 
تا كاله شاپو براى همانندسازى ايران با جامعه 
اروپايى به عنوان لباس متحدالشــكل انتخاب 
شود. شاه در اوايل خرداد 1314 در جمع وزرايش 
در مورد نمايندگان گفت: «ايران بايد غربى شود 
و آنهــا بايد از زمان گشــايش مجلس دهم در 
16 خرداد كاله شاپو به سر بگذارند». رضاشاه 
همچنين كشف حجاب زنان كه به زعم او باعث 
پيشرفت شايسته زنان مى شود را در دستور كار 

قرار داد. 
البسه زنان حرمسراهاى قاجارى، كاله پهلوى 
و كاله شــاپو، اولين و آخرين نمادهايى نبودند 
كه روند سريع و پااليش نشده تجدد بر فرهنگ 
ايرانى و اســالمى  تحميل كرد. اين البســه و 
كاله ها سير تطور جريان مد در پوشش را نشان 
مى دهند. امروزه كه ابعاد هجوم فرهنگى غرب 
بر فرهنگ هاى مستقل و اصيل بسيار گسترده تر 
شــده است لباس ها، پوشش ها و حتى بسيارى 
ديگر از لوازم ضرورى زندگى انســان مسلمان 

ايرانى پر از نمادهاى فرهنگى غربى ست. 
نكته شايسته تدقيق اين است كه آيا بست نشينى 
و بستن راه ورود محصوالت خارجى درمان اين 
هجوم است؟ آيا مى توان با جلوگيرى و نظارت 
شديد بر ورود وســايل خارجى در برابر حضور 

نمادهاى غربى در زندگى انســان مســلمان 
جلوگيرى كرد؟

اهالى فرهنگ و انديشه به خوبى درك مى كنند 
كه گســترش ابعاد نبرد فرهنگــى در جهان 
امروز، به خصوص با وجود رســانه هاى ارتباط 
جمعى، شبكه هاى اجتماعى و هجوم همه جانبه 
اطالعات، راه برخورد چكشــى را بسته است. 
غرب براى تأثيرگذارى در اعتقادات و فرهنگ 
جوامع مختلف، سليقه هاى گوناگون، روحيات و 

افكار متفاوت برنامه ريزى كرده است.
 طراحان هوشــمند دســتگاه هاى فرهنگى 
غرب به خوبى واقعيت هاى جامعه شــناختى و 
روان شناختى جوامع مختلف را بررسى كرده، بر 
اساس آن به تهيه و تنظيم نمادها و محصوالت 
فرهنگى مختلف دســت يازيده اند. پروژه هاى 
هم ذات پندارى كودك از طريق شخصيت هاى 
كارتونى، قهرمان ســازى از طريق ســاخت 
فيلم ها و هــم چنين ايده هاى مختلف ديگرى 
كه هر كدام طبقه سنى خاصى را هدف قرار داده 

است از جمله روش هاى آنان است. 
ورود اين محصوالت بــه فضاى خانواده هاى 
ايرانى و بهره مندى كودكان، نوجوانان و جوانان 
تنها زمانــى مى تواند مورد نكوهش قرار بگيرد 
كه دســتگاه هاى فرهنگى مسلمان به عنوان 
متصديان تعليم و نشر معارف الهى محصوالتى 
در خور، با كيفيت و هم طراز محصوالت خارجى 
توليد كرده باشــند. شايســته است مسئولين 
و اهالــى فرهنگ و هنر بــراى حضور در نبرد 
فرهنگــى و مبارزه با تهاجــم فرهنگى دركنار 
فرآيند حذف نمادهاى غربــى به دنبال ايجاد 
و ســاخت نمادهايى تازه بــا مضامينى دينى و 
كيفيتى باالتر باشند و در اين جهت كمر همت 

ببندند. 

️ ر﹁️ ﹚﹞ ︨︣ ︣ ︋ ﹤﹋ ﹩﹨﹑﹋
سجادسيدى
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نافرمانــى از شــايع ترين گله هــاى والدين از 
فرزندانشــان است كه بر اساس مطالعات انجام 
شــده از ابتداى دوران رشــد در كــودكان آغاز 
و تا ســنين ميانه كودكى ادامــه مى يابد. براى 
فرمانبردار كردن كودك چه مى توان انجام داد؟

︡﹫﹠﹋ ﹩︨︀﹠︫ ﹤︪اول:   ر ﹤︐﹊﹡     
ريشه نافرمانى كودك خود را كشف 

كنيد. معمــوًال نافرمانى كودك 
ريشه روانى دارد و روشى براى 
بيان اعتراض اســت. شــايد 
حســادتى كه به برادر و خواهر 

خود دارد، به صورت سرپيچى از 
فرمان شما خود را نشان مى دهد. 

شــايد تحقير و سرزنشى از والدين، او 
را در نافرمانى وارد كرده اســت. شــايدهاى 

زيادى در اينجا ممكن است كه بايد بررسى شوند. 
پيشــنهاد مى كنيم به مدت يك هفته حاالت 
محيطى و روانى كودك را چك كنيد. در اين يك 
هفته بررسى كنيد كه در چه زمان هايى نافرمانى 
او بيشتر مى شود، در چه زمان هايى او فرمانبردارى 
مى كند و چه مسائلى در طول روز آرامش روانى 
كودك را به هم مى زند مانند مقايســه او با ديگر 
كودكان، تحقير و برانگيختن حس حسادت او. 
بعد از روشــن شدن ريشه مشكل، براى رفع آن 

اقدام كنيد. 
︡︢را﹍    ﹡﹊︐﹥ دوم: ا︐︣ام︋ 

يكى از زمينه هاى فرمانبردار شدن كودك اين 
است كه در او حس احترام نسبت به والدين شكل 
بگيرد. اگر كودك احســاس كند كه به او احترام 
گذاشته مى شــود و او نيز بايد به ديگران احترام 
بگذارد، در نتيجه انگيزه او براى فرمانبردارى از 
والدينش بيشتر خواهد شد. برخى روان شناسان 
احترام را هسته اخالق آموزى به كودك مى دانند 
و معتقدند فرمانبردارى كــودك يكى از نتايج 
اخالق آموزى در او اســت. براى آموزش احترام 

به كودك به نكته هاى زير توجه كنيد: 
زمانــى كه به جايى مى رويد او را معرفى كنيد. 
ســنگينى معرفى شدن در او به مرور حس مورد 

احترام بودن و ديده شدن را القا مى كند. 
زمانى كه حرف مى زند حرفش را قطع نكنيد. 

به او اجاز ندهيد كه صحبت شما با همسرتان را 
قطع كند. اين كار به او مى فهماند كه احترام حريم 

ديگران را بايد نگهدارد. 

زمانى كه وارد اتاق او مى شويد در بزنيد و براى 
ورود اجازه بگيريد. 

از او بخواهيد كه هر وقت وارد اتاق شما مى شود 
در بزند. 

︡﹫︫︀ ﹢﹡︧︣د︋  ﹢م: ︠   ︨﹤︐﹊﹡   
از باال گرفتن جنگ قدرت براى فرمانبردار 
كردن كودك خــود بپرهيزيد. اگر 
نافرمانى كرد، بــدون هيجانى 
شدن و عصبانيت، آرامش خود را 
حفظ كنيد. شايد بهترين گزينه 
در حال حاضر آن باشد كه اجازه 
دهيد زمانى بگذرد تا آرامش بر 
شما حاكم شــود، سپس با توجه 
بــه روحيات كودك خود اقدام الزم را 
انجام دهيد. شايد الزم باشد در اجراى تنبيهى 
كه براى او معين كرده ايد جدى تر عمل كنيد و يا 
شــايد نياز باشد مدت كوتاهى با او قهر كنيد و يا 

اينكه او را از يك وعده غذايى محروم كنيد. 
︀︫ـ︡  ـ﹊﹙﹩︋   ︫﹤   ﹡﹊︐﹥  ︀رم:  د︨ـ︐﹢ر︋ 

ـ﹢د ︀ً ا︗︣ا︫  ﹝︐ ﹤ـ﹋
اولين مرحله در فرمانبردار كردن كودك، توجه به 
نوع دستور دادن به اوست. دستور مبهم، حتى اگر 
همراه با استدالل باشد، دستور مناسبى نيست. 
در عوض بايد دستور اختصاصى يك مرحله اى 
داد. يك دســتور اختصاصى تك مرحله اى كه 
حداكثر در ده كلمه بيان مى شــود؛ مثًال «تمام 
اســباب بازى هايت را داخل قفسه پايين كمدت 

بگذار!».
﹠︖﹛:  ﹨︪︡ار د﹨﹫︡  ︎﹤︐﹊﹡   

دســتورات اختصاصى و تقويــت فرمانبرى به 
تنهايى براى كســب همكارى كودك نافرمان 
كفايت نمى كند. اســتفاده از هشدارهاى مؤثر 
نيــز الزم اســت. بهترين روش براى هشــدار 
استفاده از چنين عباراتى است: « اگر................، 
اون وقــت.................... ». بــراى مثــال «اگر 
اســباب بازى هايت را جمع نكنى و داخل قفسه 
نگذارى، آن وقت شــما به مدت دو روز از بازى 
با ماشين محروم خواهى شد». عبارت «اگر..... 
آنوقت........» خيلى روشــن پيامد نافرمانى را به 
كودك گوشــزد مى كند. صرفاً يك بار هشدار 
را به كار ببريد و اگر الزم بود تا پنج بشــماريد تا 
مشغول به كار شود. تكرار زياد هشدار، كودك را 

در فرمانبردارى به موقع تنبل مى كند. 

︀﹡︊︣دار ﹋︣دن ﹋﹢دک﹎ـــــــــــــــــــــــــــــ﹢ش ﹋﹟!
﹡﹊︐﹥ ﹨︀ی ﹁︣﹝

على صادقى سرشت

نخســتين روز، بودن بود و آفرينش نخســتين 
اعجــاز بود. خداوند جلوه اى نمود و كهشــكان 
كهشكان ســياره آفريد كه به هر نقطه اش نظر 
مى كنى اعجاب است و اعجاز؛ زمين و آسمان و 
انسان و بى شمار وجود شكفت انگيز. بشر روزهاى 
بسيارى را گذراند، خانه ها ساخت و جمعيت خود 
را گسترش داد. بر امال خود افزود و از داشته هاى 
ديگران بهره هــا برد؛ با تجارت يا زور. انســان 
تكامل يافت بــا تمدن هاى كوچك و بزرگ. در 
هر زمانه اى خداوند رسولى را مبعوث كرد تا او از 
بودن خود و عمرى كه در اختيار دارد بيش از پيش 

استفاده كند. 
بشــر گذشــته بود از ايمان، به شكافتن رود و به 
بند كشــيدن جنّيان و زنده كــردن اموات. و بعد 
از هزارن ســال زيســتن به جايى رسيده بود كه 
هنگامه  آخرين اعجاز بود. اعجازى كه پس از آن، 
راه براى هيچ پيشرفتى محدود نباشد، در لحظه 
چشمانش را خيره نكند و جاودان باشد و با مدد و 
عنايت پروردگار تا نهايت تاريخ و تكامل به پيش 
رود. آخرين پيامبر، آخرين اعجازش كالم خداوند 

بود در قالب كالم و كتاب. 
«ن والقلم و مايسطرون»؛ خداوند متعال به قلم 
و آنچه با قلم مى نويسند و بر صفحه كاغذ نقش 
مى بندد ســوگند مى خورد. قلم و ثمره  عمل آن 
متعلق قســم پروردگار قرار گرفته و اين نشان از 
برترى و مقام باالى اين نعمت الهى است. انديشه 
تا آن زمان كه در ذهن آدمى است براى ديگران 
بى ثمر و تا زمانى كه بر زبان جارى است محدود به 
شنوندگان آن زمان و مكان محدود است؛ ولى با 

نوشته شدن و بر كاغذ آمدن مرزها و محدوديت ها 
را درمى نــوردد و در زمان هاى گوناگون و اعصار 
آينده و دور مورد تأمل و استفاده قرار مى گيرد؛ چه 
ثبت و ضبط علوم كه رسول آخرين فرمود 
︋َ﹤ِ»،1 چه نگارش تاريخ و شرح  وا ا﹜ِ︺ْ﹙َ﹛ ︋ِ︀﹜ِ﹊︐︀ ُ︡ َِّ»

زندگى و عرصه هاى گوناگون ادبى و هنرى. 
با نگاهى گذرا به تاريخ چندين هزاره  ســاله بشر 
آنچــه از دارايى ها، قدرت ها، شــكوت و جالل 
مردمان بر جاى مانــده آثار معنويى و هنرى اى 
است كه به ظهور خارجى رسيده است. اكنون نه از 
گنج قارون خبرى است و نه نادرشاه افشار بهره اى 
از درياى نور و كوه نور به همراه دارد. غنى كسانى 
هستند كه آنچه در قلب و عقل داشتند به نيكويى 
نگاشتند. و اثرى معنوى از خود به جاى گذاشتند 
از كشورگشايى ها و فتوحات اميران نيز تنها آنچه 
به قلم ماندگار شده به دست نسل هاى بعد رسيده 

است و آينه  عبرتى شده براى آيندگان. 
كسى كه اهل نوشتن است بايد بخواند و اين يعنى 
از سرمايه هاى معنوى گذشتگان بهره مند است 
و همچنين از عمر خود در زمان حال بهره مى برد 
و بــراى آيندگان هم ثروتــى را به جا مى گذارد. 
آنكه مى نويسند و دست به آفرينش ادبى مى زند، 
مى ماند و تا زمانى كه اثر او حيات دارد او نيز زنده 
اســت و در خاطره ها جاويدان. در مقايسه با باقى 
مواهب دنيا، جاه و مال و جان كه هرچه مرور زمان 
كهنه و كم ارزش ترش مى كند، كتاب و اثر قلمى 
هرچه بگذرد اجر و منزلت بيشترى پيدا مى كند. 

زبان فارســى يكى از غنى  ترين و پر ارزش  ترين 

زبان هاى تاريخ بشــرى است كه 
گذشته اى درخشــان و پر افتخار 
دارد. نخستين نگاشته هايى كه به 
دست ما رســيده است نشان از آن 
دارد كه مردم اين سرزمين همواره 
حكيمانى در خود پرورش داده اند. 
براى اين زبان همين افتخار كافى 
است كه پنج تن از قله هاى ادبيات 
جهان ايرانى و به زبان فارسى دست 
به آفرينش ادبــى زده اند. حافظ، 

ســعدى، مولوى، فردوســى و خيام نمايندگان 
فرهنگى و هنرى تاريخ ايران اســالمى در نزد 
بزرگان جهان اند و مايه  افتخار تمامى فارســى 

زبانان. 
قرن اخيــر قرن تحولى شــگرف و بنيادين در 
زندگى بشــر است. انســان پس از هزارمين بار 
دوباره با زبان جنگ ســخن گفت؛ جنگ هاى 
جهانــى در غرب كه ثمره  ملمــوس اش براى 
هگان ويرانى بــود و جنگ هاى تحميلى دول 
غربى با محوريت عــراق به ايران و جنگ هاى 
قومى و قبيله اى با بهانه هاى سياسى و مذهبى در 
اين روزهاى منطقه خاورميانه. شگفتا كه پس از 
اين همه تعالى فرهنگ و عمر چند هزار ساله اين 
رفتار و اثبات عاقبت اين اعمال، باز زبان سالح 
و كشــتار اولين گزينه  قدرتمندان است؛ چه در 
مواجهه با مردمان كشور خويش چه با مردمان 

ديگر ملل جهان. 
بازگشت به علم، دانش و فرهنگ مى تواند پايانى 
باشــد بر اين مصائب زبان مشترك مردم جهان 

﹇︧ـــــــــ﹛
︋﹥ ﹇﹙ــــــــ﹛
 ︋﹥ ﹋ــــــ﹙﹞﹥
 ︋﹥ ︨︴ــــ︣

️ روز ﹇﹙﹛ ︀ددا︫︐﹩ ︋﹥ ﹝﹠︀︨︊
زهرا راضى

علم، فرهنگ، هنر و ادبيات اســت، 
مى توان بر هميــن پايه ها مرزها را 
برداشت و مردمانى كه مى خواهند 
بيشتر سهم داشته باشند از زمين به 
مدد آثار معنويشــان باشد تا قدرت 
سالحشــان. چنان كه در سال هاى 
قبل مثنوى معنوى  مولوى در آمريكا 
اين كار را كرد. چنان كه نويسندگان 
زبردست روســى قله هاى ادبيات 
جهان را فتح كردند و مردمان چين و ژاپن با كوتاه 
نوشــت هاى طبعيت گرا فرهنگ خود را به تمام 
جهان صادر كردند. تقابلى اگر مى خواهد باشــد 
زبانش زبان كتاب باشــد و تمام انرژى انسان در 
يك مســير و آن هم تعالى نوع بشــر و پااليش 
سبك حكمرانى استبدادى و استعمارى باشد؛ نه 

دوباره خونريزى و آمارهاى كشتگان. 
از قلم و كتاب و فرهنگ به هر شيوه كه بگويى باز 
هم قدر آن مشخص نخواهد شد. سخن آخر اينكه 
خداوند با آخرين پيامبر خود محمدبن عبداللّـــه
 آخرين پيام خود را بــه مردمان آخرالزمان 
ابــالغ كرد؛ ايمان و اخالق و ســعادت در قالب 
كتاب و كالم. و رمز سعادت بشر بازگشت دوباره 
به كتاب آسمانى و حركت در مسير همان است 
با همان شيوه و ابزار؛ نوشتن و خواندن و جاودان 

شدن. 
پى نوشت:

︀ر ا﹔﹡﹢ار؛ ج٢، ص١٥١.  ١ . ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 

︫︊︧︐︀ن  ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥

حدوديت ها 
ون و اعصار 
ى گيرد؛ چه

 فرمود 
ريخ و شرح 

هنرى. 
 ســاله بشر 
وت و جالل 

ا هن

زبان هاى تاريخ بشــرى است كه 
گذشته اى درخشــان و پر افتخار 
دارد. نخستين نگاشته هايى كه به 
دست ما رســيده است نشاناز آن

دارد كه مردم اين سرزمين همواره 
حكيمانى در خود پرورش داده اند. 
براى اين زبان همين افتخار كافى 
است كه پنج تن از قله هاى ادبيات 
جهان ايرانى و به زبان فارسى دست 

آ

علم، فرهنگ، هنر و ادبيات اســت، 
مى توان بر هميــن پايه ها مرزها را 
مردمانى كه مى خواهند  برداشت و
بيشتر سهم داشته باشند از زمين به 
مدد آثار معنويشــان باشد تا قدرت 
سالحشــان. چنان كه در سال هاى 
قبل مثنوى معنوى  مولوى در آمريكا 
اين كار را كرد. چنان كه نويسندگان 
ات ادب قلههاى روس دست زب
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كتــاب «خاك بــاران 
خورده» اثر ســيد محمد 
جواد شرافت، شامل 27 
غزل  از شــعرهاى عمدتًا 
آيينى اســت. اين كتاب 
سال 1391 در انتشارات 
فصل پنجم منتشــر و به 

چاپ دوم رسيده است. 
سيد محمد جواد شرافت 
از روحانيون حوزه علميه 
قم و از فعاالن فرهنگى 
عرصه هنر در اين شــهر 
اســت كه همــواره در 
ســاماندهى شعر حوزه و 
شناخت شاعران جوان و 

با استعداد طلبه نقش به سزايى داشته است. 
«خاك باران خورده» هر چند به دور از هياهوى 
بازار شــعر در اين ســال ها به چاپ رسيد؛ اما از 
كتاب هاى قابل توجه در عرصه شعر آيينى است. 
شعر ســرودن در حريم مفاهيم آيينى از آنجا كه 
همواره با محــدوده معينى از معانى و كلمات در 
ارتباط است پرواز خيال را تا حد زيادى محدود و 
سخت مى نمايد؛ چه آنكه ذهن شاعر خاك باران 
خورده با اشراف به قواعد اين حريم، خيال پردازى 
را تنها در اين حيطه مجاز مى داند و اين ســلوك 
محتاطانه حتى در عاشقانه هاى اندك اين كتاب 

حس مى شود. 
آسيب هايى امروزه در شعر آيينى به چشم مى آيد 

ماننــد افــراط و اغــراق  در 
فضاســازى هاى حزن انگيز 
كــه متأثر از آشــنا نبودن با 
تاريــخ و گاهى براى به وجد 
آوردن مخاطــب عــام در 
هيئات مذهبى  كه حتى تا مرز 
مغايرت با ســيره معصومين 
و اهل بيت(عليهم الســالم) 
پيش مــى رود و نپرداختن به 
جنبه هاى معنوى و حماسى 
زندگى معصومين. شناخت 
محمدجواد  ســيد  حوزوى 
شرافت با تأثير بر اين موضوع 
او را از آسيب هاى همگنانش 
در شــعر آيينــى بــه دور 
نگه داشته اســت. اين ويژگى او را در اين عرصه 

متمايز مى نمايد. 
شاعر در ارائه اوزان متفاوت موفق عمل مى كند و 

تلميح در بن مايه شعرهاى اوست: 
تا اوج عرش در شب معراج رفته اى 

 باالتر از نهايت پرواز جبرئيل 
***

خورشيدى و بر شانه خورشيد رفتى  
فرياد مى زد آسمان: نور على نور 

عمده شعر هاى اين كتاب نحو و فرم يك دستى 
دارد. استفاده زياد از موتيوهايى شناخته شده در 
يك حوزه معنايى گرچه به ظاهر مى تواند براى 
مخاطب حرفه اى شعر خســته كننده باشد؛ اما 

شاعر با پرداختى دقيق و بدون اشكال كه نشان 
از تسلط او به شعر كالسيك دارد، هوشمندانه از 

ورطه تكرار فاصله مى گيرد. 
تصاويرى بديع در شعر او گاهى رخ مى نمايانند:  

تو لحظه مقرر و من مثل عقربه 
هر لحظه يك قدم به تو نزديك مى شوم

 ســادگى و صميميت در اين اشــعار هيچگاه 
منجر به بيانى سســت نمى شود و شعر در عين 
سادگى از ســالمت زبان برخوردار است و دچار 

سطحى گرايى نمى شود. 
اين ويژگى ها هر چند «خــاك باران خورده» را 
با نگاهى كالســيك تا حــدود زيادى بى نقص 
نشــان مى دهد؛ اما گويا شاعر در بازآفرينى زبان 
شعر آيينى توفيق چندانى كسب نكرده است. البته 
درستى اين ادعا زمانى ثابت مى شود كه اشعار اين 
كتاب به دقت بررسى و تحليل شوند. براي مثال 
تركيب ها و موتيوهاى شناخته شده و مستعمل 
در اشعار اين كتاب كاربرد فراوانى دارند، كه البته 
شاعر گاهى در استفاده تازه اى از آنها موفق بوده 

است: 
اى لهجه ات ز نغمه باران فصيح تر 

 لبخندت از تبسم گل ها مليح تر
 دو تركيــب متدوال نغمه  باران و تبســم گل در 
يك بيت اســتفاده شده است اما بهره تازه اى كه 
شاعر به خوبى از تركيب اول و تشبيه لهجه پيامبر 
اكرم(ص) به آن مى برد با آنچه كه در تبسم گل 
و تشــبيه لبخند به آن صورت مى گيرد متفاوت 

است. 

︣︑ ﹫︭﹁ ات ز ﹡︽﹞﹥ ︋︀ران ﹤︖﹛ ای
︣ آ﹫﹠﹩ «︠︀ک ︋︀ران ︠﹢رده» ︺︫ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹤︋ ﹩﹨︀﹍﹡

ميثم حميدى

از هم دور افتاديم
تو آن ماهى كه در پايت تالطم مى كند دريا

شبى كه با تو بودن را تبسم مى كند دريا
نگاهش غرق نور تو، سرش سرشار شور تو
چه شور انگيز با چشمت تكلم مى كند دريا

دلش از غصه مى گيرد، هزاران دفعه مى ميرد
همين كه در پس ابرى، تو را گم مى كند دريا

مگر بر سينه ساحل نشسته رد ّ پاى تو
كه با هر موج بر خاكش، تيمم مى كند دريا

تو آن ماهى، من آن دريا كه از هم دور افتاديم
بگو كى روى ماهت را تبسم مى كند دريا

︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣

فصل رهايى 
شعرى تقديم به قيام هاى عاشورايى عالم در تداوم 
ظلم ستيزى حسينى  به ويژه انقالب شيعيان بحرين

جارى استغاثه ها، اى اشك وقت بر گونه ها رها شدن است
ماجراى حماسه ها، اى خون فصل با خاك آشنا شدن است

بغض، اى ناله فروخورده آخرين راه چاره فرياد ست
اى سكوت، اى ترانه زخمى مرهم درد تو صدا شدن است
گرچه در كار بستنى اى قفل، ناگزير از شكستنى اى قفل

اى در بسته، اى دل خسته، عاقبت قسمت تو وا شدن است
در قفس شور زندگى مرده ست، حس و حال پرندگى مرده ست

اى پرنده چقدر در چشمت، شوق در آسمان رها شدن است
خاك، اى خاك، غوطه ور در اشك سرگذشت تو چون مدينه گذشت

خاك، اى خاك، شعله ور با خون سرنوشت تو كربال شدن است

از چشم هاى تو 
نمى از چشم هاى توست چشمه، رود، دريا هم
كمى از رّد پاى توست جنگل، كوه، صحرا هم

تو از تورات و انجيل و زبور، از نور لبريزى
تو قرآنى، زمين محو شكوهت آسمان ها هم

جهان نيلى است طوفانى، جهان دل مرده ظلمانى
تويى تو نوح، موسى هم تويى تو خضر، عيسى هم

نوايت نغمه داود، حسنت سوره يوسف
مرا ذوق شنيدن مى كشد شوق تماشا هم

تو آن ماهى كه در پايت تالطم مى كند دريا
من آن درياى سرگردان دور افتاده از ماهم

اسير روى ماه تو، هواخواه نگاه تو
نشسته بين راه تو، نه تنها من، كه دنيا هم

تمام روزها بى تو شده روز مبادا، نه
كه مى گريد به حال و روز ما روز مبادا هم
همه امروزها مثل غروب جمعه دل گيرند

كه بى تو تيره و تلخ است چون ديروز، فردا هم
جهانى را كه پژواك صدايت را نمى خواهد

نمى خواهم نمى خواهم نمى خواهم نمى خواهم

بند اول از تركيب بند تقديم 
شده  به خاك پاى حضرت 

رسول اكرم(ص)
اى لهجه ات ز نغمه ى باران فصيح تر

لبخندت از تبسم گل ها مليح تر
بر موى تو نسيم بهشتى دخيل بست

يعنى نديده از خم زلفت ضريح تر
اى با خداى عرش ز موسى كليم تر
با ساكنان فرش ز عيسى مسيح تر

با ديدن تو عشق نمْك گير شد كه ديد
روى تو را ز چهره يوسف مليح تر
تو حسن مطلع غزل سبز خلقتى

حسن ختام قصه ناب نبوتى
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كمتر كسى به ياد دارد كه صدا و سيما برنامه ها 
و ســريال هاى عادى خــود را در ماه مبارك 
رمضــان تعطيل كــرد تــا روزه داران به ذكر 
و دعــا و عبادت در اين ايــام عزيز بپردازند. بر 
عكس گذشته در سياست هاى جديد سازمان 
صدا و ســيماى جمهورى اسالمى ايران همه 
ساله ســريال هايى مخصوص اين ايام ساخته 
مى شود. اين سياســت ها و البته جذابيت هاى 
رســانه اى باعث شده تا اتفاق مذكور كم كم از 
ذهن مردم پاك شود و صد البته صحبت درباره 

صحت و سقم اين اتفاق نيز منتفى گردد. 
براى مخاطبان رسانه ملى تماشاى سريال هاى 
ويــژه ماه مبارك رمضان به يك عادت جمعى 
تبديل شــده است. با نزديك شدن ماه مبارك 
رمضان، يكى از برنامه هاى هم وطنان اطالع 
از نام و ساعت پخش ســريال هاى مناسبتى 
شــبكه هاى مختلف براى تماشاى آنهاست. 
تلويزيــون هــم كه شــناخت نســبى از اين 
عالقه مندى به دســت آورده است، همه ساله 
تــالش مى كند تــا در ماه مبــارك بينندگان 
بيشــترى را پاى اين جعبه بنشاند. و نكته قابل 
ذكر اينجاست كه شــبكه هاى مختلف رسانه 
ملى بــا نگاهى به سياســت ها و تعاريف خود 

مى كوشند گوى سبقت را از يكديگر بربايند. 
ســريال هاى تلوزيون تا اواخر دهه 70 و اوايل 
دهه 80 شكل مناســبتى به خود نگرفته بود. 
مى توان اولين سريال از سلسله سريال هاى ماه 
رمضان را ســريال «گمگشته» دانست كه به 
كارگردانى رامبد جوان براى پخش در شــبكه 
ســه در ماه مبارك رمضان ســال 1380 تهيه 
شد. البته اين سريال با وجود موفقيت در جذب 
مخاطب، اولين ســريال مناسبتى مخصوص 
اين ماه مبارك نبود. سريال «نيمه پنهان ماه» 

به كارگردانى مجيد جعفرى هفت ســال قبل 
از گمگشــته و در سال 1373 تهيه شد و در ماه 
مبارك رمضان همان سال به روى آنتن رفت. 
نيمه پنهان ماه در رده سريال هاى بسيار موفق 
ارزيابى مى شــود و باز پخش آن در چند كانال 
خارج از كشور مانند النخيل كشور عراق بازخورد 
بســيار مناسبى داشــت و تا حدود زيادى راه را 
براى پخش سريال هاى ديگر ايرانى مانند امام 

على و تنهاترين سردار هموار نمود. 
بعد از موفقيت نسبى سريال هاى نيمه پنهان 
مــاه و گمگشــته كم كم جاى ســريال هاى 
مناســبتى، به خصوص سريال هايى كه براى 
پخش در ماه مبارك رمضان توليد شــده بود، 
باز شد و كارگردانان تلوزيونى شروع به ساخت 
چنين سريال هايى براى پخش در شبكه هاى 
صدا و سيما كردند. در بين تمامى  سريال هاى 
ساخته شــده، عالوه بر دو سريال نيمه پنهان 
ماه و گمگشــته كه صف شــكن سريال هاى 
مناســبتى بودند، چند سريال ديگر نيز در رده 
ســريال هاى موفق و با قدرت جذب مخاطب 
باال قرار مى گيرند. اكثر اين سريال ها ژانر طنز 
را بــراى خود انتخاب كرده اند و شــايد عامل 
موفقيت اين ســريال ها همين بوده باشــد. 
پشــت كنكورى ها در سال 81، خانه به دوش 
به كارگردانى رضا عطاران در ســال 83 متهم 
گريخت در ســال84 و اين اواخر هم دودكش 
سريال هاى موفق مناسبتى و طنز صدا و سيما 
بودند. البته و صد البته ســريال هايى كه براى 
پخــش در ماه مبارك رمضان آماده شــدند و 
آماده مى شوند به ژانر كمدى محدود نمى شود. 
«او يك فرشته بود» ســريالى بود كه در ژانر 
ماورايى و تا حدودى هم مذهبى توليد شد. نقطه 
مذهبى اين سريال پرداختن به مقوله شيطان 

بود. در اين راســتا بايد به سريال صاحبدالن 
نيز اشاره نمود. مزه ديالوگ هاى قدرتمند اين 
سريال هنوز هم زير زبان مخاطبانش هست. 
بجاســت به «ميوه ممنوعه» هم اشاره كنيم. 
ســريال ميوه ممنوعه با بازى بــه ياد ماندنى 
علــى نصيريان در صدد ممنــوع نمودن يك 
ميــوه بود. «اغما» و «زير زمين» را هم به اين 
جمع اضافه كنيد. «اغما» داستان پنجه طالى 
بيمارســتان هاى هشت ســال دفاع مقدس 
بود كه شــيطان در صدد ســوق دادن وى به 

سرازيرى تكبر و نخوت بود.1 
آنچه در باال گذشــت مرورى بر سريال هايى 
بود كه طى چند ســال گذشته و در ماه مبارك 
رمضان از آنتن رســانه ملى مهمان خانه هاى 
روزه داران بوده اســت؛ اما نكته اى كه به نظر 
در اينجا مغفول مانده اســت كاركرد رسانه در 
برخورد با مخاطبان اســت. نگارنده در ادامه به 
ذكر سؤال بسنده نموده و مخاطبان خوش فكر 
و وزيــن اين ماهنامــه را در نتيجه گيرى آزاد 
مى گــذارد. آيا نظر مخاطبان بــه طور تام در 
برنامه سازى ســازمانى كه نماينده منحصر به 
فرد رســانه تصويرى و صوتى در ايران است، 
كافى است؟ آيا نبايد در ماه مبارك رمضان نگاه 
به برنامه سازى تفاوت محتوايى با برنامه هاى 
ديگر مناســبتى مانند عيد نوروز داشته باشد؟ 
آيا ارتباط فيلم نامه ســريال با ماه رمضان تنها 
در وقــوع و اتفاقات فيلم در ماه مبارك رمضان 
است؟ آيا بهتر نيست ساعاتى را به خود مخاطب 
اختصاص داد تا ايام عزيز مهمانى خدا را به ذكر 

و عبادت بپردازد؟
پى نوشت:

︣︀ل را ︑︃︔﹫︣﹎︢ار و ﹝﹢﹁﹅   ︨﹟١. ﹎﹀︐﹠﹩ ا︨️ ر﹨︊︣ ﹝︺︷﹛ ا﹡﹆﹑ب ا
 ︣︐﹢﹇ و ︣︐  ︋﹩ا﹢︐﹞ ︀  ︋﹩︀﹨ ︀ل︣  ︨﹟﹫﹠ ︡﹫﹛﹢︑ ﹤ ا︻﹑م ﹋︣د﹡︡ و︋ 

︑︃﹋﹫︡ ﹋︣د﹡︡. 

﹎︢ری ︋︣ ︨︣︀ل ﹨︀ی ﹝︀ه ر﹝︱︀ن
︨︣︀ل ﹨︀ی ﹝︀ه ر﹝︱︀ن ︀︋︡ ︋︀︫﹠︡؛ ︋﹍﹢ ︠︉!

عليرضا دهخوارقانى

︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و﹨﹠︣

كيسه هاى نان و خرما خواب راحت مى كنند
دست هاى پينه دارش استراحت مى كنند
نخل ها از غربت و بغض گلو راحت شدند
مردم از دسِت عدالت هاى او راحت شدند

اى خوارج، بهترين فرصت براى دشمنى ست
شمع بيت المال را روشن كنيد، او رفتنى ست

درد را با گريه هاى بى صدا آزار داد
با لباس نخ نمايش، كوفه را آزار داد

مهربانى نگاهش حيف مشگل ساز بود!
روى مسكين ها دِر دارالخالفه باز بود

...دشمنانش درلباِس دوست بسيارند و او
...بندگان كيسه هاى سرخ دينارند و او

ساده گى سفره اش خارى به چشم شهر بود
مرتضى با زرق و برق زندگى شان قهر بود
نيمه شب ها كوچه ها را عطرآگين مى كند
درعوض، درحِق او هر خانه نفرين مى كند
حرص اهل مكر، از بنده نوازِى على ست
داستان بچه هاشان بى نمازى على ست

گام در راِه فالنى و فالن برداشتند
از اذان ها نام او را مغرضان برداشتند

جرم سنگينى ست، بر لب خنده را برجسته كرد
چاه ها ديدند موال خستگى را خسته كرد
ُجرم سنگينى ست، تيغ ذوالفقارى داشتن

زخم ها از بدر و خيبر يادگارى داشتن
ُجرم سنگينى ست، از غم كوله بارى داشتن

مثل پيغمبر عباِى وصله دارى داشتن
ُجرم سنگينى ست، بر تقدير حق راضى شدن

با يتيمان روزهاى گرم همبازى شدن
ُجرم سنگينى ست، جاى زر، مقدر خواستن

در دو دنيا خيرخواهِى برادر خواستن
ُجرم سنگينى ست، در دل عشق زهرا داشتن

سال ها در سينه داغ كهنه اى را داشتن
هيچ طوفانى حريف عزم سكانش نبود

تيغ تيز ابن ملجم قاتل جانش نبود
پشت در، آيينه اش را سنگ غافلگير كرد

زخم بازويى، اميرالمومنين را پيركرد
مرگ سى سال است بر او، خنجر از رو مى كشد

هر چه موال مى كشد، از درد پهلو مى كشد
وحيد قاسمى

وقت پرواز آسمان شده بود
گوئيا آخر جهان شده بود

كعبه مى رفت در دل محراب
لحظه ى گريه ى اذان شده بود

كوفه لبريز از مصيبت بود
 باد در كوچه نوحه خوان شده بود

شور افتاد در دل زينب
پى بابا دلش روان شده بود
در و ديوار التماسش كرد

در و ديوار مهربان شده بود
شوق ديدار حضرت زهرا

در نگاه على عيان شده بود
خار در چشم و تيغ بين گلو

زخم، مهمان استخوان شده بود
سايه اى شوم پشت هر ديوار
در كمين على نهان شده بود
ناگهان آسمان ترك برداشت

فرق خورشيد خون فشان شده بود
در نجف سينه بيقرار از عشق

گفت "ال يمكن الفرار" از عشق
سيدحميدرضا برقعى

︡ ︠﹢ن ﹁︪︀ن ︫︡ه ︋﹢د ﹫ ﹁︣ق ︠﹢︫ر
به كوشش فاطمه سعيدى

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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︡︖︧﹞ ﹤﹡︀︋︀︐﹋  ︀ن︐︧︊︫

︣﹁﹩ ﹋︐︀ب ︺﹞

«مــردان و زنــان 
بى همســر خــود را 
همسر دهيد، همچنين 
كنيزان  و  غالمــان 
صالح و درست كارتان 
را، اگر فقير و تنگدست 
باشند. خداوند از فضل 
خود آنــان را بى نياز 

مى سازد؛ خداوند گشايش دهنده و آگاه است!».1 
«و از نشانه هاى او (خدا) اينكه از خودتان همسرانى 
براى شما آفريد تا به آنها آرام گيريد و ميانتان دوستى 
و رحمت نهاد. آرى، در اين (نعمت) براى مردمى كه 

مى انديشند قطعاً نشانه هايى است».2
روش اسالم در ترغيب جوانان به ازدواج چيست؟ 
موانع ازدواج و راهكارهاى رفع آنان چيست؟ عوامل 
پيشينِى پايدارى و رضامندى در زندگى زناشويى 
كدام اســت؟ منظور از توانمندى هاى شــناختى 
در پايدارى زندگى چيســت؟ از نگاه دين، اهداف 
تشكيل يك خانوده چيســت؟ محدوديت هاى 
ازدواج كدام است؟ كدام يك از مالك هاى ازدواج 

را بر ساير مالك ها بايد برترى داد؟ چگونه مى توان 
ديندارى يك فرد را تشخيص داد؟ عوامل پسينِى 
پايدارى و رضايتمندى زناشــويى چه چيزهايى 
هســتند؟ معناى موّدت و رحمــت و تفاوت آنها 
چيســت؟ مفهوم خوش اخالقى زوجين چيست؟ 
واكنش مناسب به «بدى همسر» چيستند؟ انواع 
و مراتب سپاسگزارى چه مى باشد؟ بنيان خيانت 

زناشويى و پيامد آن چيست؟ 
انسان باتقوا، توان مهار نفس و انتظار كشيدن و به 
تأخير انداختن خواسته هاى خود را دارد؛ به خالف 
شخص بى تقوا كه قدرت مهار نفس و توان تحّمل 
را ندارد و بر مركب هوس ســوار اســت و تنها به 
خواسته هاى خود مى انديشد. انسان هاى بى تقوا به 
دستورات دين چه در تشكيل زندگى و چه در كنترل 

و مديريت آن بى توجه هستند.
خداوند براى كمك به بندگان خود در مهار نفس، 
راه هاى حالل ارضاى نيازهاى مختلف از جمله نياز 
جنسى را بيان مى دارد و نيز براى پايدارى اين نهاد 
راهكارهاى الزم را ارائه مى دهد. از اين رو مى توان 
گفــت خانواده يكى از مهم ترين و اساســى ترين 

بنيان هــاى بشــرى در جهــت رشــد معنوى 
انسان هاست كه نمى توان به سادگى از آن گذشت 
و بايــد براى موفقيت آن تالش كرد و راهكارهاى 
سالمت و آرامش يافتن در آن را شناخت. از سويى 
روشــن اســت كه موفقيت و كاميابى خانواده، در 
گرو كسب مهارت ها و توانمندى هاى الزم براى 

زندگى خانوادگى است. 
كتاب «رضايت زناشويى»، اثر استاد حجت االسالم 
و المسلمين دكتر عباس پسنديده، در سه فصل به 
مباحث مفيدى در مورد مسئله ازدواج و ترغيب به 
آن، سبك اسالمى در برطرف ساختن موانع ازدواج 
و عوامل تأمين كننده پايدارى و رضايت زناشويى 
كــه قبل از ازدواج و بعــد از ازدواج بايد به آن توجه 

شود، مى پردازد. 
اين اثر ارزشــمند را پژوهشــكده اخالق و علوم 
رفتارى پژوهشــگاه قرآن و حديث به ســفارش 
سازمان بهزيستى كشور تهيه كرده و مؤسسه علمى 
فرهنگى دارالحديث آن را به زيور طبع آراسته است. 

پى نوشت:
١. ﹡﹢ر: ٣٢. 
٢. روم: ٢١.

️︀︲ر ﹩﹠︣ ﹫︫ ﹤︋
«﹩﹢︫︀﹡ز ️ ︀︲︀ب «ر︐﹋ ﹩﹁︣︺﹞

على  صادقى سرشت

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
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