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﹝﹠︊ـــ︣
سرويس منبر: 

شـوال را شـوال مى خوانند؛ زيـرا گناهان مؤمنين 
را بـر مـى دارد.1 ماهـى كـه مطلع آن عيـد بندگى 
و فطـرت اسـت و ياد حماسـه غزوه هـاى خندق 
و احـد را زنـده مى كنـد. ماهـى كه پيامبـر رحمت 
حامى بـزرگ خود، عمويش حمزه سيدالشـهدا را 

از دسـت داد و بسـيار اندوهگين شد. 
شـوال امـا بيش از همـه رنگ و بـوى غربت بقيع 
را دارد. در هشـتمين روز از ايـن مـاه بقـاع چهار 
امام معصوم شـيعيان به دسـت وهابيـان كور دل 
ويـران شـد، تا غربـت ائمه شـيعه بـراى پيروان 
همه اديان و مذاهب جهان آشـكارتر شـود. از اين 
رو در ايـن شـماره عـالوه بـر شخصيت شناسـى 
حمـزه سيدالشـهدا، بـه تاريخچه تخريـب مآثر 
دشـمنان  دسـت  بـه  شـيعه  مقدسـه  اماكـن  و 

پرداخته ايـم.  tاهل بيـت
بـا  اسـت  شـده  مصـادف  امسـال  شـوال  مـاه 
تعطيـالت تابسـتان و اوقـات فراغـت جوانـان. 
اوقـات  طـرح  دوره هـاى  برگـزارى  چگونگـى 
فراغت و برگزارى كالس ها، جلسـات، مسـابقه و 
سـرگرمى در مسـجد و شـيوه هاى جذب جوانان 
و نوجوانـان از جملـه مهارت هايـى اسـت كـه در 
بخش نخسـت سـرويس منبر ارائه شـده اسـت 
تـا مبلغان هرچـه بيشـتر فراغت مسـجدى ها را 
به شـكوفايى استعدادهايشـان تبديل و ايشان را 
بـه خـدا نزديك تـر كننـد و بـه ايـن آيه شـريفه 
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︣ای ﹝︧︖︡ ︋ ﹩﹡︀︗
بارها وبارها شنيده ايم «دهكده جهانى»!! هم ترسناك و هم فرصت ساز! موضوعي كه در عين حال حاكميت و استيالي 
 :qفرهنگي بر جوامع، حكايتي فراتر دارد و آن بندگي انسان است. تلخ است اما حقيقي است؛ زيرا بنابر فرمايش امام جواد
» اين دهكده نه تنها سمع و بصر را كه حتي دل ها را تسخير كرده و كار را به جايي رسانده       »
است كه باطل، حق جلوه كند و حق، باطل. روزي كه سازندگان اين دهكده شروع به ساختن و پرداختن نوع جديدي از 

زندگي نمودند، معلوم نيست درباره افق و چشم انداز آينده آن چگونه تصوري داشتند! 
انگيزه اين نوشته نه تنها تمجيد از صاحبان اين دهكده جاهلي نيست كه نوعي دشمن شناسي است. و هر چقدر دشمن 
داناتر روش مقابله با آن زيركانه تر! ارمغان دهكده جديد با ژســت انسان محوري خدمات ارتباطي فراوان و در عين حال 
خساراتي براي انسان است كه جز خداي تبارك و تعالي كسي جبران گر آن همه ضرر و زيان نيست! در آغاز به نظر مى رسد 
نزديك سازي پيوندهاي انسانى، انگيزه قدرتمند جريان معارض ديني است! نياز به ارتباط بديهى تر از آن است كه مورد 
بحث و بررسي قرار گيرد؛ اما اين مسئله كه چگونه و درباره چه موضوعي ارتباط ها برقرار شود تا در نتيجه منجر به ايجاد 
پيوندهاي عميق اخالقي و اعتقادي و قانوني شود، موضوع دوم جريان فكري و انديشه اي متوليان دهكده جهاني است. 

اين شايد آغاز راه تفكر ابزار رسانه اي و روند رو به رشد آن است. 
امروزه جزء بديهى ترين ابزار براي جوانان اســتفاده از فضاي مجازي فردمحورانه و جمع محوارنه اســت؛ موضوعاتي 
همچون شبكه هاي اجتماعي و نرم افزارهايي كه در تلفن هاي همراه مرزهاي ارتباطي را از سطح خصوص ترين مرزها 
در نورديده و اكنون در خلوت ترين لحظات نسل جديد خودنمايي دارد! اما نقطه مقابل در انديشه اي كه مى شناسيم، يعني 
انديشه دين محور، اگر به حقيقت كلمه دين محور باشد و نه ژست آن، شكل ارتباطات صادقانه تر، حقيقى تر و انسانى تر 
است و اين تنها يك ادعا نيست! تأكيد فراوان اسالم بر مراسم عباديـ  اجتماعي نماز جماعت و همنشيني مؤمنين در كنار 
يكديگر حقيقتي انكارنشدني درباره اوليات ارتباطي انسان خداپرست با جامعه مؤمن است. بررسي اين نكته الزم است 
كه چرا ارتباط تأثيرگذار مسجدي كه در مرتبه اول از جمع شدن براي نماز جماعت آغاز مى گردد و در ادامه بستر مديريت 
عقالني و سياسي اجتماع را مي سازد، اكنون چنان از جايگاه اصلي خود فاصله گرفته است كه حتي نقش عباديـ  اجتماعي 

خود را نيز ندارد؛ چه رسد به آنكه بتوان درباره راهكارهاي ارتباطي بين مساجد نيز صحبت كرد. 
اين نوشته ناتوان تر از آن كه است بتواند آسيب شناسي كاملي از اين مسئله داشته باشد؛ اما حقيقت آن است در ابتدا بايد به 
تغيير نگرش ها توجه نمود؛ زيرا به نظر مى رسد به همان اندازه كه عمارت بناي مسجد اهميت دارد، چند برابر آن ساخت 
اجتماع مؤمنين و حضور آنان اهميت داشته باشد؛ چرا كه اگر اجتماعي نباشد، عمال ساختمان مسجد نيز تبديل به ويرانه 

حضور خواهد شد. 
درباره پيوند مساجد كه در حقيقت محور جريان سازي اجتماع ديني است مديريت مركز رسيدگي به امور مساجد در سطح 
كالن، تالش وافر خود را در اين باره داشته و خواهد داشت. در سطح محله و ناحيه، اين وظيفه در مرحله اول بايد دغدغه 
خود متوليان مساجد گردد و با ارتباط گيري در سطوح مختلف بين ائمه جماعات، هيئات امنا، شوراي فرهنگي و در نهايت 
عامه مردم تبديل به يك هنجار هماهنگ اجتماع ديني شود. درباره چرايي اين ارتباط مي توان به مهم ترين نكته يعني 
حل كردن مشكالت مساجد هر محله و موضوعات مختلف اجتماعي اشاره نمود. تجربه نشان داده كه يك مسجد فعال 
چنان بر محله و اطراف خود تاثيرگذار است كه هيچ مكان ديگري اين چنين فرهنگسازي اي ندارد. حال اگر اين مسجد 
با ايجاد ارتباط با مساجد ديگر، زمينه پيوند عميق تري را ايجاد نمايد، اتفاق ميمون و مباركي رخ خواهد داد. يكي از مظاهر 
اين پيوندها كه سنت ديرينه تاريخي بوده و هست حضور دسته هاي عزاداري در مساجد يكديگر است كه البته بيشتر جنبه 
شعائري دارد. اين نوع پيوندهاي ايماني كه بستر اصلي آن تنها در مساجد شكل مي گيرد، مي تواند شبكه اي قدرتمند در 

برابر فرهنگي باشد كه با استفاده از ابزار پيشرفته تكنولوژي حضوري جدي در بين نسل نو دارد.
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﹝︀رت ﹨︀ی ﹋﹑︨︡اری
صمد نظرى(استاد مركز تخصصى تبليغ)

﹤﹞︡﹆﹞ 
هدف مبلغان گرامى از تدريس و تشكيل كالس 
براى مخاطبــان كودك، نوجوان و جوان در ايام 
تابســتان و ماه مبارك رمضان و...، تأثيرگذارى 
مطلوب دينى بــر اين مخاطبان در حوزه عقايد، 
اخالق، احكام و... است. اين تأثيرگذارى در سه 

حيطه مى تواند باشد:
1. تأثيرگذارى بر عواطف و احساسات؛

2. تأثيرگذارى بر انديشه و فكر؛
3. تأثيرگذارى بر رفتار و كردار.

يعنى مبلغ در نهايت مى خواهد مخاطبانش نماز 
بخوانند، در عمل غيبت را ترك كنند، به نامحرم 

نگاه نكنند و... .
از ســوى ديگر براى تأثيرگذارى بهتر و بيشتر بر 
مخاطب در كالس، ســه مرحله مهم بايد طى 

شود:
1. برقرارى ارتباط؛
2. ايجاد مقبوليت؛

3. ايجاد محبوبيت. 
مبلغان و مربيان عزيز بــراى اجراى هر كدام از 
مراحل باال بايد مهــارت الزم و كافى را در خود 

ايجاد كنند.
مهارت برقرارى ارتباط اوليه در كالس

در كالس ابتدا بايد با مخاطب ارتباط خوبى برقرار 
كرد. براى برقرارى ارتباطى خوب و مؤثر بايد به 

نكات زير توجه كرد:

﹑م و ا﹢ال ︎︨︣﹩ ١. ﹡﹢ه ورود و︨ 
ورود به كالس بايد طورى باشد كه دانش آموزان 
احساس صميميت كنند؛ البته بايد توجه داشت 
ايــن صميميت نبايــد آن چنان زياد باشــد كه 
دانش آموزان ابتكار عمل را از دست مبلغ گرفته، 
او را دســت بيندازند يا در كالس شلوغ كنند و... 
؛ بنابراين پيشــنهاد مى شــود در لحظه ورود به 

كالس چنين عمل شود:
- با لب خندان و حس شاد وارد شويد.

- به چشــمان مخاطبان نگاه مستقيم نداشته 
باشيد.

- ابتدا بنشــينيد و روى ميز جلوى خود را مرتب 
كنيد.

- به سر و صدا و همهمه هاى دانش آموزان توجه 
نكنيد.

- پس از دو دقيقه بــه دانش آموزان نگاه كنيد و 

با نام و ياد خــدا و كمك گرفتن از خداى متعال 
شروع كنيد.

︣︺  ︫︀ ︣وع︋   ︫.٢
الف) اســتفاده از شــعرهايى كه مستقيم براى 

شروع، سروده شده اند:
به نام خداوند جان آفرين      حكيم سخن در زبان 

آفرين 
به نام آن كه گل را رنگ و بو داد     ز شــبنم الله ها 

را آبرو داد
ب) استفاده از شعرهايى كه اگرچه مستقيم براى 
شروع سروده نشده اند، مى توان به تناسب از آنها 

براى شروع استفاده كرد:
زندگى زيباســت اى زيباپسند     زنده انديشان به 

زيبايى رسند
آن قدر زيباســت اين بى بازگشــت    كز برايش 

مى توان از جان گذشت
خواهى نخورى ز تيم ابليس شكســت      بايد به 

دفاع از دل و ديده نشست
چون شــوت شود به سوى دل توپ گناه     دروازه 

دل به روى آن بايد بست
بگذشت زمان و دست به كارى نزديم       بر گردن 

لحظه ها مهارى نزديم
صــد توپ زدى تمام را كــردى اوت        صد پاس 

گرفته آبشارى نزديم

دا︨ــ︐︀ن(︠︀︵︣ه،  ︋ــ︀  ︫ــ︣وع   .٣
دا︨︐︀ن واره، ︀﹊️ و ﹇︭﹥)

نمونه داستان: امام صادقq در مسجدالحرام در 
حال طواف كعبه بودند [ان شــاء اهللا طواف كعبه 
قسمت ما و شما هم بشود. صلوات بفرستيد]. يكى 
از حاجى ها عباى امام صادقq را محكم گرفت 
و گفت: كيسه پول من گم شده و هزار دينار در آن 

پول بوده و شما برداشته اى!
راستى اگر ما بوديم چه كار مى كرديم؟ هر چه امام 
با او صحبت كرد كه شــايد كسى ديگر برداشته، 
شايد در خانه جا گذاشته اى، شايد اشتباه مى كنى، 
فايده اى نداشت. حضرت فرمودند: حاال كه فكر 
مى كنى من برداشته ام، دنبال من بيا. امام او را به 
منزل برد و در كيسه اى هزار دينار گذاشت و به او 
تحويل داد. آن شخص همين كه وارد منزل خود 
شد، كيسه پول خود را در خانه يافت. فوراً خدمت 
امام صادقq آمد، عذرخواهى كرد و كيسه پول 

را پس داد و گفت: من اشــتباه كرده ام. حضرت 
خطاب بــه او فرمودند: ما اهل بيت اگر چيزى به 

كسى بدهيم، ديگر از او پس نمى گيريم.
نمونه خاطره: شــهيد مدنى مى فرمود: من در دو 
موضوع نسبت به خودم شك كردم. يكى اينكه 
به من مى گويند «ســيد اسدهللا»؛ آيا واقعاً من از 
اوالد پيامبــرام و ديگر اينكه آيا لياقت آن را 
دارم كه در راه خدا شــهيد شــوم يا نه؟ روزى به 
حرم امام حسينq رفتم و در آنجا با ناله و زارى 
از امام خواســتم كه جواب بدهند. پس از مدتى 
شبى امام حسينq را در خواب ديدم كه باالى 
سرم آمدند و دستى به سرم كشيدند و اين جمله 
را فرمودنــد: «يا بّنى! انت مقتول؛ اى فرزندم! تو 
كشته مى شوى». جواب دو سؤال من در آن بود. 
امام فرمودند «بنّى»، يعنى من ســيدم و ديگر 
اينكه به من بشارت دادند كه من شهيد مى شوم.1

︤﹠︵ ︀ ︣وع︋   ︫.٤
مــردى را كــه ادعاى نبــوت مى كــرد، نزد 
هارون الرشــيد بردند. هارون پرسيد: معجزه ات 
چيســت؟ گفت: هر چه بخواهى. هارون گفت: 
ايــن چند نوجــوان بى ريش را كــه در مجلس 
حضور دارند، ريش دار كن. گفت: حيف اســت 
كه اين صورت هاى زيبا و نيك را زشت كنم. اگر 

بخواهى، تو را بى ريش مى كنم.2

︀ ︑︺︣︿ از ﹝﹢︲﹢ع ︣وع︋   ︫.٥
مثال: بحث امروز ما در مورد موضوعى است كه 
از آن به عنوان عام تريــن قاعده اخالقى جهان 
يــاد مى كنند كه نه تنهــا در منابع دينى ما مثل 
روايت رسول مكرم اســالم و نهج البالغه 
اميرالمؤمنين آمده است، بلكه در متون اخالقى 
بسيار كهن قبل از اسالم نيز به عنوان سنگ پايه 
اخالق معرفى شده و متون اخالقى از اين قاعده 
با نام «قاعده زرين» ياد مى كنند؛ چرا كه از ديرباز 

نخستين اصل اخالقى قلمداد شده است.
اين قاعده در ســنت چينى به زمان كنفوسيوس 
برمى گردد. شاگردش از وى پرسيد: آيا در جهان 
كلمه اى عام و دستورى كلى وجود دارد كه بتوان 
آن را قانون حيات سراســر عمر قرار داد؟ استاد 

جواب داد: بله.3
از طرفى كل فلسفه كانت نيز در حقيقت چيزى 

جز گسترش همين اصل اخالقى نيست.4

حضرت عيســىq ايــن قاعــده را عصاره 
كتاب هاى آسمانى برمى شمرد و مى فرمايد: اين 

است خالصه تورات و كتب انبيا.5
ســنت دينى ما نيز بر اين قاعده پاى فشــرده 
است؛ قاعده اى كه مسلمان و كافر را يكسان فرا 

مى گيرد.
اما آن قاعده!  امام علىq از فرزندان نســبى و 
معنــوى اش مى خواهد اين قاعده را اصل و بنياد 
اخالق و رفتارهاى خويش قرار دهند. آن حضرت 
در ســفارش به فرزندش امام حسنq در نامه 
31 نهج البالغه مى فرمايد: «يا بنى اجعل نفسك 

ميزانا فيما بينك و بين غيرك...».

︀ آ﹝︀ر ︣وع︋   ︫.٦
179 مدار براى نصب ماهواره ها ثبت شده است 
كه حــدود 17661 كانال و شــبكه تلوزيونى از 
طريق اين مدارها پخش مى شود. هشتاد مدار از 
179 مدار در ايران قابل دريافت است. قريب به دو 
هزار شبكه تلوزيونى برنامه هاى خود را به نمايش 
در مى آورند!  از بين اين دو هزار شبكه ، فقط پانصد 
شبكه به طور 24 ساعته فيلم هاى مستهجن و 

غيراخالقى پخش مى كنند!  و... .

﹣ال  ︨︀ ︣وع︋   ︫.٧
ما چرا هشت سال جنگيديم؟ اصال جنگ براى چه 
بود؟ چرا جنگيديم كه اين همه شهيد و مجروح 

و جانباز و اســير بدهيم؟ چرا بهترين و پاكترين 
جوان ها را از دست داديم؟ چرا بايد جنگ كرد كه 
اين همه خســارت به كشور و ملت ما وارد شود؟ 
آيا بهتر نبود صلح كنيم؟ آيا بهتر نبود ابتدا صلح 
مى كرديم تا كمى قوت بگيريم و بعد بجنگيم؟ 
چرا پس از فتح خرمشــهر بــاز هم جنگيديم؟ 
چرا چند بار پيشــنهاد صلح شد نپذيرفيتيم؟ چرا 
مى گفتيم جنگ جنگ تا پيروزى؟ چرا مى گفتيم  
بهر آزادى قدس از كربال بايد گذشت؟ اصال ما با 
قدس چكار داشتيم؟ آيا ادامه جنگ به دليل اين 
بود كه هنوز تهديد عراق عليه كشــور عزيزمان 
باقــى بود؟ آيا ادامه جنگ بعد از فتح خرمشــهر 
به دليل اين بود كه هنوز شهرهاى ديگرمان در 
اشــغال عراقى ها بود؟ آيا ادامه جنگ براى تنبيه 
بعثى هاى متجاوز بود؟ آيــا ادامه جنگ نجات 
شهرهاى مرزى از تيررس دشمن بود؟ آيا براى 

جلوگيرى از تجاوزهاى بعدى بود؟ ... .

︀ ﹝︐﹟ اد︋﹩ ︣وع︋   ︫.٨
خدايا! من در كلبه فقيرانه ام، چيزى دارم كه تو در 
عرش كبريايى ات ندارى؛ من چون تويى دارم و 

تو چون خود ندارى!

︀ ﹨﹞﹢ا﹡﹩ ︣وع︋   ︫.٩
همان ابتدا از دانش آموزان خواسته شود همه با هم 

دعاى ســالمتى امام زمان را بخوانند يا يك 
سوره از قرآن كريم مثل سوره عصر، توحيد و ... .

در اين باره رعايت چند نكته الزامى است:
* از سبك و آهنگى استفاده شود كه دانش آموزان 
با آن مأنوس اند و راحت مى توانند همراهى كنند.

* حتما خود شما يا يك نفر ديگر محور همخوانى 
باشد كه كمى صدايش بلند است تا دانش آموزان 

با او هماهنگ شوند.
* از همه بخواهيد همراهى كنند.

︀ ﹝︺﹞︀ و ﹫︧︐︀ن ︣وع︋   ︫.١٠
گفتنى اســت مثال هايى كه استفاده شده براى 
مخاطبان مختلف در موضوعات گوناگون است؛ 
بنابراين تشخيص اينكه چه مثالى متناسب با چه 

مخاطبى است، با مبلّغ است.

︀زی ﹁﹊︣ی  ︋︀ ︣وع︋   ︫.١١
ادامه دارد.

پى نوشت:
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︩ آ﹝ــ﹢زان  ︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ دا﹡ ︀ــ︡ ︵ــ﹢ری︋  ــ﹥ ﹋﹑س︋  ورود︋ 
︀ــ︡ ︑﹢︗ــ﹥ دا︫ــ️ اــ﹟  ﹞﹫﹞﹫ــ️ ﹋﹠﹠ــ︡؛ ا﹜︊︐ــ﹥︋  ا︧ــ︀س︮ 
ــ﹢زان  ︩ آ﹝ ــ﹥ دا﹡ ــ︡ ﹋ ︫︀ ــ︀د︋  ــ︀ن ز ﹠ ــ︡ آن ︀︊﹡ ️ــ ﹫﹝﹫﹝︮
﹫﹠︡از﹡ــ︡  ا︋︐ــ﹊︀ر ︻﹞ــ﹏ را از د︨ــ️ ﹝︊﹙ــ︼ ﹎︣﹁︐ــ﹥، او را د︨ــ️︋ 

ــ︡  ــ﹙﹢غ ﹋﹠﹠ ــ︀ در ﹋﹑س︫   ﹝﹠︊︣  ﹁﹫︩ رو︲﹥

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٥
﹝ــــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٥

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

٤



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

٦

︤اری ﹝︧︀︋﹆ـ︀ت ﹝︐ـ﹙︿  ︣﹎ـ ︋
در ︑︀︋︧︐ـــــــــــــــــــــــــــ︀ن

صمد نظرى(استاد مركز تخصصى تبليغ)

يكى از راه هاى جذب كودكان، نوجوانان و جوانان 
به مســجد، برگزارى انواع و اقســام مسابقات 
جالب و جذاب و متناسب با مسجد است. در اين 

خصوص به چند مورد اشاره مى شود:

︣﹎﹥ ای ١. ﹝︧︀︋﹆︀ت︋ 
:  

1. برگه A4 را به شش قسمت تقسيم كنيد.
2. هر قسمت را به يك شماره از مسابقه اختصاص 

دهيد.
3. در هر قسمت با توجه به نوع مخاطب و سطح 

سواد ، سؤال هايى را مطرح كنيد.
4. سؤال ها مى تواند از آيات قرآن، عقايد، احكام، 

اخالق و... باشد (تلفيقى يا اختصاصى).
5. هر شماره از اين مسابقه را مى توان در سه روز 

اجرا كرد (در هفته، دو شماره اجرا مى شود).
6. نحوه اجرا به اين صورت است كه به هر كدام از 
اعضاى كالس در مسجد يا بعد از نماز جماعت،  

يك شماره از مسابقه را تحويل دهيد.
7. از آنان بخواهيد تا دو روز ديگر جواب ها را پشت 

برگه نوشته، به مسجد تحويل دهند.
8. حتماً مشخصاتشان را بنويسند.

9. پس از تصحيح برگه جواب ها، روز بعد برندگان 
را در جمع مسجدى ها تشويق كنيد.

10. سپس مسابقه شماره بعد را اجرا كنيد.
نمونه:

﹞︀ره ١.........................................................................  ︫﹤﹆︋︀︧﹞
نام و نام خانوادگى:   

كالس: 
تلفن:

1. معناى آيه شريفه چيست؟
«وما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون» 
2. فرق بين ركن و غير ركن را بنويسيد.

 3. ســه عامل اساســى قيام امام حسينq را 
بنويسيد.

4. عمــل به واجبات و ترك محرمات چه ناميده 
مى شود؟

5. مدت غيبت صغراى امام زمان چند ســال 
بود؟

.........................................................................

﹞︀ره ٢  ︫﹤﹆︋︀︧﹞
نام و نام خانوادگى:  

كالس: 
تلفن:

چــرا خداوند قرآن را به زبــان عربى نازل كرده 
است؟

جواب را مى توانيد در ســى آيه اول سوره مباركه 
يوسفq بيابيد. شماره آيه با ترجمه را بنويسيد.

٢. ﹝︧︀︋﹆︀ت آز﹝﹢﹡﹩
مسابقاتى است كه به صورت آزمون رسمى، در 
روز معين در مسجد اجرا مى شود. اين مسابقات 

بر دو نوع است:

 الف) آزمون حفظ
شيوه اجرا:

1. در برگه A4يا به صورت بروشور ، مواد آزمون 
حفظ را آماده كنيد.

2. مواد آزمون مى تواند آياتى مشهورى مانند آيت 
الكرسى، آيات آخر سوره آل عمران (ربناها)، آيه 

«آمن الرسول...» و... باشد.
در روايات مى توان از فلش كارت و... استفاده كرد.
دعاها مثل: دعاهــاى وضو، دعاى عهد، زيارت 

عاشورا و... .
حفظ اشــعار اهل بيتt مثل: على اى هماى 

رحمت و ... .
3. جوايز خوب و نفيســى براى مسابقه در نظر 

گرفته شود.
4. تبليغات خوب و مؤثرى در سطح منطقه انجام 

شود.
5. برگه هاى مخصوص حفظ در مسجد به افراد 

داده شود.
6. از شركت كنندگان خواسته شود تا ظرف مدت 
مثــًال پنج روز حفظ را انجام دهند و روز آزمون در 

مسجد حضور يابند.
7. زمان برگزارى آزمون از قبل اعالم شود.

8. روز آزمون شــركت كنندگان جــدا از هم و با 
فاصله بنشينند. مى توان آزمون را به سه صورت 

انجام داد.
الف) به صورت شفاهى: شركت كنندگان يكى 
يكى بخوانند و امتياز بگيرند تا معلوم شود امتياز 

چه كسى بيشتر است.
ب) برگه هاى ســفيد به آنان داده شود و از آنان 
خواسته شود آياتى را كه حفظ كرده اند بنويسند. 

هر كس بيشتر نوشت برنده مى شود.
ج) چند بخش مشخص شود و از بچه ها خواسته 

شود فقط آن بخش ها را از حفظ بنويسند.
9. حتماً بايد فضاى آزمون به گونه اى باشــد كه 

رقابت سالم صورت گيرد.
10. اگر كسى غلط اماليى يا اعرابى داشت، خيلى 

سخت گيرى نشود.
نمونه1: حفظ آيات مشهور:

ده يا چهارده آيه مشهور انتخاب و در برگه A4 يا 
به صورت بروشور طراحى شود.

:(١٢٤ : )   .١
 ِ

ّ  ِ
َ َ

 َّ ُ َّ َ َ َ ٍ َ ِ
َ
ِ 
ُ ُّ  َ َ ِ َ ْ  ِ 

َ َ ْ  ِ ِ
َ»

 
ُ َ  َ

َ
 

َ َ
 ِ َ ِ

ّ ُ  ْ ِ َ 
َ َ

 
ً َ  ِ ِ

َّ  ِ َ ُ
ِ َ

.« َ ِ ِ
َّ  ِ ْ َ

2. آيه ابالغ (مائده: 67):
 ْ َ

 ِ
َ َ

ِ
ّ  َ ِ 

َ ْ َ  ِ
َ
ِ
ْ ُ َ ْ

ِ
ّ
 َ

ُ ُ َّ  َ ُّ َ َ»
 ِ

َّ  َ ِ 
َ ُ ِ ْ  َ ُ َ ُ َ َ َ

ِ 
َ ْ َّ  َ َ َ

 
ْ َ ْ َ

.« َ ِ ِ
َ ْ

 َ ْ َ ْ  ِ ْ  َ
َ
 َ  َّ

ِ
و... .

:    :٢
خواندن آيات قرآن، در همه اوقات امرى ستوده 
و قابل ارزش است؛ اما بزرگان دين يا خود قرآن 
كريم به خواندن برخى آيات و سوره ها در برخى 
مواقع و مناسبت ها سفارش كرده اند. آيات ذيل بر 
همين اساس انتخاب شده و از شما شركت كننده 
عزيز تقاضا مى شود به دقت آنها را حفظ كنيد (با 
توجه به ترجمه آن) تا در آزمون ... جزو ممتازان و 

برگزيدگان باشيد.
1. هنگام سوارشدن بر مركب (ماشين) مستحب 

است بخوانيد:
 َ ِ ِ

ْ ُ ُ َ 
َّ ُ  َ َ َ  َ َ َ

َّ ــ َ  ِ
َّ
 َ َ ْ ــ ُ »

؛ پاك است كسى كه اين را  َ ُ ِ
َ ُ َ َ

ِ
ّ  َ 

َ
 ِ

َّ
ِ
َ

رام ما ساخت و ما بر آن توانا نبوديم و ما به [درگاه] 

پروردگارمان روى مى آوريم» (زخرف: 13ـ14).
2. مستحب است هنگام واردشدن به هر منزلى 

بخوانيد:
؛  َ ِ ِ

ُ ْ  ُ ــ ْ َ  َ َ
 َ
ً َ ــ َ ُّ 

ً َ ــ ــ ُ ِ
ْ
ِ

َ
 ِّ  َ »

پــروردگارا ، مرا به منزلى مبــارك فرود آور و تو 
بهترين ميزبانانى» (مؤمنون: 29).

و... .
:      :٣

1. «اِلهــى اِن َحَرمَتنى َفَمــن َذاالَّذى َيرُزُقنى َو 
اِن َخَذلَتنــى َفَمن َذاالَّذى َينُصُرنى؛ خدايا اگر مرا 
محروم كنى، پس چه كسى مرا روزى دهد؟ و اگر 

تو مرا خوار كنى، چه كسى مرا يارى كند؟»
2. «اِلهــى اُعوُذ بَِك ِمــن َغَضبِــَك َو ُحُلوِل 
َســَخِطَك؛ خدايا پناه مى برم به تو از خشمت و از 

نزول عذابت».
3. «اِلهى َقَدُجرُت َعلى نَفسى ِفى الَنَظِر لََها َفلََها 
الَويُل اِن لَم َتغِفر لَها؛ خدايا من در تدبير آن به خودم 

ستم كردم. واى بر نفسم اگر تو او را نيامرزى؟».
4. و... .

 ب) آزمون اطالعات عمومى
شيوه اجرا:

1. اعالم كنيد يك آزمون ويژه با جوايز نفيس در 
تاريخ ... برگزار خواهد شد.

2. درباره موضوع و جزئيات آزمون حرفى نزنيد.
3. جوايز خوب و نفيسى براى مسابقه آماده كنيد.
4. تبليغات خوبى براى آزمون و جوايز انجام دهيد.
5. مســجد را مكان آزمون قرار دهيد (خانم ها در 
قسمت مخصوص خود و برادران هم در جايگاه 

خود حاضر شوند).
6. شركت كنندگان بايد به صورت جلسه امتحان 

و آزمون بنشينند.
7. برگه آزمون را بين شــركت كنندگان پخش 
كنيــد و از آنان بخواهيد در مدت ســى دقيقه، 

اطالعات خواسته شده را بنويسند.
9. براى برگزارى آزمون حتماً مراقب بگذاريد.

10. پــس از برگزارى آزمون حتماً برگزيدگان را 
در مسجد تشويق كنيد و در حضور نمازگزاران، 

جوايز را تقديم كنيد.
11. در فرصتى مناسب جواب سؤال هاى آزمون 

را براى عموم مردم در مسجد توضيح دهيد.
12. ممتــازان آزمون حفظ را در صورت آمادگى 
آنان، براى اجراى برنامه در مسجد بعد نماز مغرب 

و عشا دعوت كنيد.
13. عموم مردم با ديدن ثمره كار شما بسيار تحت 

تأثير قرار خواهند گرفت.
14. عده اى از خيرين با ديدن اين نمونه برنامه ها 

انگيزه بيشترى براى كمك به چنين برنامه هايى 
پيدا مى كنند (كمك به اهداى جوايز).

نمونه1: آزمون زنــان نمــونه:
* ده يا دوازده (يا حتى بيشتر) مورد از بانوان نمونه 

صدر اسالم يا قبل از اسالم را انتخاب كنيد.
* اطالعات مفيد و مختصرى از هر بانو بنويسيد، 
به طورى كه به راحتى قابل تشخيص براى عموم 

مردم نباشد.
* در آزمــون از افــراد بخواهيد حــدس بزنند 

شخصيت مورد نظر چه كسى است؟
1. وى زنى اســت كه در ابتداى پيدايش اسالم، 
دعوت پيامبر گرامى اسالم را پذيرفت و در سال 
پنجم بعثت به همراه همسرش جعفر بن ابى طالب 
و حدود هشتاد نفر از مردان و زنان با ايمان به حبشه 
هجرت كرد. خداوند در حبشه به وى سه فرزند به 
نام هاى عبداهللا، محمد و عون عطا كرد. او همواره 
در خانه حضرت زهراr بود و محرم اســرار آن 
حضرت شناخته مى شد. وى شبانه همراه با على
qبدن پاك حضرت صديقهr را غسل داد و 

كفن كرد.
2. اين زن عفيفه، دختــر ِحنَّه و عمران بن ماثان 
اســت. خداوند وى را در سنين پيرى مادرش، به 
آنان هديه كرد. حنه در يكى از روزهاى كهولتش 
به خداوند پناه بــرد و با كمال فروتنى و با زارى از 
پروردگارش خواست تا فرزندى به وى و همسرش 
عنايت كند. خداوند خواســته اش را اجابت كرد. 
روزگار باردارى فرا رســيد و سر انجام نوزاد، چشم 
حق بين خود را به حقايق جهان گشود. پس از تولد، 
  َ َ

ِ 
ُ ُ

 ّ  ِ به پروردگار عرضه داشــت: «َ
» و خداوند پاسخ داد:  ِ

َّ  ِ
َّ  َ ِ َ َ

ِ
ّ ُ

». سپس مادر، كودك  ٍ
َ َ  ٍ ُ َ ِ 

ُّ  َ
َ َّ َ َ َ»

را در پارچه اى پيچيد و روانه بيت المقدس شــد. 
كودك را به دست احبار سپرد و به منزل بازگشت.

و... .
ادامه دارد

 ︣︊﹠﹞

﹝︧︖ـــــ︡
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︨﹥ ﹝︀رت ︲︣وری در 
️ ︠︀﹡﹢اده ︣ ︡﹞

    
حسن هرمز( طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

در شــب شــهادت رئيس مكتب شــيعه امام 
صادقq شــرايط زمانى و مكانى و ادب اقتضا 
مى كند كمى بيشــتر به احاديث ايشــان توجه 
شــود. در اين مجال حديثى كاربردى از ايشان 
مى آوريــم؛ حديثى تربيتى در بــاب خانواده كه 
امــروزه نيز بحث هاى تربيتــى خانواده بيش از 
qگذشته ضرورت پيدا كرده است. امام صادق

در اين حديث، براى مديريت مرد در خانواده، سه 
مهارت را ضرورى مى داند. ضرورت اين ســه در 
حدى اســت كه حضرت مى فرمايند: «هرچند 
خالف ميلش باشــد، بايد بر خود تحميل كند». 
پس شايسته است مرد اين مهارت ها را به دست 
آورد تا در زندگى اش به كار گيرد. مى توان گفت 
انســان بدون اين سه مهارت نمى تواند به رشد و 

كمال دست يابد.
  ُ َ ْ َ َ ْ ــ َ

ْ
  َ

امام صادقqمى فرماينــد: «ِ
 ْ  ِ ــ َ َ ُ َّ َ َ  َ ٍ

َ
ِ  ِ

َ
ــ
َ
 

َ
 ِ ِ ِ َ ِ  َ  ِ ــ ِ ِ

ْ ــ  َ ِ
 
ٌ َ ــ َ  َ 

ٌ َ
ِ َ  ٌ َ ــ َ َ ُ َ

ِ
َ
 ِ ِ ْ َ ــ  ِ ْ ُ

 َ ْ ــ
َ

؛  مرد در خانه و خانواده به  ُّ َ َ
ِ  
ٌ َ ْ َ

 َ ِ
ْ َ

ِ
سه خصلت محتاج است. هرچند برخالف ميلش 
باشــد، بايد بر خود تحميل كند: خوش رفتارى، 

گشاده دستى به اندازه و غيرت ناموسى».1

﹢ش ر﹁︐︀رى  ︠.١
اقناع انديشه به روش تنظيم و دسته بندى

« ؛  
ٌ َ

ِ َ  
ٌ َ َ َ ُ »

خوش رفتارى با اعضــاى خانواده اولين مهارت 
ضرورى در مديريت خانواده است. پيرو حقيقى 
امام صادقq هيچ گاه نســبت  به خانواده اش، 
تنگ نظر، ســخت گير و بدرفتار نيســت. او به 
نحو شايسته اى با همسر و فرزندانش معاشرت 
مى كند؛ يعنى مــرد در داخل خانه با خانواده اش 

معاشرت نيكو، زيبا و خوشايند دارد.
؛ با  ُ ْ َ ْ

ِ  َ
ُ ُ ِ قرآن كريم مى فرمايد: «

همسران خود خوش رفتارى كنيد». 2 امام صادق
  ِ َ ْ q فرمودند: رسول خدا فرمودند: «َ
 َ ُ َ َ  ِ َ ْ  َ

َ
 ُ َّ َ ُ ْ َ َ  

َّ َ  ِ
َ
ْ َ ْ

ِ   
ُ
ِ َ ْ َ

؛ چندان جبرئيل نسبت به  َ
ِّ َ

ُ ٍ ــ
َ

ِ
َ
 ْ ــ ِ 

َّ
ِ

زن ســفارش كرد كه گمان كردم طالق او جز با 
ارتكاب زنا جايز نيست».3

در روايتــى ديگر امام صادقq شــيعيان را به 
خوش رفتــارى با خانواده ســفارش كرده، آن را 
موجب طوالنى شدن عمر مى داند و مى فرمايند: 
؛ هر  ِ ِ

ُ ُ  ِ 
َ

ِ   ِ ِ
ْ  َ ِ

ْ َ
  ِ  ُ ُّ ِ  َ ــ ُ َ   ْ َ  َ »

كس با خانواده اش خوش رفتارى كند، عمرش 
طوالنى خواهد شد». 4

تحريك احساس به روش الگودهى
نمونه بســيار عالى در خوش رفتارى با خانواده، 
حضــرت اميرالمؤمنيــنq اســت. حضرت 
 

َ َ  َ ُ ْ َ ْ
َ
 

َ
  َ َ ُ ْ َ ْ َ

 َ  ِ  َ َ مى فرمايند: «
 َ ِ ْ َ

َ ْ َ
 

َ
 َ ِ ْ

َ
 ِ

َّ َ  َ 
َّ َ  ُ  َ َ َ َ 

َّ َ  ٍ
ْ َ

 ُ ــ ِ
َ ْ َ َ َ ْ َ  ِ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ  ْ َ َ َ 

ً ْ َ  ِ ْ َ َ  
َ

َ ؛ ســوگند به خدا، من زهرا ْ َ ْ
  َ ُ ُ ُ ْ  ِّ َ

r را تا آن زمان كه خداوند او را به ســوى خود 
برد، خشــمگين نساختم و در هيچ كارى موجب 
ناخشنودى او نشدم. او نيز هيچ گاه مرا خشمگين 
نكرد و عملى از او سر نزد تا باعث ناخشنودى من 
شود. هرگاه به چهره او نگاه مى كردم، هرگونه غم 

و اندوه از من برطرف مى شد».5
بايد در زندگى فضايى ايجاد كرد كه نه زن از مرد 
خشمگين شود و نه مرد به كارى كه به آن عالقه 

ندارد وادار شود. حضرت فاطمهr مى فرمايند: 
«من هرگز شوهرم را به كارى كه مى دانستم در 
قدرت او نيست، وادار نمى كردم. آن چيزى كه به 
طور طبيعى مى دانستم نمى تواند تهيه كند، از او 
نمى خواستم. هرگز با او مخالفت نكردم. هرگز به 

او دروغ نگفتم، هرگز به او خيانت نكردم».

﹥ ا﹡︡ازه ٢. ﹎︪︀ده د︨︐﹩︋ 
« ؛     ِ

ْ َ
ِ 

ٌ َ َ »
دومين مهارت ضرورى بــراى مرد در مديريت 
خانواده اين اســت كه تالش  كنــد در صورت 
امكان، رفاه و امور معيشــتى خانواده را گسترش 
  َ ُّ   

َ َ َ   ْ َ دهد. رسول حق فرمودند: «
 ِ ِ َ َ

 َ َ
 ِ ِ َ ِ ــ 

َ
 ِ َ َ َ َ َ

 
ً َ ْ  ُ َ َ ــ ْ َ

؛ فردى كه به بازار مى رود  ِ
َ َ ٍ

ْ َ 
َ
 ِ ٍ

َ َ َ

و براى عيالش تحفه مى خرد، مانند كسى است 
كه به خانه مستمندان صدقه مى برد». 6

 ِ ْ َ ْ   
َ
ــ َ ِ   َ

امام صادقq مى فرماينــد: «ِ
 

َ َ  ْ ــ ِّ َ ُ ْ َ 
ً َ ْ ِ  ِ ْ

َ َ  ُ  َ ــ َ ْ
َ
 ْ ــ َ

َ
 ُ ُ َ ــ َ

ُ

؛  ُ َ ْ ِّ  َ ْ
ِ  

َ ُ  َ ْ
َ
 َ َ ْ َ 

ْ َ ْ  َ ْ َ
 ْ

ِ
َ
 ِ ِ َ َ

ُ

اعضاى خانواده مرد [همانند] اسير اويند. پس هر 
كســى كه خداوند متعال نعمتى به او عطا كرده، 
بايد براى خانواده [و زيردستان] خود گشايشى در 
زندگى ايجاد كند كه اگر چنين نكند، ممكن است 

اين نعمت از دست او خارج شود».7
 ِ  َ ْ ِ  ْ ُ ْ َ َّ امام سجادqمى فرمايند: «ِ
؛ هر كه بر خانواده اش بيشتر  ِ ِ ِ  َ  ْ ُ ُ َ ْ َ

توسعه دهد، حضرت حق از او خوشنودتر است».8
مرد بايد در معيشت زندگى، توسعه حساب شده اى 
برقرار كند. در مخــارج زندگى بر خانواده تنگ 
نگيرد و توسعه اش هم حساب شده باشد. توسعه 
حساب شــده چه توسعه اى است؟ توسعه اى كه 
در آن اســراف نباشد، چشم و هم چشمى نباشد، 
تجمل گرايى و تقليد و مدپرستى نباشد و مطابق 
با درآمد و هزينه ها باشد. بايد به اين توجه كرد كه 
اگر مرد بتواند توسعه منطقى داشته باشد و ندهد، 

ممكن است فرزندان گداصفت بار بيايند.

﹥ ﹡︀﹝﹢س ٣. ︾﹫︣ت ﹡︧︊️︋ 
« ؛   ُّ َ َ

ِ 
ٌ َ ْ َ

»
ســومين مهارت ضرورى مــردان در مديريت 
خانواده، غيرت اســت. غيرت در لغت به معناى 
رشك بردن، تعصب و حفظ كردن ناموس است.9 
غيرت، حس درونى اســت كــه آفرينش براى 
محافظت و نگاهبانى از حريم خانواده و پاسدارى 

از نسل، در وجود مرد نهاده است.
غيــرت يكى از ويژگى هاى برجســته اخالقى 

 پيامبران و اولياى الهى اســت. رســول خدا
 ُ ْ  ِ ُ َ

ْ َ
 َ َ  َ

ً ُ َ
  ِ

َ
  ُ ِ َ ْ  ِ َ مى فرمايند: «َ

؛ پدرم  ِ ِ
ْ ُ ْ  َ ــ ِ ُ

َ  َ
َ
 ْ ــ َ َ ــ ْ

َ
 ُ  َ ــ

َ ْ
َ
 َ

ابراهيم، غيــور و جوانمرد بود و من از او غيورترم 
و خداوند بينى كسى را كه اهل ايمان است، ولى 

غيرت ندارد، به خاك بمالد».10
 ٌ ُ َ

  َ   َ
امام صادقqنيز مى فرماينــد: «ِ

؛ همانا خداوند غيور اســت و هر  ُ َ
 

َّ ُ
 ُّ ــ ِ ُ

غيورى را دوست دارد».11
يكى از خصلت هايــى كه خداوند متعال در نهاد 
مردان به وديعه گذاشــته است، غيرت ورزيدن 
نسبت به ناموس و محارم است كه جلوى بسيارى 
از مفاسد و ناهنجارى هاى اجتماعى را مى گيرد؛ 
امــا گاه اين ويژگى در فرد بــه داليل گوناگون 

ضعيف مى شود.

حضرت اميرالمؤمنينq اين افراد را ســرزنش 
 َّ

َ
 ُ ــ ْ ِّ

ُ ِ َ ــ ِ
ْ
 

َ
ــ ْ

َ
ــ  كرده، مى فرمايــد: «َ

 َ ُ ْ َ ْ  َ َ َ ِ ِ
َّ   ِ

َ َ ّ
ِ  َ ِ َ  ُ ْ ُ َ َ ِ

؛ اى اهل عراق شنيده ام  ُ َ  َ
َ
 ْ َ َُّ  َ ــ َ

َ
 

َ
ــ
َ
 َ

كه زن هاى شــما در راه رفتن بــا مردها برخورد 
مى كنند. آيا حيا نمى كنيــد؟ خدا بى غيرت ها را 

لعنت كند».12
درست است كه غيرت ورزيدن مطلوب است؛ اما 
گاه خود معضلى بزرگى مى شود و آن زمانى است 
كه در موضعى غيــر از موضع خود به كار گرفته 
شود. حضرت اميرالمؤمنينqاثر استفاده نابجا 
 َ ُ َ َّ   َ َ َّ

از غيرت را اين گونه بيان مى كنند: «ِ
 
َ َ ِ

َّ  ُ ْ  َ َ
ِ
َ
 َّ

ِ ــ
َ
 ٍ َ ْ

َ
 ِ ِ ْ َ ِ ــ

ْ َ
 ِ

q؛ اميرمؤمنان ِ ــ َ ِّ  
َ
 ِ
َ
ــ َ ِ

َ ْ  َ ِ
َ ــ َّ  

َ
ِ

به امام حســن مجتبىqمى فرمايند: بپرهيز 
از غيرت بى جا [و ســختگيرى نامعقول و احيانًا 
متهم كردن همســر]؛ زيرا اين كار، زن پاكدامن 

را به آلودگى گرايش مى دهد». 13

پى نوشت:
۱ . عالمه مجلسى؛ تحف العقول؛ ص۳۲۲.

۲. نساء: ۱۹.
۳. شيخ حر عاملى؛ وسائل الشيعه؛ ج ۲۰، ص۱۷۰.

.۲۰۸ ؛  ۲،  ؛      ــ ؛     .۴
۵. همان، ج ۱، ص۳۶۳.

۶. شيخ صدوق؛ األمالى؛ ص۵۷۷.
۷. عالمه مجلسى؛ بحار األنوار؛ ج ۷۵، ص۲۰۸.

۸. شيخ كلينى؛ الكافى؛ ج ۸، ص۶۹.
۹. معين، محمد؛ فرهنگ فارسى معين.

۱۰. طبرسى، حسن بن فضل؛ مكارم االخالق؛ ص۲۷۳.
۱۱ . عالمه مجلسى؛ الكافى؛ ج ۵، ص۵۳۶.

۱۲. همان، ج ۵، ص۵۳۷.
۱۳. همان.
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﹁﹙︧﹀﹥ ا︋︐﹑ و راه ﹨︀ی د﹁︹ ︋﹑
حميدرضا گودرزى؛ استاد سطوح عالى حوزه علميه

طليعه
 َ ــ

َّ  َّ ِ ـــ
َ َ  ً ْ ــ َ  َ ــ

َّ  ُ ــ ِ
ْ َ 

َ
 َ ـــ

َّ
 َّ

ِ»
1.« َ ُ ِ

ْ  َ ْ ُ َ ُ َ

ايجاد انگيزه ابتدايى با روش طرح سؤال
شايد يكى از سؤال هايى كه گاهى ذهن انسان را 
به خود مشغول مى كند اين باشد كه چرا خداوند 
متعال برخى افراد يا جوامع بشــرى را دچار بال 
مى كند؟ مگر نه اين اســت كه خدا عادل است و 
به كســى ظلم نمى كند؟ پس چرا خدا به واسطه 
بالها برخى از انسان ها يا جوامع انسانى را گرفتار 

عذاب سخت مى كند؟
قبل از آنكه به پاسخ اين ســؤال بپردازيم، الزم 
است بدانيم «بالء» به چه معناست. واژه بال غالبًا 
به معناى اختبار و امتحان كه مترادف هم اند، ذكر 
شده است.2 اما اين واژه هميشه به معناى امتحان 
و اختبار نيست، بلكه گاهى به معناى رنج و سختى 
و گاهى به معناى مكروه و ناپسند و گاهى نيز به 
معناى آزمايش آمده است.3 اين واژه با مشتاقتش 
مثل (بال، بلونا، نبلوا، نبتليه) بيش از 35 بار در قرآن 

كريم آمده است.
قرآن كريم وجود بالها در زندگى انسان را امرى 
اجتناب ناپذير مى داند و انســان از روزى كه ديده 
به جهان مى گشــايد تا روزى كه چشم از جهان 

مى بندد، همواره در رنج و بال خواهد بود.
مستدل كردن بحث با استفاده از اشرف مواد

خداوند متعال در سوره مباركه بلد سوگند ياد كرده، 
؛ ما انسان  ٍ َ َ ِ َ َ

ِ
ْ
 َ ْ َ َ  ْ َ مى فرمايد: «َ

را در رنج آفريديم».4 همان گونه كه در جاى ديگر 
اصًال غرض از خلقت انســان را «ابتال» مى داند 
 ٍ

َ ْ َ ٍ
َ ْ ُ

 ّ  ِ َ َ
ِ
ْ
 َ ْ َ َ  

َّ
و مى فرمايد: «ِ

؛ ما انسان را از نطفه   ً ِ  َ ً ِ َ  ُ َ ْ َ َ َ
 ِ ِ َ ْ

َّ
مختلطى آفريديم و او را مى آزماييم».5

اين آيات و ده ها آيه ديگر به روشــنى داللت بر 
اين دارند كه هر كســى در زندگى خود با بالها و 
سختى هايى رو برو خواهد شد  و او را از آنها گريزى 
نيست. در واقع مى توان گفت ابتال از سنت هاى 
الهى است و گاهى غير قابل تغيير. بالهايى كه 
متوجه افراد يا جوامع مى شود، هيچ گونه منافاتى 
با عدل خداوند ســبحان نــدارد؛ چرا كه بالها را 

مى توان به چند دسته تقسيم كرد:

اســتفاده از اسلوب تقســيم و تنظيم در ايجاد 
انگيزه و اقناع انديشه

الف) بعضى از بالها را خداى متعال خود مستقيمًا 
نازل مى كند؛ مثل آنچه در سوره مباركه بقره آيه 
 ٍ َ ِ

َ
ِ  

ُ ُّ  َ َ ِ  َ ْ  ِ ٰ َ َ ْ  ِ ِ
124 آمده است: «َ

؛ هنگامى  ً َ  ِ ِ
َّ  ِ َ ُ

ِ َ  ّ
ِ  ِ

َ
ــ
َ
 َّ ــ ُ َّ َ َ َ

كه خداوند ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمود و او 
به خوبى از عهده اين آزمايش ها برآمد، خداوند به 
او فرمود: من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم».

ذكر مثال هاى عينى از اشــرف مواد جهت اقناع 
انديشه

اگر قرار باشــد مظروفى درون ظرفى قرار گيرد، 
ابتدا بايد ظرف را آزمــود و اندازه گيرى كرد و نه 
اينكه خدا اندازه هــا را نمى داند، بلكه مى آزمايد 

تا قابليت ها آشكار شود و انسان ها استعدادهاى 
الزم براى كسب كمال را به دست آورند. خداوند 
ســبحان آنان را با انواع بالها امتحان مى كند تا 
آبديده و محكم و استوار گردند كه اگر مسئوليتى 
به آنان داده شد، بدون هيچ دغدغه اى آن را به سر 
منزل برسانند. همان گونه كه ديديم خداى متعال 
براى دادن مقام امامت به حضرت ابراهيمqاو را 
به انواع بالها آزمود. پس اين نوع بال از طرف خدا 
به منظور اعطاى درجه و مقام و جايگاه است كه 

گاهى همراه با سختى و رنج است.
ب) بخشى ديگر از بالها كه قرآن از آن به عنوان 
آزمايش بشــر ياد مى كند، بالهاى حسن است. 
خداى متعال مى فرمايد: «َولُِيْبلَِى الُْمْؤِمنِيَن ِمْنُه 
بََالًء َحَســًنا؛ تا مؤمنان را بــه آن بال بيازمايد».6 
اين آزمايش با ســختى و رنج همراه نيســت، 
بلكه با نعمت همراه اســت و بدين هدف است 
كه شــكرگزارى مؤمن را در قبال اين نعمت ها 

بيازمايد.
ج) قســمتى ديگر از بالها به واسطه خود انسان 
كسب مى شود! شايد بفرماييد مگر ممكن است 
انسان خودش با دست خودش براى خود مشكل 
و سختى درست كند؟ قرآن در سوره نساء آيه 79 
؛  َ

ِ
ْ َ ّ ِ

َ
 ٍ

َ ِّ ــ َ  ِ 
َ َ َ َ

 َ مى فرمايد: «َ
آنچه از بدى به تو مى رسد از سوى خودت است». 
همچنين خداى متعال در ســوره شورا آيه سى 
 ْ َ َ َ

 َ
ِ
َ
 ٍ َ ِ

ُ ّ ّ ِ
ُ َ َ َ

 َ مى فرمايد: «َ
؛ هر مصيبتى به شــما مى رسد، به سبب  ْ ُ

ِ ْ َ

اعمالى است كه انجام داده ايد».

تحريك احساس با استفاده از عاليق معنوى
بر اســاس آيات نورانى قرآن مجيــد و روايات 
معصومــانt و نيز به شــهادت تاريخ، گناه 
مهم ترين عامــل نزول بال و عذاب اســت، به 
طورى كه اكثــر بالهاى فــردى و اجتماعى، 
نتيجه گناه و معصيت است. به اصطالح بين گناه 
و بال رابطه عليت برقرار اســت. گرچه دنيا محل 
مجازات نيست، بعضى گناهان باعث تعجيل در 
نــزول عذاب و بال مى شــوند و مجرم در همين 
دنيا، كيفر عمل خــود را مى بيند، چنان كه قرآن 
 ْ َ كريم در ســوره اعراف آيه 96 مى فرمايد: «َ
 ٍ

َ
 َ  َ ِ

ْ َ َ  َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ  ٰ  َ ُ ْ  
َ
ــ ْ

َ
 َّ

َ

 َ
ِ  

ُ َ ْ َ َ َ
 ُ َّ َ

 ِ ـــ
َ َ ِ  ْ

َ ْ َ ِ َ ــ َّ  َ ّ ِ
؛ اگر مردم شهر و ديار، همه ايمان  َ ُ ــ ِ

ْ
 َ ُ َ

مى آوردند و پرهيزكار مى شدند، ما درهاى بركات 
آسمان و زمين را به روى آنان مى گشوديم و لكن 
چون آيات و پيامبران ما را تكذيب كردند، ما نيز 
آنان را سخت به كيفر كردار زشتشان رسانديم».

تحريك احساس
آيه اى كه گذشــت دو ســنت خداى سبحان را 
مى رساند: يكى اينكه تقوا و پرهيزكارى رمز نزول 
بركات است و ديگر اينكه تكذيب و نافرمانى خدا 
و رسوالنش سبب نزول بال و عذاب خداوند است. 
حضرت اميرالؤمنين علــىqدر دعاى كميل 
مى فرمايد: «اللهم اغفر لــى الذنوب التى تنزل 
البالء؛ خدايا براى من بيامرز گناهانى كه بال نازل 

مى كند».
همچنين خداى متعال در ســوره قصص آيه 59 
 َ ُ ْ َ َ  

َّ
 ِ ٰ  َ ــ ُ

ْ
ــ  ِ ِ ْ ُ ــ 

َّ ُ ــ  َ مى فرمايد: «َ
؛ مــا هرگز آبادى ها و شــهرها را نابود  َ ــ ُ ِ

َ

نكرديم، مگر آنكه اهلش ستمكار بودند». قرآن 
كريم در سوره هود آيه 59 به يكى از اقوام گذشته 
كه دچار عذاب شدند اشاره مى كند و مى فرمايد: 
 ُ َ ــ ُ  ُ ْ َ َ َ ْ

ِ
ّ
ِ  َ ِ ــ َ ِ  

ُ ــ َ َ  ٌ َ  َ ــ
ْ
ِ َ»

؛ و اين قوم عاد بودند  ٍ ــ ِ َ   ٍ ــ َّ َ  
ّ

ِ
ُ
  َ ــ ْ

َ
ــ  ُ َ

َّ َ

كه آيات پروردگارشان را انكار كردند و از اطاعت 
پيامبرانش ســر برتافتند و از فرمان هر ستمگر 
حق ســتيزى پيروى كردند». آيه مذكور اشاره 
به عاقبت قوم عاد را بيــان مى كند. آن گونه كه 
تفاســير بيان مى كنند قوم عاد در حدود هفتصد 
سال قبل از ميالد مسيح يا قديم تر وجود داشتند 

و در سرزمين احقاف يا يمن زندگى مى كردند.

ذكر داستان پس از اقناع انديشه
قوم عــاد قامت هايــى بلند و اندامــى قوى و 

پرقدرت داشــتند و به همين دليل جنگ آورانى 
زبده محســوب مى شدند كه از نظر تمدن نيز تا 
حدود زيادى پيشرفته بودند. آنان شهرهاى آباد، 
زمين هاى خرم و سرســبز و باغ هاى پرطراوت 
داشتند كه قرآن كريم در آيه هشتم سوره فجر در 
 ِ َ ُ ْ  ِ ْ َ ْ  ُ ْ َ

 ِ
َّ توصيف آن مى فرمايد: «

؛ نظير آنها در بالد و جهان خلق نشده بود». ِ
َ
ِ
ْ

ايــن قوم مدتى در ناز و نعمت به ســر مى بردند؛ 
ولى آن چنان كه شيوه بيشــتر متنعمان است، 
مست غرور و غفلت شــدند و از قدرتشان براى 
ظلم و ستم و استعمار و استثمار ديگران استفاده 
كردند و مستبكران و جباران عنيد را پيشواى خود 
ساختند و آيين بت پرستى را برپا كردند و به دنبال 
دعوت پيامبرشــان هودqبا آن همه تالش و 
كوششى كه در پند و اندرز و روشن ساختن انديشه 
و افكار آنان داشــت، به جز چهار هزار نفر كه به 
وى گرويدند، بقيــه به خاموش كردن نداى اين 
مرد بزرگ حق طلب برخاســتند و به وى نسبت 
جنون و ســفاهت دادند و بر لجاجت و عناد خود 
باقــى ماندند و خدا نيز آنان را با طوفان شــديد و 
بسيار كوبنده اى به مدت هفت شب و شش روز در 
هم كوبيد، چنان كه قصرهايشان تبديل به خرابه 
و اجسادشان همچون برگ هاى پاييزى بر امواج 

باد سوار شد و به اطراف پراكنده ساخت.7

گره با مخاطب و ذكر چالش ها در زندگى روزمره
درســت مثل طوفانى كه چندى پيش در تهران 
اتفاق افتاد كه درخت هاى چندين ساله را از ريشه 
كند و بعضى از خانه ها را خراب كرد و بسيارى از 
آنتن هاى ماهواره را در هم كوبيد. مى توان گفت 
نمونه اى از طوفان هاى عذاب الهى بود و علت آن 
ممكن است گناهانى باشد كه متأسفانه در تهران 
به تدريج در حال علنى شــدن اســت. بايد گفت 
خداى متعال عذابش را به گناهان علنى و آشكار 
اختصاص داده است و شايد اين اخطارى بود براى 
مردم تهران تا مواظب باشــند معروف ترك وو 

منكر علنى و فراگير نشود، امر به معروف و نهى 
از منكر را فراموش نكنند و بدانند اگر خدا تفضلى 
كرد و عذابش شــدت پيدا نكرد، به دليل خوبانى 

است كه در تهران زندگى مى كنند.

ذكر راه هاى عملى براى برون رفت از عذاب هاى 
دنيوى

اين مردم نيز بايد توجه داشته باشند كه اين همه 
امكانات و زينت هايشــان آنان را مثل قوم عاد، 
سرمست و مغرور نسازد و از ياد خدا غافل نكند كه 
 tوعده هاى خدا حتمى است. بايد ديد اهل بيت
براى دفع بــال چه راهكارى ارائــه كرده اند. در 
روايات توصيه هايى در اين باره شده است كه در 

ادامه مى آيد:
1. صدقه: رســول خدا فرمودند: صدقه بال را 

دفع مى كند.
2. دعا: بنابر فرمايش امام سجادqقبل از نزول 

بال دعا كنند كه بعد از آن مانع نيست.
3. توبه و استغفار: در سول انفال آيه 33 آمده است: 
خدا آنان را كيفر نمى كند، در حالى كه از او آمرزش 

مى طلبند.
4. توسل و توجه به اهل بيتt: در آيه 35 سوره 
». ذيل اين  َ َ

ِ َ ْ  ِ ْ
َ
 ِ ُ َ ْ مائده آمده است: «َ

آيه در تفاسير روايى آمده است: وسيله اهل بيت 
هستند كه بال را دفع مى كنند.

5. صله رحم.
6. وجود علما و صالحان.

7. تالوت قرآن كه شفاى سينه ها است.
8. ترحم به سالخوردگان و كودكان و چهارپايان.
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سالم بر شما اى پيشوايان هدايت، سالم بر شما 
اى خاندان رسول خدا. شهادت مى دهم كه شما 
امامان هدايت و هدايت يافته ايد و طاعت شــما 
واجب و گفتار شــما صدق اســت. شما دعوت 
كرديد؛ ولى اجابت نشــديد و دستور داديد؛ ولى 
اطاعت تان نكردند. شــما ســتون هاى دين و 

پايه هاى زمين ايد... .
كاش يك شب شمع بودم در شب تار بقيع
تا سحر مى سوختم چون قلب زوار بقيع
كاش مى شد مخفى از وهابيان سنگدل
مى نهادم نيمه شب صورت به ديوار بقيع
قبه و قبر و رواق و خانه و گلدسته داشت
اى مدينه از چه ويران گشت آثار بقيع

نيست حق گريه اش بر چار قبر بى چراغ
زائرى كز راه دور آيد به ديدار بقيع

ماه، زائر، اختران اشك اند و گنبد، آسمان
صورت مهدى شده شمع شب تار بقيع

آب، خون و دانه اشك و ناله اش سوز جگر
هر كه شد مرغ دل زارش گرفتار بقيع

گر زنان را نيست ره در اين گلستان، غم مخور
شب كه خلوت مى شود زهراست، زوار بقيع

اينكه آثارش بَود باقى ميان دشمنان
دست حق بوده است از اول نگهدار بقيع
گر به دقت بنگرى بر اين امامان غريب

مى چكد پيوسته اشك از چشم خونبار بقيع
بس كه آغوشش پر است از الله هاى فاطمه

بوى جنت خيزد از دامان گلزار بقيع2
در ســال 1216ق امير سعود با لشكرى بسيار به 
شهر كربال حمله ور شــد. تعداد بيست هزار نفر 
از اهالى كربال و زوار كشــته شدند و خزانه حرم 

و تمام تزئينات و جواهــرات حرم به تاراج رفت. 
همچنين آنان به هنگام تســلط بر طائف و مكه 
قبور جد و عموى پيامبر، خديجه همســر پيامبر 
و بسيارى از مكان هاى  مقدس را ويران كردند. 
آنان در ماه رمضان 1344ق وارد مدينه شــدند و 
پس از گذشــت چند روز در هشتم شوال، گنبد و 
بارگاه ائمه معصومt در بقيع را به كلى منهدم 
كردند و از اين حرم و قبور به جز قطعه  سنگ هايى 
كه در اطراف قبور نصــب كردند، اثر و عالمتى 
باقى نماند. آنان همچنين قبر ابراهيم فرزند پيامبر 
اكرم، قبور زنان آن حضرت ، قبر ام البنين مادر 
حضرت اباالفضل العبــاس و قبر عبداهللا پدر 
پيامبر و اسماعيل فرزند امام صادقq و بسيارى 

قبور ديگر را تخريب كردند.
بوى غم بوى عزا دارد بقيع
غربتى بى انتها دارد بقيع

اشك زهرا روى خاكش ريخته
روز و شب حال بكا دارد بقيع
بس حكايت از زمان غربت و
ناله هاى مرتضى دارد بقيع
بوده اينجا هيئت ام البنين

روضه خوان كربال دارد بقيع
خواب مى ديدم كه قد آسمان
گنبدى رنگ طال دارد بقيع

خواب مى ديدم كه صحن و بارگاه
مثل صحنين رضا دارد بقيع

كربال خاكش شفا گر مى دهد
تربت پاكش شفا دارد بقيع

آن قدر هم بى كس و بى يار نيست
زائرى نام آشنا دارد بقيع

روز تخريب ضريح و گنبدش
مهدى صاحب عزا دارد بقيع
تا هميشه ياد مادر باشد او
خاك بر روى عبا دارد بقيع
انتقام فاطمه خواهد گرفت

آخر اى دنيا ، خدا دارد بقيع3
شــايد جرئــت جســارت به ســاحت مقدس 
اهل بيتt از وقتى شــروع شد كه به مادرشان 
حضرت زهرا بى حرمتى شد؛ همان روز، همان 
كوچه و همان ســيلى... و شايد غربت قبور ائمه 
بقيعt گوشه اى از غربت قبر بى نشان مادر باشد.

هرچه خواندم در بقيع از سينه عقده وا نشد
هرچه گشتم قبر زهرا مادرم پيدا نشد

راه ما را بسته بودند هرچه من مى خواستم...
تا روم در پيش قبر مادر سقا نشد

سر به ديوارش نهادم روضه ها خواندم ولى
هيچ يك از روضه هايم روضه زهرا نشد

«كوچه اى تنگ و دلى ســنگ و صداى ضرب 
دست»

بعد از آن سيلى دگر چشمان زهرا وا نشد
از همان شب كه على تابوت را بر شانه برد

زائر زهرا شدن جز نيمه شب ها نشد
بعد زهرا مرتضى ماند و غم زخم زبان

هيچ كس جز درد پهلو همدم موال نشد
زينبش مى گفت من ديدم ميان شعله ها

مادرم افتاد پشت در و ديگر پا نشد4
ــ   ، ــ ــ  ــ   ــ  »
 ّ ــ  ــ   ّ ــ   ،

ً
ــ 

؛ پس به خانه علىq هجوم  ً ــ ــ 
بردند و درب خانه اش را ســوزاندند و در حالى كه 
كراهت داشت او را از خانه بيرون كشيدند و سرور 
زنان، فاطمه(عليها الســالم) را در كنار در زدند تا 

اينكه محسن را سقط كرد».5
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درود فرست بر جعفر بن محمد صادق، خزانه دار 
دانش، دعوت كنده به ســوى تو بر پايه حق، آن 

نور آشكار».1
حسرت گرفته باز حصار مدينه را
غم تيره كرده است ديار مدينه را 

آثار حزن فاطمه و غربت على
ُپر كرده است گوشه كنار مدينه را

داغ عزاى حضرت صادق فكنده باز
با اشك و آه ما سر و كار مدينه را
گويا فشانده اند بر آن قبر بى چراغ

غم هاى بى نشانه مزار مدينه را2
مفضــل بن عمــر مى گويد: منصــور دوانيقى 
شخصى را پيش فرماندارش فرستاد و به او پيغام 
داد كه خانه جعفر بن محمدq را آتش بزند. خانه 
امام را آتش زدند. آتش بر در خانه و اطاق ها رسيد. 
حضرت صادقq پاى بر روى آتش گذاشــت 
و از روى آتش مى رفت و مى فرمود: «من پســر 
ريشه هاى زمينم، من پسر ابراهيم  خليل اهللاَ ام».3

خورشيد بود و ماه به نورش نظاره داشت
در كهكشان علم هزاران ستاره داشت

عطر كالم وحى ز لعل لبش چكيد
فضل و مقام و منزلتى بى شماره داشت

در مكتب فضيلت و جاويد دانشش
او بوبصير و مؤمن طاق و ُزراره داشت
كس پى نبرده است بر اين نور اليزال
درياى فضل او مگر آخر كناره داشت

هرگز خزان نديد گلستان علم او
زيرا كه اين بهشت بهارى هماره داشت

سوگند بر ترنم قرآن كه هل اتى
بر جود و بر سجيت او استعاره داشت
آتش براى خادم او چون خليل شد

وقتى تنور شعله كشيد و شراره داشت
لرزيد بندبند تنش در عزاى او

وقتى به داغ و ماتم زهرا اشاره داشت
حاجت به زهر دادن اين مقتدا نبود

زيرا دلى چنان جگرش پاره پاره داشت4
در روزى كه منصور آن را روز كشتار نام نهاده بود، 
نيمه شب به ربيع دستور داد كه هم اكنون به سراغ 
جعفر بن محمد برو و او را به همان وضع و حالتى 
كه يافتى نزد من بياور . او هم به پسر سنگ دلش 
كه محمد نام داشــت گفت: برو ســراغ جعفر 
بن محمد و از ديوار خانه باال برو و الزم نيســت 
در خانه را به صــدا درآورى تا او خود را آماده كند 
و وضعش را عوض كند، بلكه به يكباره بر او وارد 
بشــو و او را در همان حالتى كه هست جلب كن! 
پس امام را با همان پيراهن و قطيفه با پاى برهنه 
و در حال خستگى به كاخ بردند. منصور چندين بار 
شمشير را از غالف بيرون كشيد تا به امام تعرض 
كند؛ ولى هر بار منصرف مى شــد. در آخر با عطر 
خود ســر و صورت امام را معطر ساخت و دستور 
داد بــا كمال احترام امام را تا منزلش مشــايعت 
كننــد. پس از مدتى ربيع علت اين كار عجيب را 
پرسيد. منصورگفت: اى ربيع! من تصميم به قتل 
جعفر بن محمدq داشتم؛ اما هر بار كه خواستم 
او را بكشــم، رسول خدا در برابر م مجسم شد؛ در 
حالتى كه پنجه هاى دستش باز و آستين هايش 
باال بود و چهره اى برافروخته داشت. براى جان 

خود ترسيدم.5
تنها نشد ز زهر ستم آب، پيكرت

يك عمر ريخت آتش اندوه بر سرت
هر روز بود روز تو از دود آه شب

هر لحظه ريخت خون دل از ديدة ترت
چشمت ز دور بود به ذرّيه رسول
بردند سوى مقتلشان از برابرت

آن شب كه شعله گشت ز كاشانه ات بلند
ياد آمد از شكستن پهلوى مادرت

بردند دست بسته تو را چون على، ولى
سيلى نخورد پشت در خانه همسرت

خصمت نگاه داشت سه ساعت به روى پا
ديگر نبود بسته دو بازوى خواهرت
تيغ ستم سه بار به قتلت كشيده شد

ديگر نخورد چوب به لب هاى اطهرت
بودند اهل بيت تو بعد از تو بس عزيز
ديگر اسير خصم نگرديد دخترت

اين غم مرا كشد كه به شهر مدينه نيست
جز بوسه نسيم به قبر مطّهرت

غربت نگر كه پشت در بسته بقيع
صورت نهد به دامن ديوار، زائرت

در حيرتم چگونه كفن شد جنازه ات
چيزى نمانده بود از اندام الغرت6

گريز
حضرت بســيار غريب بودند و بارها ايشان را با 
دست بســته و پاى برهنه به كاخ منصور بردند؛ 
اما هر بار منصور شرمنده مى شد و با عذرخواهى 
حضرت را باز مى گرداند؛ اما دل ها بسوزد بر غريبى 
كه او را با سر بريده در طشت طال وارد كاخ كردند و 
يزيد پيش چشم كودكاِن يتيمش با چوب خيزران 

بر لبان نازنين او مى زد.
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ــ﹥ ︗ــ︀ی آوردــ﹛. آن ︱ــ︣ت  ︊ــ را︋  ــ︡ا ﹡﹞ــ︀ز︮  ــ︀ ر︨ــ﹢ل︠  روزی︋ 
︡ا،  ــ﹥ ﹝ــ︀ ﹡︪︧ــ️. ﹝ــ﹟ ︻ــ︣ض ﹋ــ︣دم: ای ﹁︨︣ــ︐︀ده︠  ︎ــ︦ از ﹡﹞ــ︀ز رو︋ 
﹫ــ︀ن  ــ﹥...» را︋  ــْ﹟ ُِ︴ــْ︹ ا﹜ّ﹙ ︡ا﹡﹫ــ︡ ︑﹀︧ــ﹫︣ اــ﹟ آــ﹥ «َوَ﹝ ــ﹑ح︋  ا﹎ــ︣︮ 
ِ﹆﹫ــَ﹟»  ِّ︡ ِ︮ ﹫ــَ﹟» ﹝ــ﹟ ام و ﹝︭ــ︡اق « ّ﹫ِ ِ︊ ﹫︀﹝︊ــ︣ ﹁︣﹝ــ﹢د: ﹝︭ــ︡اق «﹡ ﹋﹠﹫ــ︡.︎ 

︋ــ︣ادرم ︻﹙ــ﹩ ا︨ــ️ و ﹝︭ــ︡اق «︫ــ︡اء» ︻﹞﹢ــ﹛ ﹞ــ︤ه

︤ه ︣ت ﹞ــــــ ︱ــــ
︣﹠ـــــــ﹩ ﹎﹞﹠ــــ︀م ︩ آ﹁  ﹡﹆ـــــ

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

حضرت حمزه يكى از چهره هاى مؤثر اما گمنام 
اسالم است كه در به ثمر رسيدن رسالت پيامبر 
اكرم، مهم ترين نقش را ايفا كرده است. جمالت 
حضرت اميرالمؤمنين در سقيفه و پس از غصب 
خالفت كه فرمودند اگر حمزه و جعفر بودند اين 
اتفاقات رخ نمى داد، بهترين گواه بر نقش آفرينى 
مهم و مؤثر حضرت حمزه در اســالم اســت. 
بازخوانى شخصيت حضرت حمزه و خدمات آن 
حضرت قبل و بعد از اســالم، شايد گوشه اى از 
نقش آفرينى هاى حمزه در اسالم و تفسيرى از 

سخن امام علىq در سقيفه را روشن سازد.
القاب حضرت حمزه در احاديث و ادعيه، نشانگر 
نقش مهم و مؤثر ايشــان در اسالم است: لقب 
«سيدالشهدا» كه رســول خدا به او دادند و لقب 

زيباى «اسداهللا» و «اسد الرسول». 
︱︣ت ﹞︤ه در ﹉ ﹡﹍︀ه

ــ بن عبدالمطلب ملقب به «سيدالشهدا»، 
«اسداهللا» و «اسد الرسول»، كنيه اش ابوعماره 
و ابويعلى بود. مادرش هالــه دختر «وهيب» و 
دخترعمــوى «آمنه» بنت وهب، مادر رســول 
خدا بود. حضرت حمزه عموى پيامبر اسالم 
و برادر رضاعى او بود؛ زيرا هر دو از پستان مادرى 

به نام ُثَوْيبه شير خوردند.

t️﹫︋ ﹏﹨ر ا﹢︊﹇ ︉ ︣︑ ﹤﹠﹫︪﹫︎
محمدمحسن مروجى طبسى(استاد و پژوهشگر تاريخ و كالم تطبيقى)

 ا︨﹑م ﹞︤ه
حضرت حمزه، بنا به گفته مشــهور مورخان، در 
سال دوم بعثت اسالم را پذيرفته است. بنا به نقل 
ابن اثيــر و گروهى از مورخان، چون حمزه ايمان 
خويش را اظهار كرد، سردمداران قريش فهميدند 
كه پيامبر از اين پس نيرومند شده و اسالم داراى 
مدافعى قوى شده است و با گرويدن وى به اسالم، 
از طرح ها و نقشــه هاى زيادى كه عليه اسالم و 

مسلمانان كشيده بودند منصرف شدند.

 ر︫︀دت ﹨︀ی ﹞︤ه
 حضرت حمزه همزمان با هجرت رسول خدا
به مدينه هجرت كرد و در صف مهاجريِن اولين 
قرار گرفت. او اولين فرمانده و پرچمدار اسالم بود 
كه رسول خدا در رأس گروهى از مسلمانان براى 
مقابله با حمله مشركان، به محلى به نام «سيف 

البحر» اعزام كرد.
حمزه در جنگ هــاى متعدد ديگرى مانند بدر و 
احد شــركت كرد و در بدر امتحان ســختى را از 
ســر گذراند و چند نفر از ســران قريش، از جمله 
َ بن عدى را به دست خود   بن ربيعه وُ 
هالك ســاخت و در قتل يكى ديگر از مشركان 
 qنامى، يعنى  بن ربيعه، با اميرمؤمنان على
همكارى كرد. شجاعت حضرت حمزه در جنگ ها 
زبانزد خاص و عام و مورد تأييد دوست و دشمن 
بود.  در جنگ بدر و اُُحد وى با هر دو دســت و با دو 

شمشير مى  جنگيد.
حضــرت حمزه در ميدان جنگ با نصب كردن 
پِر شــترمرغ به سينه اش از ديگر فرماندهان و 
جنگجويان مشخص و برجسته بود و به همين 
جهت در جنگ بدر يكى از ســران دشمن پس 
از آنكه به اســارت مسلمانان درآمد و چشمش 
به حمزه افتاد، پرســيد: اين كيســت؟ گفتند: 
ــ بن عبدالمطلب. وى بــا تعجب گفت: 
«ذلِــَك َفَعَل بِنا األفاِعيــل؛ او بود كه صفوف 
ما را تار و مار كرد و ما را به روز ســياه نشاند!». 
حضرت حمزه در ســال سوم هجرى در جنگ 
احد پس از كشــتن 31 تن از سران دشمن به 

مقام ارجمند شهادت رسيد.

﹞︤ه در ﹇︣آن
در قــرآن مجيد آياتى وجود دارد كه بر اســاس 
تفاسير شيعه و اهل سنت، درباره حضرت حمزه 
نازل شده كه نشانگر مقام معنوى و تأثيرگذارى 

ايشان در اسالم است.
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در تفاســير شــيعه و اهل ســنت آمده است كه 
حضرت ابوذر فرمود: اين آيه درباره دو گروه نازل 
شده است: گروه حامى   و مدافع سرسخت اسالم 
و گروه دشمن كينه توز و سرسخت اسالم. گروه 
اول اميرمؤمنان و حمزه و عبيده و گروه دوم وليد، 
عتبه و شــيبه از سران قريش اند كه در جنگ بدر 

مقابل هم قرار گرفتند.
فرات كوفى در تفســيرش آيه شريفه را از طريق 
ُسدّى از رسول خدا  نقل و اضافه مى  كند كه رسول 
  ِ خدا پس از نزول اين آيه فرمودند: «
 ِ   ُ ْ   ِ    َ

؛ در روز قيامت  ّ ــ   
َ
 

اين سه تن در ميان مؤمنان همانند مهره درشت 
گردنبند خواهند درخشيد، همان گونه كه اين سه 
تن ديگر در ميان كفار و مشــركان مانند مهره 

درشت گردنبند خواهند بود».
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در تفســير قمى   ابن ابى الجارود از امام باقر نقل 
مى  كند كه اين آيه دربــاره حمزه و جعفر و على
q نازل شده است. منظور از «َمْن َقَضى نَْحَبُه» 
حمزه و جعفــر و منظور از «َمــْن َيْنَتِظر» على 

بن ابى طالب است.
ابن حجر هيتمى شافعى نقل مى  كند: اميرمؤمنان 
در كوفه بر فراز منبر بود كه از ايشــان درباره اين 
آيه پرسيدند. حضرت فرمود: «أللّهَمّ ُغْفرا»، اين 
آيه درباره من و عمويم حمزه و پسرعمويم ُعبيده 
نازل شده است كه عبيده در بدر و حمزه در اُحد به 
شهادت رسيدند و اما من منتظر شقى ترين اين 
امتم تا محاسنم را از خون سرم خضاب كند. اين 
پيمانى اســت كه حبيبم ابوالقاسم از آن خبر 

داده است.
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فرات كوفى در تفسيرش از ابن عباس نقل مى  كند 
كه اين آيه درباره سه تن از مؤمناِن متقى كه عمل 
صالح انجام داده بودند، يعنى على بن ابى طالب، 
حمزه و عبيده و سه نفر مشرِك مفسد، يعنى عتبه، 
شيبه و وليد بن عتبه نازل شده است. ابن عباس 
اضافه مى  كند اين دو گروه بودند كه در جنگ بدر 
با هم به مبارزه برخاستند؛ علىqوليد را كشت، 

حمزه عتبه را و عبيده شيبه را.
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مرحوم طبرسى درباره مصداق «صادقين» كه 
در پايان آيه شريفه آمده است، چند احتمال ذكر 
كرده، مى  گويد: و گفته شــده است كه منظور از 
صادقين در اين آيه همان افرادى است كه خداوند 
در آيه ديگــر از آنان ياد كرده و فرموده اســت: 
 ْ َ ْ ُ ْ ِ
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بن ابى طالــب و «َوِمْنُهم َمْن َيْنَتِظُر» يعنى على 
.qبن ابى طالب
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شــيخ طوســى از انس بن مالك نقل مى  كند 
كه روزى با رســول خدا نماز صبــح را به جاى 
آورديم. آن حضرت پس از نماز رو به ما نشست. 
من عرض كردم: اى فرســتاده خدا، اگر صالح 
بدانيد تفســير اين آيه «َوَمْن ُيِطْع اّهللا...» را بيان 
كنيد. پيامبر فرمود: مصــداق «نبِيِّيَن» من ام و 
يِقيَن» برادرم على است و مصداق  مصداق «ِصِدّ
«شهداء» عمويم حمزه و اما مصداق «صالحان» 

دخترم فاطمه و دو فرزندش حسن و حسين اند.
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حسين بن سعيد از ابن عباس نقل مى  كند كه اين 
آيه درباره بنى هاشــم نازل شده كه از جمله آنان 
ــ بن حارث است.  ــ    
ابن عباس مى  افزايد: درباره آنان اين آيه نيز نازل 

شده است: «َوَمْن َجاَهَد َفإِنََّما ُيَجاِهُد لَِنْفِسِه...».
پى نوشت:
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توهين و جسارت به قبر پيامبر اعظم و اهل بيت
t و تخريب قبورشــان، يكى از مصاديق بارز 
دشمنى با ايشان است. اولين مصداق دشمنى با 
رسول خدا و اهل بيت را مى توان در توهين مروان 
بن حكم به قبر رســول خدا و توهين به زائر قبر 
آن حضرت، در قرن اول هجرى جســتجو كرد. 
مروان بن حكم با سنگ خواندن قبر رسول خدا و 
توهين به ابوايوب انصارى، حقد وكنيه اموى اش 

را نسبت به پيامبر اعظم نشان داد.
دومين گروهى كه در اواسط قرن اول، به تخريب 
قبور اهل بيت و توهين و جسارت به آن مباردت 
ورزيدند، خوارج بودند. پس از شهادت مظلومانه 
حضرت علىq، براى جلوگيــرى از توهين و 
جسارت و تخريب قبر مطهر آن حضرت به دست 
 qخوارج، قبر اين امام همام تا دوران امام صادق

مخفى ماند.
نواصب نيز كه از فرقه هاى مشــهور قرون اوليه 
بودند، به جهت دشمنى با اهل بيت به تخريب و 
توهين و جسارت به قبور اهل بيت همت گماشتند 
كه تلخ ترين و ناگوارترين آن، حادثه تخريب قبر 
مطهر امام حســينq در قرن سوم هجرى، به 
دســتور متوكل عباســى بود. وى با توهين ها و 
جسارت هاى فراوان به ساحت اميرالمؤمنين، به 
تخريب قبر مطهر امام حسينq و جلوگيرى از 
زيارت آن فرمان داد كه البته در اين مسئله تلخ و 
ناگوار، احمد بن حنبل مشاور عالى متوكل، متهم 

اصلى بود.
در قــرن چهارم و پنجم، حنابله بغداد كه ابن بطه 
و بربهارى از رهبران اصلى آنان بودند، با پيروى 
از اســالف اموى و ناصبى خــود، از زيارت قبر 
حضرت امام على و اباعبداهللا الحسين ممانعت 
كردند و با شرك خواندن آن، در صدد تخريب آن 
برآمدند كه پس از درگيرى هاى خونين در بغداد 
و متوارى شدن سران فتنه گر حنابله، اوضاع آرام 

شد.
اما فجيع تريــن و دردناك ترين تخريب قبور را 

محمــد بن عبدالوهاب و پيــروان وى، در قرن 
دوازدهم و ســيزدهم هجرى در سرزمين نجد 

(عربستان فعلى) و عراق انجام دادند.

سال شمار تخريب قبور به دست وهابيت:
1179ق: حمله به شــهر طائــف و تخريب قبر 
عبــداهللا بن عباس صحابه بنــام پيامبر و قتل و 

كشتار مسلمانان.
1185ق: حمله به مكه مكرمه در ماه هاى حرام، 
جسارت به پيامبر اعظم و تخريب محل والدت 
آن حضرت، تخريب گنبد و بارگاه مطهر حضرت 
خديجه و حضرت ابوطالب در قبرستان حجون 
مكه، تخريب ساير قبور و گنبد و بارگاه ها در مكه.
1217ق: حمله وحشيانه به شهر مقدس كربال 
و تخريب ضريح مقدس امام حســين و كشتار 

مسلمانان.
1218ق: حملــه به مكه  مكرمه و مدينه طيبه و 

تخريب گنبد و بارگاه هاى باقيمانده.
1219 تــا 1225ق: يورش هاى مكرر به شــهر 

مقدس نجف اشرف و كربالى معلى.
1343 و 1344ق: تخريــب قبــور ائمه بقيع و 

شهداى احد در مدينه.
1425ق: انفجار در حرمين عسكريين در سامرا 
و تخريــب گنبد و بارگاه مطهر امام هادى و امام 

حسن عسكرى.
در زمان ما وهابيت با سازماندهى گروهك هاى 
نظامى تكفيرى در جهان اســالم، به جاى جهاد 
عليه اســرائيل و امريكا به كشــتار مسلمانان و 
تخريــب قبور اهل بيت و توهين به مقدســات 
مســلمانان روى آورده است. در سوريه تخريب 
قبر حجر بن عدى در ريف دمشــق، تخريب قبر 
عمار ياسر در رّقه، تخريب قبر حضرت ام كلثوم  
در حلب از اين موارد است و حال آنكه تمامى قبور 
و گنبد و بارگاه پادشاهان بنى اميه نه تنها آسيب 
نديده انــد، بلكه مورد حمايت مــادى و معنوى 

وهابيان تكفيرى قرار مى گيرند و در عراق نيز...
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سيد مهدى رضوى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

.«            »
اين دعايى اســت كه پيامبــر اكرم در ماجراى «رد الشــمس» و براى 

نشان دادن جايگاه اميرالمؤمنين علىqبيان فرمودند.
حديث رد الشــمس از جمله احاديث مشــهورى است كه در منابع اسالمى 
و در مورد اشــخاص مختلف نقل شده است. همان طور كه برخى مفسران 
مى گويند واقعه رد الشمس در مورد حضرت سليمانqنيز اتفاق افتاده است.

qرد الشمس در فضيلت على
طبق روايات، واقعه رد الشمس دو مرتبه براى حضرت علىqاتفاق افتاده 
اســت؛ يكى در زمان پيامبر اكرم و ديگرى در برگشــت امام علىqاز 

جنگ نهروان.
اولين جريان رد الشمس

 در سال هفتم هجرت و پس از جنگ خيبر روزى هنگام عصر، رسول خدا
سرش را در دامان علىqنهاد و حالت وحى بر آن حضرت عارض شد و طول 
كشيد تا غروب شد. اميرالمؤمنين نماز عصر را نخوانده بود؛ اما به احترام پيغمبر 
نتوانست از جا برخيزد و چون پيغمبر برخاست به علىqفرمود: آيا نماز عصر 

خوانده اى؟ عرض كرد: نه.  پيغمبر دعا كرد:
«پروردگارا على [بنده تو] در راه اطاعت تو و فرمانبردارى رسول تو بوده، پس 
خورشــيد را براى او بازگردان». اسماء گويد: در اين وقت خورشيد را ديدم كه 
بازگشت و ديوارها را دوباره آفتاب گرفت تا علىqوضو گرفت و نمازش را 

خواند. آن گاه خورشيد غروب كرد.
دومين جريان رد الشمس

اين واقعه پس از رحلت پيامبر واقع شــد كه ذيل بررســى سندى، به آن 
اشاره خواهيم كرد.

بررسى سندى روايات
اصل رد الشمس به جهت شهرتى كه در ميان روايات دارد، قابل اعتنا و استناد 
است و اين شهرت، به گونه اى اشكاالت سندى آن را بر طرف مى كند؛ عالوه 

بر اينكه برخى آن را از متواترات مى دانند.
كتاب احقاق الحق عالوه بر اين نقل، داســتان رد الشــمس را از بيست نفر 
از بزرگان اهل ســنت با اختالف مختصرى از اســماء بنت عميس، ابورافع، 
ام سلمه، جابر بن عبداهللا انصارى، ابوسعيد خدرى و ابوهريره نقل كرده است.1

اما روايات صحيح الســند نيز درباره اين واقعه در منابع شــيعه موجود است؛ 
همانند روايت عمار بن موسى از امام صادقqكه حضرت واقعه را به صورت 

كامل بيان مى فرمايند.2
بنابراين در خصوص واقعه اول، در منابع شيعه و سنى به گونه اى تواتر وجود 
دارد و روايت آن قابل استناد است، تنها اختالف در نقل قول اين جريان است.
دسته دوم از روايات رد الشمس مربوط به زمان زمامدارى امام علىqو بعد از 
جنگ نهروان است. بنابر تحقيق، تمام روايات موجود در اين قسم از شخصى 
qبه نام ُجَوْيِرَية بن ُمْسِهر نقل شده است. او مى گويد: به همراه اميرالمؤمنين
از جنگ با خوارج باز مى گشتيم تا اينكه به زمين بابِل رسيديم. ايشان از اسب 
پياده شد، ديگران نيز پياده شدند. سپس فرمود: اين زميِن ملعونى است كه سه 
بار در طول زمان بر آن بال نازل شده است... اينجا اولين سرزمينى است كه در 
آن بت پرستيده شد. همانا براى هيچ پيامبرى و بر هيچ جانشين پيامبرى جايز 
نيست كه در اين مكان نماز بخواند. پس هركس مى خواهد در اين مكان نماز 
بخواند. پس مردم به اطراف رفته، نماز گزاردند و امام سوار بر اسب شد و رفت... 
من به دنبال ايشان رفتم و قسم خوردم نمازم را با ايشان بخوانم... آفتاب غروب 
كرد... پس امام به سمتى رفت و وضو گرفت و جمالتى را به زبان آورد... به خدا 
قسم خورشيد را ديدم كه از بين دو كوه طلوع كرد... پس نماز عصر را اقامه كرد 

و من نيز به ايشان اقتدا كردم. وقتى نماز ما تمام شد دوباره شب شد.3
چنان كه پيش از اين گفتيم، مى توان نتيجه گرفت اصل رد الشمس به جهت 
شــهرتى كه در ميان روايات دارد، قابل اســتناد اعتنا است و اين شهرت، به 
طريقى اشكاالت سندى آن را بر طرف مى كند؛ عالوه بر آنكه برخى آن را از 

متواترات مى دانند.4
واقعه رد الشمس عالوه بر كتاب هاى حديثى، در اشعار سده هاى نخستين 

نيز يافت مى شود كه خود نشانه اى است از شهرت اين واقعه در ميان مردم.5
جواب برخى شبهات

سيد مرتضى(ره) در پاسخ به اشكالى درباره ترك نماز امام علىqمى گويد: 
اگر امامqبه صورت ايما و اشــاره نماز را بجا آورده باشــد، در صورتى است 
كه آن حضرت نشسته باشد؛ چون عذر از ايستاده نماز خواندن داشتند و اين 
فضيلتى براى امام علىqاســت؛ زيرا آن حضرت با اينكه عذر از ايستادن 

داشتند، نماز خود را به صورت نشسته خواندند.6

تعبير بازگشت خورشــيد تعبيرى عرفى و از منظر ناظر زمينى است و حتى 
در زمان كنونى هم نظير آن زياد به كار برده مى شــود؛ مانند آنكه مى گوييم 
خورشيد از مشرق طلوع مى كند و در مغرب غروب مى كند و... . روشن است 
كه اين تعابير به معناى جابه جايى واقعى خورشيد نيست و حقيقت رد الشمس 
هم به اين معنا است كه خورشيد دوباره در افق ديده شد، حال يا با تغيير جاى 

خورشيد يا زمين يا اتفاقى ديگر.
بيان معقول اين واقعه

در خصوص اينكه چطور اين اتفاق مورد توجه ديگران قرار نگرفت، بايد گفت 
از روايات متعدد در نقل اين داســتان برمى آيد كه افراد متعددى در مدينه از 
اين واقعه مطلع شدند؛ اما در عين حال بايد توجه كرد كه اوًال وقت قضاشدن 
نماز عصر پنهان شدن قرص خورشيد است، نه غروب كامل آفتاب و تقريبًا 
از يك ربع مانده به غروب خورشيد تا يك ربع بعد وضعيت روشنايى آسمان 
چنــدان تغيير نمى كند، آن هم در مناطق باز و صحرايى و ثانياً خواندن يك 

نماز چهارركعتى آن هم درحال اضطرار، بيش از چند دقيقه طول نمى كشد.
به عالوه از نظر فقهى اگر يك ركعت نماز در وقت خوانده شود، همه نماز ادا 
محسوب مى شود؛ پس فرض بازگشت خورشيد و نمايان شدِن تنها بخش 
كوچكى از آن براى اقامه كردن يك ركعت نماز در وقت، آن قدر ناچيز و جزيى 
است كه توجه بسيارى از افراد را برنمى انگيزد و تنها در صورت توجه كامل به 
محل غروب و ديدن پنهان شدن قرص خورشيد و آشكارشدن دوبارة بخش 
كوچكى از آن، مى توان متوجه اين مسئله شد؛ عالوه بر اينكه بخش عمده 
مردم كره زمين در آن وقت، تاريكى شب را تجربه مى كردند يا خورشيد براى 
آنان در ميان آســمان بود و امكان نگاه به آن و توجه به محل دقيقش براى 

كسى ممكن نبود.7
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به كوشش: ياسر دهاقان

حضرت عبدالعظيم حسنىq يكى از شخصيت هاى بزرگ علمى 
و جهادى است كه تاكنون آن گونه كه شايسته است، شناخته نشده 
است. با عنايت به اينكه پانزدهم شوال، با عنوان تاريخ وفات ايشان 
شهرت يافته، بزرگداشت ياد آن حضرت و تجليل از مقام معنوى آن 
بزرگوار نيكوست. به همين منظور و براي شناخت بيشتر اين امامزاده و 
محدث بزرگ شيعى، با حجت االسالم و المسلمين على نظرى منفرد، 
از اســتادان دروس خارج حوزه علميه قم و خطباى برجسته كشور 

گفتگويي انجام داده ايم كه در ادامه مي آيد.

در ابتدا درباره حسب و نسب حضرت عبدالعظيم توضيحاتى بفرماييد.
حضرت عبدالعظيم حســنى q يكى از امامــزادگان الزم التعظيم و از 
شخصيت هاى مطرح شيعه است. نسب ايشان با چهار واسطه به امام حسن 
مجتبىq مي رسد و به همين اعتبار به ايشان گفته مى شود عبدالعظيم 
حســنى. ايشان از نظر زمانى، با سه تا از ائمه بزرگوار ما معاصر بوده است: 
حضرت امام رضا، امام جواد و امام هادى. پس ايشان امامزاده اى معلوم 

النسب است.
ما امامزادگانى كه داريم ســه دســته اند: برخى از امامزادگان نسبشان 
ثابت نشــده است. بعضى از امامزادگان نسبشان ثابت شده، با واسطه يا 
بدون واسطه؛ اما بعضى از امامزادگان از نظر رتبه و مقام از دو قسم اولى 
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هادى الياسى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)
شــريعت مبين محمدى پــس از رحلت پيامبر 
 از دستبرد نااهالن مصون نماند و بدعت ها 
و تحريف ها برخى مسلمانان را از دست يافتن به 
اسالم ناب محروم كرد. امامان به عنوان متوليان 
و حافظان دين و قــرآن، در طول حيات خويش 
همواره براى حفظ و احياى دين گام برداشتند. هر 
يك از امامان، بسته به شرايط زمانى و مكانى در 
دوران خويش اقدامات مهم و ارزشمندى را براى 

بقاى اسالم ناب انجام دادند.
در ميان امامان شيعهt امام صادقqبه دليل 
فرصت و موقعيتى كه براى انتشار علوم اهل بيت
t و مقابله با دشمان و ملحدان دين يافت، بسيار 
كوشيد و توانست نهضت علمى و فرهنگى را به 

اوج رساند. اين امر به جهاتى قابل بررسى است:
نخست: اوج گيرى فرقه گرايى مذهبى و هجوم 
انديشــه هاى كالمى يونان به حوزه اسالمى و 
ورود فيلســوفان به مدارس علمى مسلمانان، 
ضوروت تالش و جهــاد علمى را طلب مى كرد 
تا انديشه و معارف اســالمى از آفت ها محفوظ 
بماند و قواعد بنيادين دين، استوارى اش را حفظ 
كند. در دوران آشــوب زده و بحران هاى سياسِى 
امويان و عباســيان كه همگى خود را منتسب به 
دين مى دانســتند، فرقه ها و نحله هاى مختلف 
فكرى سعى در غارت افكار داشتند. امام صادق

qبه عنوان رهبر جامعه دينى شــيعى به حفظ 
و صيانــت از دين و ترويــج آن همت گمارد و با 
انديشه هاى باطل اين فرقه ها به مقابله پرداخت.

دوم: پيشــواى ششــم شــيعيان در اين راه از 
پرورش يافتگان مكتب امامت و شاگردان نخبه 
خويش به خوبى بهره جســت. شاگرادن مكتب 
امامت در مسائل مختلف علمى، به ويژه فقهى و 
 tكالمى، به لحاظ بهرمندى از علوم اهل بيت
و حمايت هاى معنوى ايشــان، كانون مراجعات 
مردم بودند. امام صادقt با شناخت و آگاهى از 
توان و تخصص هر يك از شاگردانش و بزرگان 
شيعه، ايشان را در حوزه خاصى از علوم اسالمى 
براى دفاع از انديشه هاى ناب اسالم و تبيين علوم 

اهل بيتt گمارد.
ســوم: بسيارى از مكاتب و نحله هاى فكرى كه 
بزرگانى از عامه آن را رهبرى مى كردند، حاصل 
دورى جســتن خلفا و پيروان آنان از آموزه هاى 

رسول خدا و ســنت نبوى بود. آنان اعمال و 
رفتارشان را با انتساب به دين توجيه مى كردند و از 
غفلت جامعه اسالمى به سودجويى مى پرداختند. 
حاكمان و خلفاى اموى و عباســى نيز با اقتدا به 
همين ســيره بود كه فاصلــه اى طوالنى ميان 
اسالم راستين و اسالم موجود ايجاد كرده، از آن 

بهره مى بردند.
 ،tاين اقدام ها از چشــمان دشمان اهل بيت
به ويژه حاكمان غاصب و غيرمشــروع عباسى 
پنهان نماند و ســرانجام، هارون الرشيد اسباب 
حذف فيزيكــى امــام را از صحنه هاى علمى 
و سياســى رقم زد كه بدين ســبب حضرت در 
بيســت و پنجم شوال سال 148 هجرى قمرى 

به شهادت رسيد.
نهضت علمى و سياسى امام صادقqهمواره 
در طول تاريخ حيات تشــيع، سرمشق پيروان 
اهل بيــتt و عالمان و فقيهان شــيعه بوده 
است. از نمونه هاى كامل اين پيروى ايستادگى 
شــاگردان مكتب امــام صــادقqدر دوران 
حكومت طاغوت و مقابله با رژيم دست نشــانده 

پهلوى بود.
روز دوم فروردين سال 1342 شمسى، مصادف 
با روز شــهادت امام صادقqبا حمله نظاميان 
رژيــم پهلوى به مدرســه فيضيه قــم، خاطره 
qمجاهدت هاى علمى و سياسى امام صادق
زنده شــد. يورش به مدرسه فيضيه كه به كشته 
و زخمى شــدن جمع زيادى از طالب منجر شد، 
سرمنشأ بســيارى از رخدادهاى سياسى در روند 

انقالب شد.
امــام خمينى (ره) به عنوان شــاگرد بارز مكتب 
علمى و سياسى امام صادقqو پرچمدار مبارزه با 
حكومت طاغوت، پس از حمله وحشيانه حكومت 
و در پاسخ به نامه تسليت آيت اهللا سيدعلى اصغر 
خويى كه به «شاه دوســتى يعنــى غارتگرى» 
معروف شــد، چنين نوشت: «حمله كماندو ها و 
مأموران انتظامــى  دولت با لباس مبدل و معيت 
و پشتيبانى پاسبان ها به مركز روحانيت، خاطره 
مغول را تجديد كرد... با شعار جاويد شاه به مركز 
امام صادقqو به اوالد جســمانى و روحانى آن 
بزرگوار حمله ناگهانــى كردند و در ظرف يكى 
دو ساعت، تمام مدرســه فيضيه، دانشگاه امام 

زمان را با وضع فجيعى در محضر بيست هزار 
مسلمان غارت نمودند و درب هاى تمام حجرات 
و شيشــه ها را شكســتند، طالب از ترس جان، 
خود را از پشــت بام ها به زمين افكندند، دست ها 
و سر ها شكسته شد. عمامه طالب و سادات زريه 
پيامبر را جمع نموده، آتش زدند، بچه هاى شانزده 
ـ هفده ســاله را از پشت بام پرت كردند. كتاب ها 
و قرآن ها را چنان كه گفته شــد، پاره پاره كردند. 
اكنون روحانيون و طالب در اين شــهر مذهبى 
تأمين جانى ندارنــد... مأموران تهديد مى كنند 
ســاير مدارس را به صورت فيضيه درمى آوريم. 
اينان با شعار شاه دوســتى به مقدسات مذهبى 
توهين مى كنند. شاه دوســتى يعنى غارتگرى، 
هتك اسالم، تجاوز به حقوق مسلمين، تجاوز به 
مراكز علم و دانش. شاه دوستى يعنى ضربه زدن به 
پيكر قرآن و اسالم، سوزاندن نشانه هاى اسالم... 
حضرات آقايان توجه دارند اصول اسالم در خطر 
است، قرآن و مذهب در خطر است. با اين احتمال 

تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب».

ـ﹥ او﹐د  ـ︀دقqو︋  ـ﹥ ﹝︣﹋ـ︤ ا﹝ـ︀م︮  ـ︀ه︋  ـ︺︀ر ︗︀وـ︫︡  ︋ـ︀︫ 
︤ر﹎ـ﹢ار ﹞﹙ـ﹥ ﹡︀﹎︀﹡ـ﹩ ﹋︣د﹡︡ و  ︗︧ـ﹞︀﹡﹩ و رو︀﹡ـ﹩ آن︋ 
ـ︀︻️، ︑﹞︀م ﹝︡ر︨ـ﹥ ﹁﹫︱﹫﹥، دا﹡︪ـ﹍︀ه  در ︸︣ف ﹊﹩ دو︨ 
﹫︧ـ️ ﹨︤ار   ︋︣︱﹞ ـ︀ و︲ـ︹ ﹁︖﹫︺ـ﹩ در ﹝︧ـ﹙﹞︀ن ︾ـ︀رت ﹡﹞﹢د﹡︡ ا﹝ـ︀م ز﹝ـ︀ن را︋  ﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

︡﹝ــ️  ــ﹥︠  ــ﹟ ا︨ــ️ ﹋ ــ︣د، ا ــ︀﹐ ﹝﹩ ︋ ــ﹛ ︧ــ﹠﹩ را︋  ــ︀ز ︱ــ︣ت ︻︊︡ا﹜︺︷﹫ آ﹡︙ــ﹥ ا﹝︐﹫
ــ︀ش».︱ــ︣ت ﹨ــ︀دیq ر︨ــ﹫︡ه و د﹠ــ︩ را ︻︣︲ــ﹥ ﹋ــ︣ده ا︨ــ️. ︱ــ︣ت ﹝﹩ ﹁︣﹝︀ــ︡: «﹨ــ︢ا  ــ︣ اــ﹟ ︔︀︋ــ️︋  ــ︡ران ﹝ــ﹟ ا︨ــ️.︋  د﹠ــ﹩ و دــ﹟ آ︀︋ــ﹩؛ اــ﹟ دــ﹟ ﹝ــ﹟ و دــ﹟︎ 

باالترند. آنان امامزادگانى اند كه جداى از اينكه 
نسبشان معلوم اســت، شخصيت هاى علمى 
و حديثى بوده اند. از اين قســم ســوم مي توان 
حضرت عبدالعظيم حســنى را نام برد. حضرت 
عبدالعظيم حسنى فقط امامزاده نيست، محدثي 
جليل القدر است و روايات فراوانى از ايشان نقل 
شــده اســت. حضرت صادقq مى فرمايد: 
ِمْن  «اْعِرُفوا َمَناِزَل ِشــيَعتَِنا بَِقْدِر َما ُيْحِســُنون َ
ِرَواَياتِِهــْم َعنَّا». حضــرت عبدالعظيمq از 

محدثان كثير الروايت است.
آنچه امتياز حضرت عبدالعظيم حســنى را باال 
 qمى برد، اين است كه خدمت حضرت هادى
رســيده و دينش را عرضه كرده است. حضرت 
مى فرمايد: «هذا دينى و دين آبائى؛ اين دين من 

و دين پدران من است. بر اين ثابت باش».

 qحضرت عبدالعظيم با حضــرت امام رضا
نامه نگارى هايى داشــته اســت؛ از جمله نامه 
معروفى كه در آن درباره لزوم همدلى شيعيان 
ســخن گفته اســت. در اين بــاره توضيحاتى 

بفرماييد.
البتــه درباره ايــن نامه اختالف اســت كه آيا 
ابوالحســنى كه در اين نامه آمده، حضرت رضا

q اســت يا حضرت هادىq؛ چون كنيه هر 
دوي اين بزرگواران ابوالحســن است. حضرت 
رضا ابوالحســن ثانى اســت و حضرت هادى 
ابوالحسن ثالث است. ابوالحسن اول هم حضرت 
كاظم اســت. به احتمال زياد اين ابوالحســن، 
حضرت رضا q است؛ چون عبدالعظيم حسنى 
مكاتباتى با ايشان داشته است. از جمله مكاتباتى 
 q كه حضرت عبدالعظيم حســني با امام رضا
داشته است، درباره ايمان ابوطالب است. حضرت 
رضاq در پاسخ اين نامه اگرچه نفرمودند ايشان 
مؤمن بوده، فرمودند: «إن شــككت فى ايمان 
ابى طالب كان مسيرك الى النار». اصل اين نامه 
در كتاب اختصاص شيخ مفيد آمده است. محقق 
وسائل الشيعه در جلد بيســتم درباره شرح حال 
عبدالعظيم حسنى، همين روايت را از اختصاص 
شيخ مفيد نقل كرده اســت. بد نيست اشاره اى 
به اين روايت كنيم. حضــرت در آن نامه مرقوم 
فرمودند: «أبلغ عنى أوليائي السالم؛ سالم ما را 
به موالى و دوستان ما را برســان» و «َوُقْل لَُهْم 
َطاِن َعلَى أَنُْفِسِهْم َسبِيًال؛ به  ــيْ َال َيْجَعُلوا لِلشَّ أَن ْ
ايشــان بگو نگذاريد شيطان در شما رخنه كند و 
بر شما مستولى شــود». امام حسينq در روز 
عاشــورا به مردمي كه طرفــدار بنى اميه بودند 
ْيَطاُن َفأَنَْساُكْم  فرمودند: «اْســَتْحَوَذ َعلَْيُكُم الشَّ
ِ الَْعِظيم : شيطان بر شما مسلط شده و شما  ِذْكَر اهللاَّ

ياد خدا را فراموش كرده ايد». حضرت ســفارش 
مى كنند كه به شــيعيان بگوييد شيطان بر شما 
مسلط نشود و به زيارت همديگر برويد و همديگر 
را ببينند و احاديث ما را نقل كنيد. اين زيارت آنان، 
احياي امر ما اســت. حضرت در پايان اين روايت 
نكته اى فرمودند كه خوب اســت همه عزيزان 
و عالقه مندان به حضــرت رضاq و اهل بيت 
به ايــن نكته توجه كنند. حضرت مي فرمايند به 
شيعيان من و پيروان من بگو: «َال َيْشَتِغُلوا أَنُْفَسُهْم 
بَِتْمِزيِق بَْعِضِهْم بَْعضاً؛ خودشــان را مشــغول 
پاره كردن شــخصيت همديگر نكنند». نقادى 
افراطى و تنقيــص را كنار بگذارند. بعد حضرت 
ذيل اين عبارت مى فرماينــد: «َفإِنّي آلَْيُت َعلَى 
بَُه ِفي  َُّه َمْن َفَعَل َذلَِك دعوت اهللا لُِيَعذِّ نَْفِســي إِن
ِ ِمَن الْخاِسِريَن  َ ِ

نَْيا أََشدَّ الَْعَذاِب َوَكاَن ِفي ْ الدُّ
؛ من با خودم تعهد كردم، اگر كسى چنين بكند و 
شخصيت افراد را از بين ببرد، نفرينش كنم خداوند 
در دنيــا عقوبتش كند و كيفرش دهد و در آخرت 

از خاسران باشد؛ مگر اينكه برگردد و توبه كند».

در برخــي از كتاب هاي تراجــم، كتابى نيز به 
عبدالعظيم حسني نسبت دادنده اند.

بله، ايشان كتاب يوم و ليله را دارد. اصحاب ائمه 
معموًال اعمال روز و شب را ذكر مى كردند و يونس 
بن عبدالرحمن هم اين كتاب را داشته است. اين 

كتاب از اصول اربعه مأه شيعه بوده است.

qبرخى از خطبه هاي حضرت اميرالمؤمنين
نيز از قول ايشان نقل شده است.

شــيخ مفيد در كتابى به نام المجالس كه به 
آن امالى هم مى گويند، روايات بسيار پاكيزه اى 
از عبدالعظيم حســنى نقل كــرده كه بعضى از 
خطبه هاي نهج البالغه در آن آمده است. او گاهى 
در يك مجلس چند روايت از عبدالعظيم حسنى 

نقل كرده است. 

لطفا دربــاره فضيلت زيارت ايشــان نكاتى 
بفرماييد.

ما به اعتبار اينكه امامزادگان منسوب به امام اند 
به زيارت شــان مى رويم. اينان را عنداهللا وجيه 
مى دانيم. باألخره فرزند امام اند و وابسته به بيت 
رســالت. يك سلسله روايات عامى از رسول خدا 
هســت كه در آن آمده اســت ذريه من را احترام 
كنيد، كســى كه ذريه من را احتــرام مى كند، 
فرداى قيامت به فريادش مى رسم. جداى از اين، 
عالمه حلــى در پايان قواعد وصيت نامه اى 
به پسرشان فخرالمحققين كردند. آنجا سفارش 
مى كنند به زرارى رســول خدا احترام كن؛ 

اما برخــى از امامزادگان جداى از اينكه به اعتبار 
انتسابشــان به امام الزم التعظيم اند. زيارتشان 
منصوص است و وارد شــده است. از جمله اين 
امامزادگان حضرت عبدالعظيم حســنى است. 
مرحوم ابن قولويه در آخر كامــل الزياراتـ  كه 
كتاب معتبرى و از منابع دســت اول ما اســتـ  
روايتــى از حضرت هــادىq نقل مى كند كه 
فرمودند: كســى كه عبدالعظيم حسنى را در رى 
زيارت كند گويي امام حسينq را زيارت كرده 
است. اين روايت نشان دهنده فضيلت حضرت 

عبدالعظيم حسنى است.

حكمــت برابرى فضيلــت زيــارت حضرت 
عبدالعظيم حسنى با امام حسين q در چيست؟

امام حســينq عموى عبدالعظيم اســت و در 
گذشته احتماًال امكان دسترسى به زيارت نبوده 
است. ائمه ما هم براى اينكه مردم بتوانند به فيض 
زيارت برسند، فرموده اند مردم به زيارت يكى از 
فرزندان ائمه بروند. با اين زيارت، انســان گويي 
آن امام را زيارت كرده اســت، چنان كه در زيارت 
حضرت معصومهr چنين روايتي وارد شــده 
است. حضرت رضاq فرمودند: «   
؛ كسى كه خواهرم حضرت    
معصومهr  را زيارت كند، مثل اين اســت كه 
 qمن را زيارت كرده است». در زمان امام هادى
كه متوكل عباســى قبر سيدالشهدا را شخم زد، 
سخت گيرى زياد بود و نمى گذاشتند كسى سر 
قبر امام حســين برود. شايد به اين اعتبار بود كه 
گفتند به زيارت عبدالعظيم حسنى برويد كه سنت 

حسنه زيارت امام حسينq فراموش نشود.

آيا حضرت عبدالعظيم مبارزه سياســى هم با 
حكومت وقت داشتند؟

بله، ايشــان مبارزات سياسى هم داشتند. شاهد 
مطلب هم اين اســت كه ايشان در رى مخفيانه 
مى زيســته اســت و حكومت در تعقيب ايشان 
بوده اســت؛ چون اگر مبارزات سياسى نداشتند، 
حكومت ايشــان را تعقيب نمى كرد و ايشــان 
ناشناس زندگى نمى كردند. ايشان را نشناختند 
مگر بعد از وفاتش و خوابى كه شــخصى ديد و 
نسب ايشان را از لباس هايش درآوردند و معلوم 
شد كه ايشان فرزند امام حسن مجتبىq است. 
اين نشــان مى دهد كه ايشــان داراى مبارزات 

سياسى هم بودند. 
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آيت اهللا شيخ مصطفى ملكى تهرانى، يكى از امامان جماعت نامدار و تأثيرگذار در فرهنگ تهران 
است. مسجد ايشان، مسجد همت از پايگاه هاى مهم نيروسازى و مبارزه با طاغوت و محافظت از 
انقالب اسالمى بود. مرگ زود هنگامش در سال 1361 باعث شد قدر او همچنان ناشناخته بماند. با 

هم گوشه اى از زندگى پربركتش را مى خوانيم.

روز فراگير آموزه هاى ناب مكتب درسى مرحوم 
نهاوندى مى شدند. 

شيخ مصطفى وارد جرگه مبارزه شد و از فعاالن 
سياســى به شــمار آمد و دفاع از خون آيت اهللا 
كاشانى را وجهه همت خود كرد. سال 32 پس از 
كودتاى ننگين 28 مرداد آقا شيخ مصطفى تحت 

تعقيب قرار گرفت و به قم مهاجرت كرد. 
بيش از پانزده ســال در قم و در محضر اســاتيد 
بزرگى چون حضرات آيات شــهيد مفتح، امام 
موســى صدر، ميرزا جواد آقا تبريزى، ميرزا على 
مشكينى، شــيخ محمد فاضل لنكرانى، ميراز 
محمــد مجاهــدى تبريزى، حاج آقا حســين 
بروجردى، حاج ســيد محمدرضــا گلپايگانى، 
عالمه طباطبايى و حضرت امام خمينى بهره مند 
گرديد. در اين بين تأثيرپذيرى اخالقى وى بيش 
از همه از محضر امــام خمينى و مرحوم حاج آقا 
حســين فاطمى بود. طى همين سال ها بود كه 
مقامــات علمى را تا اجتهاد طــى كرد و يكى از 

فضالى برجسته حوزه علميه گرديد.
امام مسجد هّمت

اين مسجد محل نماز ابراهيم چرخىـ  از كسبه 
محل كه چاقو تيزكن بودـ  بود كه به آن سايبانى 
از حصير نهاده بود. سال 1322 مردم تجريش از 
آقا شيخ على اكبر ترك دعوت كردند و با پيگيرى 
او و همت مردم، مســجد ســر و شكل پيدا كرد. 
پس از وى حجت االســالم محمد محققى امام 
جماعت مسجد شد. پاى ثابت جلسات هفتگى 
مسجد آيت اهللا سيد محمود طالقانى بود كه هر 
هفته به آنجا مى آمد و جوانان محله تجريش را با 

معارف دينى و سياسى آشنا مى ساخت. 
ســال 1347 شيخ مصطفى ملكى به زادگاهش 
شميران آمد و در مسجد همت تجريش به اقامه 
جماعت و ارشــاد و تبليغ مردم همت گماشت. با 
ورود آيت اهللا ملكى مسجد همت به تدريج تبديل 

به پايگاه اصلى نشــر معارف دينى و انقالبى در 
شمال تهران گرديد. شيخ مصطفى ملكى نماز را 
در هر سه نوبت آن به جماعت اقامه مى كرد و هر 
شب پس از نماز مغرب و عشاء دقايقى چند را به 

بيان احكام و تفسير و اخالق مى پرداخت. 
وى «مجمع اســالمى  دين و دانش» را ســر و 
سامانى تازه داد و با دعوت از سخنرانان برجسته آن 
زمان مانند استاد شهيد مطهرى، آيت اهللا بهشتى، 
شــهيد باهنر، شــهيد مفتح، آيت اهللا طالقانى، 
آيت اهللا مهدوى كنى، آيت اهللا امامى كاشــانى، 
نقش بزرگى در بيدارى مردم ايفا كرد. بزرگان از 
دانشمندان دينى و انقالبى خاطرات خوش از آن 
كانون جذاب و پر طراوت در خاطر خود دارند كه در 
كتابهاى خاطرات آمده است. تالش شبانه روزى 
سى و پنج ساله او در ترويج فرهنگ دينى و تبليغ 
اسالم ناب كه ترجمان آن آموزه هاى امام راحل 

بود ستودنى و فراموش نشدنى است.
همراه نهضت امام خمينى

آيت اهللا ملكى تهرانى از دهه سى و شروع نهضت 
ملى شــدن صنعت نفت جزء فعاالن سياســى 
روحانيت محسوب مى شــود. ارتباط نزديك و 
عشــق و عالقه وى به امام خمينى باعث شد از 
همان ابتدا در زمره پيشــتازان انقالب اسالمى 
درآيد. او در همه حوادث قبل از انقالب در صحنه 
حاضر مى شد و مسئوليت و تكليف خويش را ادا 
مى كرد. وى براى بازديد و سركشــى از ياران در 
تبعيد امــام و تأمين نيازمندى هاى خانواده هاى 
آنان به شــهرهاى مختلف مسافرت مى كرد و 
به آنان دلگرمى مى داد.  شيخ مصطفى ملكى از 
اعضاى اوليه و هسته اصلى جامعه روحانيت مبارز 
بود كه در طراحي راهپيمايى ها پس از رحلت حاج 
آقا مصطفى فعاليــت مى كرد. وي در قيام هفده 
شهريور دستگير و زندانى شد؛ اما لحظه اى از پاى 

ننشست.

پس از پيروزى انقالب اسالمى فرماندهى كميته 
انقالب اســالمى منطقه يك تهران را از سوى 

آيت اهللا مهدوى كنى بر عهده گرفت. 
فرزند شهيدى كه شيفته پدر بود

آيــت اهللا مصطفى ملكى با بيت آيت اهللا فاضل 
قفقازى (والد مرحوم آيــت اهللا العظمى فاضل 
لنكرانى) وصلت كرد و ثمره آن فرزندانى شد كه 
شــهيد عليرضا ملكى يكى از آنان است. مرحوم 
شيخ مصطفى ملكى از آغاز جنگ تحميلى و دفاع 
مقدس مسجد همت را تبديل به سنگر اعزام به 
جبهه و تربيت نيرو براى دفاع از اسالم و ايران كرد 
و خود نيز شجاعانه در خطوط مقدم حاضر شد. از 
غرب كشور و ارتفاعات بازى دراز تا آبادن و بستان 
و دشــت عباس و خرمشهر يادآور حضور وى در 
جمع رزمندگان است. در همين راه عليرضايش را 
كه سخت شيفته پدر و اخالق الهى اش بود تقديم 

نهضت و انقالب اسالمى كرد. 
پرواز تا خدا

نيم قرن عمر با بركتى كه 35 سال آن در تحصيل 
و تحقيق و تبليغ و مبارزه و جهاد و خدمت گذشت. 
مردى كه از پانزده ســالگى مبارزه را آغاز كرد و تا 
آخرين روزهاى عمرش از پاي ننشست. مرحوم 
شــيخ مصطفى ملكى پــس از عمرى تالش و 
مجاهدت در احيا و آبادانى خانه خدا و تبليغ و نشر 
معارف دينى و مبارزه با ظلم، بر اثر ابتال به بيمارى 
خونى در روز 31 خرداد 1361 به لقاءاهللا پيوست و 

روح پاكش در جوار شهيدان آرام گرفت.
پيكــر اين عالــم فرزانه و مجاهد در شــميران 
تشــييع و پس از انتقال به قم و اقامه نماز توسط 
حضرت آيت اهللا مرعشــى نجفى در حرم مطهر 
حضرت معصومه r به خاك ســپرده شد. امام 
راحل درباره اش به تاريخ 8 مرداد ماه 62 در ذيل 
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اسالم بودند.
عاش سعيداً ومات سعيداً».

براى اطالع بيشــتر مى توانيد بــه منابع ذيل 
مراجعه كنيد:

ــ   ــ  ؛  ــ ــ  ــ  ــ  ــ   .۱
 .(۱۳۸۶) ؛    

 .     .۲
۲۳۱ـ  ۲۳۷.  ،۳ ؛     .۳

ميرزا ابوالقاســم، قناد متدين و خوشــنام محله 
تجريش بود. اجدادى وى دامدار و باغبان بودند 
در قريه ســعدآباد تهران. همين جايى كه االن 
مجموعه تاريخى سعدآباد است. رضاخان كه در 
پى امالك مردم در همه جاى ايران بود، نتوانست 
از سعدآباد بگذرد. همين شد كه به زور ايشان را از 
آنجا بيرون راند. ميرزا ابوالقاسم به اجبار از سعدآباد 

به تجريش آمده بود. 
شــيخ مصطفى در تجريش در ســال 1310 در 
خانه پدر و مادرى مؤمن و شــب زنده دار كه ظلم 
و ســتم را با همه وجودشان احساس كرده بودند 
به دنيا آمد. مصطفى مثل بقيه خانواده در همان 
مغازه شيرينى پزى كار مى كرد. با اين همه هرگاه 
فراغتى مى يافت كنار و گوشه اى را پيدا مى كرد و 
مجالت كهنه و كتاب هاى پدر را مى خواند همين 
باعث شد پدر فهيم و مهربانش، عليرغم نياز به 

كمك وى، مصطفى را شاگرد مكتب خانه كند.
آقا مصطفى به مكتب خانه اى پا نهاد كه مربى آن 
حاج محمد فرهمند بود، مردى با ســواد، متدين 
و مبارز. به همين دليل شــيخ مصطفى عالوه بر 
يادگيرى قرآن، احكام و معارف، از همان نوجوانى 
با مبارزه آشنا شد. او با تشكيالت «نور دانش» كه 
به همت مرحوم فرهمند و گروهى ديگر بنا نهاده 
شــده بود، آشنا شد و در مجله آن كانون به چاپ 

مقاالت پرداخت. 
آقا مصطفى شاگرد ســال سوم دبيرستان بود و 
درس هاى خود را در كنار كار و تالش به صورت 
متفرقه پشت سر گذاشته بود كه شور تحصيل در 

حوزه به جانش افتاد.
شور تحصيل، اشتياق تهذيب

در هميــن زمان ها بود كه عالــم فرزانه مرحوم 
آيت اهللا حاج شــيخ على اكبر نهاوندى به تهران 
مهاجرت كرد. دو سال تمام مصطفى و دوستانش 
با پاى پيــاده از تجريش به چيذر مي رفتند و هر 

﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨  ︣︊﹠﹞

ز︊ـــــــ︀﹩ روـــــــ︀﹡﹩ 
︣ا﹍﹩ ا︨ـ️ در ︋﹩ ︎﹫ــــــــ

به كوشش: حسين على آبادى
اشاره: به قول حضرت امام خمينى، دنيا طلب امين اهللا نيست. حوزه هاى علميه جاى 
كسانى است كه امانت دار پيامبران باشند و امانت را نمى توان به هر كسى داد. كسى 
كه مى خواهد ولى امر مســلمين باشد و در اعراض و نفوس و اموال دخالت كند بايد 
از دنياطلبى منزه باشــد.* آفات دنيا طلبى طالب و روحانيون چه ابعادى مى تواند 
داشته باشــد؟ در ميزگردى با حضور سه تن از ائمه جماعات مساجد تهران به اين 

مهم پرداخته ايم.
؛  ۱۳۳.  .*

حجت االسالم والمسلمين خدايى 
qامام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل

در جهان بينى اســالمى موضوع دنياطلبى مذموم اســت؛ به گونه اى كه عنوان «رأس 
كل خطيئه» به خود گرفته اســت؛ مثًال در رساله امام در مبحث تقليد و شرايط آن، نظر 
ايشــان براى مقلد اين است كه شخص مجتهد نبايد حريص به دنيا باشد. بديهى است 
كه دنيا طلبى و حرص باعث يك سرى مسائلى مي شود كه گريبانگير شخص در زندگى 

اجتماعى و فردى خواهد شد. 
آن كســى كه دنياطلب است، نشــان از آن دارد كه نه دنيا را شناخته است و نه آخرت را؛ 
بنابراين نمي شود او را اهل علم ناميد. عالم و اهل علم داراى دو خصيصه علم و عمل با هم 
است. اگر كسى هر كدام از دو خصيصه را نداشته باشد، نمي شود او را عالم دانست. اقتضاى 

علم و عمل اين است كه شخص عالم از دنياطلبى به دور باشد.
 از آفــات دنياطلبــى مي توان به غفلت از عالم آخرت اشــاره كرد كه اين غفلت تبعات و 
دردسرهاى زيادى براى شخص دنيا طلب خواهد شد. يكي از نتايج دنياطلبي و عدم توجه 
به آخرت، عدم توجه مردم به ســخنان وى و در نهايت بى اثر شدن تبليغ او خواهد بود. در 
روايات آمده است كه با رفتارتان مبلغ ما باشيد؛ «كونوا دعاه الناس بغير السنتكم» كه در 

غير اين صورت مطرود مردم خواهيم شد. 
ما زير ذره بين مردم هستيم؛ لذا بى توجهى به دنيا بر برداشت هاى مردم از رفتارهاى ما تأثير 
به سزايى دارد. از طرف ديگر هر گونه رياكارى اثر منفى چند برابرى بر آنها خواهد گذاشت. 
دنياداشتن غير از دنيادوستى است؛ لذا حد استفاده روحانيون و علما از دنيا در حد معمول 
عرف جامعه مورد پســند است. هم توجه به دنيا الزم است و هم توجه به آخرت. ما ملزم 
نيستيم كه در حد فقر مطلق زندگى كنيم؛ بايد معمولى زندگى كرد. هر چند اين معمولى 
زندگى كردن را با توجه به زمان و مكان تعريف مي كنند؛ كما اينكه زندگى اميرالمؤمنين 
از امام حسن و يا با امام صادق(عليهم السالم) متفاوت بود. امام حسن در حدى از تمكن 
بودند كه به ايشان كريم اهل بيت(عليهم السالم) مي گفتند و چنان مي بخشيدند كه فرد 

فقير بى نياز مي شد. 
نكته آخــر درباره چگونگى تأمين تمكن طلبه اينكه زى او بايد مديون زحمات خود او و 
در راستاى مسئوليتش، يعنى نويسندگى و منبر باشد و هيچ بارى بر دوش بيت المال و يا 

وجوهات سوار نكند. 
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آنان به شــهرهاى مختلف مسافرتمى كرد و
به آنان دلگرمى مى داد.  شيخ مصطفى ملكى از 
اعضاى اوليه و هسته اصلى جامعه روحانيت مبارز 
بود كه در طراحي راهپيمايى ها پس از رحلت حاج 
آقا مصطفىفعاليــت مى كرد. وي در قيام هفده 
شهريور دستگير و زندانى شد؛ اما لحظه اى از پاى 

ننشست.

ن و م ن پ
تشــييع و پس از انتقال به قم و اقامه نماز توسط 
حضرت آيت اهللا مرعشــى نجفى در حرم مطهر 
rحضرت معصومه r بهخاك ســپرده شد. امام 

2 مرداد ماه 62 در ذيل  8راحل درباره اش به تاريخ 8
عكسش چنين نوشت:

«بسمه تعالى
خداوند رحمت فرمايد مرحوم حجت االســالم 
آقاى ملكى را كه از اشخاص متعهد وخدمتگزار 

اسالم بودند.
عاش سعيداً ومات سعيداً».

مبو

براى اطالع بيشــتر مى توانيد بــه منابع ذيل 
مراجعه كنيد:

ــ ــ  ؛  ــ ــ  ــ  ــ  ــ   .۱
 .(۱۳۸۶) ؛    

 .     .۲
.۲۳۷ ۷ـ  ۲۳۱  ،۳ ؛     .۳

مسجد آيت اهللا س
هفته به آنجا مى آ
معارف دينى و سي

7ســال 1347 شيخ
شميرانآمد ودر
جماعت و ارشــاد
ورود آيت اهللا ملكى

متفرقه پشت سر گذاشته بود كه شور تحصيل در 
حوزه به جانش افتاد.

شور تحصيل، اشتياق تهذيب
درهميــن زمان ها بود كه عالــم فرزانه مرحوم
آيت اهللا حاج شــيخ على اكبر نهاوندى به تهران

مهاجرت كرد. دو سال تمام مصطفى و دوستانش 
با پاى پيــاده از تجريش به چيذر مي رفتند و هر 

سيد محمودطالقانى بودكه ه
آمد و جوانان محله تجريش را

ياسى آشنا مى ساخت. 
يخ مصطفى ملكى به زادگاهش
مسجد همت تجريشبه اقام
دو تبليغ مردم همت گماشت.

ىمسجد همت به تدريج تبديل

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

٢٠



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

٢٢

رواق

292825

31

35

32 33

24

30

34

سرويس رواق:
هرگاه سخن از شــريعت به ميان آيد، غالباً سه دين 
ابراهيمى (يهوديت، مســيحيت و اسالم) مورد نظر 
قرار مى گيرند، اما بايد توجه داشت كه امم و ملل سابق 
از اين ســه دين هم، به معنايى عام داراى شريعت 
بوده اند. طبق آموزه هاى اسالمى در قرآن، پيامبران از 
آدم تا خاتم، يا صاحب شريعت بوده يا مروج شريعت 
پيامبر قبل از خود بوده اند. فلســفه وجود و ضرورت 
شريعت را بايد در ضرورت اطاعت از خالق جست وجو 
كرد؛ زيرا خداوند هدف از خلقت را جز اطاعت و عبادت 
مخلوقاتش نمي داند. شريعت دربر دارنده برنامه خدا 
براى سعادت بشر است. از اين رو نمي توان تصور كرد 
كه خداوند دينى را بدون شريعت فرستاده باشد؛ زيرا 
كه در ضمن شــريعت و از طريق آن است كه انسان 

عبوديت خود را بجا مي آورد. 
دعوت بــه انجام كارهاى پســنديده و ترك اعمال 
ناپسند، يكى از مهمترين ويژگى اديان بوده است، اما 
باتوجه به ظرفيت انسان ها، تفاوت هايى در شريعت 
به عنوان ضمانت اجراى اهداف وجود داشــته است. 
در ميان اديان زنده جهان، يهوديت و اســالم نظام 
فقهى گسترده اى دارند، كه ريشه در كتب مقدسشان 
دارد. آيين زرتشت نيز براساس متون مقدس، داراى 
شريعتى سخت و فراگير بوده، هرچند امروز بسيارى از 
احكام يا تعطيل شده يا در مرز تعطيلى است. شريعت 
در هند را هم بايد در فرقه هاى متمســك به «منو»، 
جستجو كرد كه آن هم به سبب سختى هاى فراوانش، 
عمالً متروك شده است. در اين شماره تصميم گرفتيم 
به مناسبت شــهادت رييس و بنيانگذار فقه مذهب 
جعفرى، امام صادق q، مســئله شريعت در ابعاد و 
اديان مختلف بررسى كنيم؛ هرچند كه قلم زدن در اين 

عرصه شايد به چندين و چند شماره نيازمند باشد.

﹞︀ره١٧٥/ ﹝ـــ︣داد ١٣٩٣ ﹝︧︖ــــ︡/︫ 

حجت االسالم والمسلمين مرادى
q امام جماعت مسجد الرضا

زى به معناى لباس است كه ظاهر و باطن و انديشه و عمل 
يك فرد را شــامل مي شــود. زى يك طلبه بر اساس اين 
تعريف در سه وجه قابل بررسى است؛ وجه فردى، خانوادگى 

و اجتماعى. 
به طور كلى موضوع دنياطلبى در هر ســه وجه قابل توجه 
اســت؛ براي مثال روايت داريم كه ســعادتمندى يك مرد 
در داشتن خانه وسيع، همســر خوب و مركب خوب است؛ 
از طرفى ديگر شــقاوتمندى يك انسان در نداشتن هريك 
از موارد ياد شــده است. كه اين موضوع مي تواند تمام وجوه 
مطرح شــده را تحت تأثير قرار دهد. گاهي بحث دنيا طلبى 
باعث رفاه زدگى و دلداگى به دنيا مي شود و زمانى ديگر اين 
دنياطلبى در مســير درســت و منطقى قرار دارد و به عنوان 
هدف تعريف نمي شود. در اين بحث مهم اين است كه دنيا 

هدف و قله نشود. 
البته نبايد فراموش كرد كه رفتار يك روحانى نبايد به سمت 
زهدفروشــى و يا زهد منفى حركت كنــد كه اين موضوع 
شخصيت او را شخصيتى عوام فريب و متظاهر خواهد كرد. 
زهد به اين نيســت كه ما عوام فريبى كنيم؛ زهد اين است 
كه داشته باشيم، ولى استفاده نكنيم؛ زهد يعنى دلبستگى 

نداشتن به دنيا. 
براى يك عالم، عامل بودن به علم امري بسيار تعيين كننده 
و هويت بخش اســت. يك طلبه كه عمرى به دنبال تقوا و 
كسب علم اســت، بايد بداند كه مدام زير نظر مردم است و 
مردم رفتار او را با گفته هايش مقايسه مي كنند. وجود هر گونه 
خالف رفتارى ميزان اثرگذارى ســخنان او به مراتب كمتر 
خواهد شد. يك طلبه بايد در راستاى رسالت خود و مسئوليت 
خود كار كند؛ يعنى همان كسب علم، معارف، تقوا، اخالق و... 
. حال كسى كه اين حرف ها را فرا گرفته، بايد عامل باشد. پس 
عالمى كه عامل باشد دنياطلب و عافيت طلب نيست و علم 
خودش را مقرون به عمل مي كند. قرآن كريم مي فرمايد: «يا 
ايها الذين امنوا لم تقولون ماال تفعلون» و يا در سوره بقره كه 
مي فرمايد: «اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم»؛ يعني 
چگونه شــما مردم را دعوت را مي كنيــد و خود را فراموش 

مي كنيد. 
نكته بعدى اين اســت كه روحانى به عنوان الگوى جامعه 
بايد داراى حد رفتارى باشد كه مردم از او تبعيت كنند؛ يعنى 
طلبه هم امام معنوى جامعه است و هم امام مادى؛ لذا نبايد 
نســبت خودش با مردم را فراموش كند؛ يعنى امام زندگى 
نيز زندگى اي در ســطح مردم جامعه داشــته باشد. در زى 
طلبگى شأن اجتماعى كه حد رفتارهاى روحاني را مشخص 
مي كند، اهميت بسيارى دارد. موضوعى كه شخص طلبه و 

رفتارهايش را با شرايط زمان و مكان مرتبط مي كند. 

حجت االسالم والمسلمين محمدرضا مهاجري
qامام جماعت مسجد اباعبداهللا الحسين

منظــور از مذمت دنياطلبى، مذمت نعمات الهى نيســت؛ چرا كه آنها آيه هاى الهى و 
مخلوقات خدا هستند. منظور از دنياطلبي وابستگى و حرص و تجمل گرايى است كه 

مورد عتاب قرار گرفته است. 
نقل است پيامبر فرمودند «حب الدنيا رأس كل خطيئه». حب الدنيا به اين معنا است كه 
فرد در انتخاب بين دنيا و آخرت، دنيا را در اولويت قرار دهد و غرق در تعلقات و وابستگى ها 
 شود. اين مسئله آفات ويژه خود را دارد كه اولين آن به خود فرد برمي گردد و شخص را 
به انحراف مي كشاند. اگر يك روحاني حب دنيا داشته باشد از رسالت اصلى خويش جا 
مي ماند و روحانى كه بايد درد دين و هدايت جامعه را داشته باشد به فكر جمع آورى مال 
مي افتد. چنين شــخصى روحانى بودن را بيشتر يك شغل به حساب مي آورد، نه يك 

رسالت و وظيفه؛ لذا احساس مسئوليت نمي كند و بيشتر كاسبى مي كند. 
دومين آفت دنيا طلبى يك روحاني متوجه اسالم و انقالب است. معموًال افرادى كه دين 
تحقيقى ندارند، با ديدن رفتارهاى مادى يك روحانى اين موضوع را به اســالم و دين 
بر مي گردانند. دنياطلبي روحاني بستر جدايى براى اين گونه افراد را به وجود مي آورد؛ 
به خصوص امروزه كه با تشكيل نظام جمهورى اسالمي  روحانيت بيشتر زير ذره بين 

است. 
ما الگو هســتيم. روحانيت نماد دين و الگوى دين است و به همين دليل مردم ما را امنا 
الرسل و حافظان دين به حساب مي آورند. بى جهت نيست كه پيامبر اسالم مي فرمايند 
«الفقها امنا الرســل ما لم يدخل فى الدنيا»؛ يعني تا زمانى كه وارد دنيا طلبى نشده اند. 
لذا توجه به اين مسئله در زى طلبگى امرى الزامى است. از وجوهات ديگر زى طلبگى 
ساده زيستى است. اين بحث نقشي جدى در جذب افراد جامعه دارد. اساساً محبوبيت 
روحانى در تجمل گرا نبودن اوست؛ زيبايى ما در بى پيرايگى ماست. نفوذ كالم ارتباط 
تنگاتنگى با ساده زيستى فرد دارد. با يك بررسى مختصر در زندگى امام و مقام معظم 
رهبــرى به راحتى يكــى از وجوه نفوذ كالم آنها را در عدم توجــه آنها به زخارف دنيا 

مي يابيم. 
حد اعتدال و وسط استفاده از دنيا يك موضوع نسبى است كه به شدت با شرايط زمانى 
و مكانى مرتبط اســت. سطح رفاهى و شــرايط زندگى افرادجامعه در دوران مختلف 
متفاوت است؛ لذا ما مي گوييم روحانى بايد متناسب با حد وسط جامعه خودش زندگى 

كند. 
عدم توجه به دنيا به معناى بى برنامگى در زندگى نيست؛ بلكه داشتن عقل معاش بايد 
جزو اولويت هاي يك فرد باشد تا در آينده با مشكل روبه رو نشود. در روايتى از معصوم 
آمده است كه براى زندگى به گونه اى برنامه ريزى كن كه گويى قرار است براى هميشه 
زنده باشى و براى آخرت طورى برنامه ريزى كن كه گويي قرار است همين فردا از دنيا 

بروى. 



در ابتدا بايد به واكاوى معناى شريعت پرداخت. 
شريعت داراى دو معنى عام و خاص است. 

1. شــريعت در معناى عام مترداف با كلمه دين 
است و گاهى به جاى آن به كار مى رود؛ مثًال گفته 
مى شود شريعت اســالم كه منظور دين اسالم 

است. 
2. شــريعت در معناى خاص عبارت اســت از 
احكام، دستورات، عبادات و اخالقياتى است كه 
هر پيغمبر مى آورد. شــريعت در معناى خاص از 
مفهوم دين متفاوت است و شريعت هر پيغمبرى 

با شريعت ديگرى فرق مى كند.1 
در نگرش توحيدى اســالم و قرآن تعدد و تنوع 
قومــى، فرهنگى و زبانى، امرى واقعى و حقيقى 
اســت كه براى آن اهــداف و فوايــد مثبت و 
سازنده اى نيز بيان شــده است.2 چنان كه براى 
تعدد شرايع نيز علل و اسبابى بيان و فوايد و آثار آن 
تبيين شده و به عنوان امرى واقعى و حقيقى تأييد 
 3.« شده است؛ «     
البته در كنار اين آيه آياتى مانند آيه «    
»،4 اين نكته را مى رساند كه تمامى    
انسان ها داراى دين بوده اند و اكنون در بين اديان 

زنده جهان شرايع آنان را مى بينيم.

︑︺︡د اد︀ن از ﹡﹍︀ه ﹇︣آن
تعدد اديان در نگرش توحيدى اســالم و قرآن، 
امرى واقعى ولى باطل دانســته شــده است. به 
طورى كه در رد آن چنين گفته شــده است: «ان 
الدين عنداهللا االســالم؛ دين در نزد خدا يكى و 
آن نيز اسالم است»5و يا:«من يبتغ غيراالسالم 
دينافلن يقبل منه؛ هر كس غير اســالم دينى را 

بجويد هرگز از او پذيرفته نمى شود».6
اگر مراد از واژه اسالم در اين دو آيه اسالم تاريخى 
باشــد و شــريعت آخرين پيامبر، مى توان 
اين گونه توجيه كرد كه شــريعت اسالم به دليل 
داشتن همه ويژگى هاى شرايع پيشين از نوعى 

جامعيت برخوردار اســت كه مى توان شريعت 
اسالم را همان دين جامع كه همه پيامبران بدان 
اعتقاد داشته اند دانســت؛ به اين معنا كه آرمان، 
باور و اعتقاد همه پيامبران همين دين و شريعت 

بوده است. 
معنا و تفســير ديگرى كه مى توان از اين آيات 
داشت اين است كه مراد از كلمه «اسالم»، دين 
اســالم به عنوان «دين» و نه شريعت، است. به 
اين معنا كه همه پيامبران چنان كه خود تصريح 
دارند بر دين اسالم بوده اند كه دين توحيد و معاد 
است و اصول و مؤلفه هاى آن عبارت از سه اصل 
اساسى توحيد، معاد و نبوت است. همه پيامبران 
معتقد به اين اصول سه گانه بوده اند كه مؤلفه هاى 

دين اسالم غيرتاريخى را تشكيل مى دهند. 
همه انبياء بشــر را به يك دين دعوت كرده اند. 
در ســوره شورى آيه ســيزده چنين آمده است: 
«خداوند براى شما دينى قرار داد كه قبًال به نوح 
توصيه شــده بود و اكنون بر تو وحى كرديم و به 
ابراهيم و موسى و عيسى نيز توصيه كرده ايم». 
همچنين قرآن هرگز كلمه دين را به صورت جمع 

(اديان) نياورده است.

︹︣ا ︑﹀︀وت︫ 
اســتاد مطهرى بعد از اينكه دين را يكى معرفى 
مى كند، در مورد تفاوت شرايع آسمانى سه دليل 

ارائه مى كند:
1. مقتضيات زمان، خصوصيات محيط و تكامل 
بشــر: اصول مكتب انبيا كه دين ناميده مى شود 
يكى بوده اســت. تفاوت شرايع آسمانى در يك 
سلسله مســائل فرعى و شاخه اى بوده است كه 
بر حسب مقتضيات زمان، خصوصيات محيط و 
ويژگى هاى مردمى كه دعوت شده اند متفاوت 
مى شده است و پيامبران به موازات تكامل بشر، 
در ســطح تعليمات آنها، پيام خــدا را به آنها القا 

مى كرده اند.7

2. تحريــف كتب مقدس: «يكى از علل تجديد 
رســالت و ظهــور پيامبران جديــد، تحريف و 
تبديل هايى است كه در تعليمات و كتب مقدس 

پيامبران رخ مى داده است».8
3. تفاوت در شكل و اجرا: «تفاوت تعليمات انبيا 
از يكديگــر، از نوع تفاوت تعليمات كالس هاى 
عالى تر با كالس هاى دانى تــر، يا از نوع تفاوت 
اجرايى يك اصل در شــرايط و اوضاع گوناگون 

بوده است».9 
با اينكه اسالم شرايع پيشــين را به عنوان يك 
حقيقت پذيرفته است و به عنوان واقعيت با آنها 
كنار آمده است و همه حقوق امت هاى پيشين را 
حفظ و محافظت مى فرمايد، ولى هرگز تكافو و 
هم ترازى با شرايع ديگر را نپذيرفته است. قرآن 
همــان گونه كه پيامبرانى را بــر پيامبران ديگر 
برترى و فضيلت داده است، اين فضيلت در شرايع 
را نيز برقرار مى داند.10 قرآن شــريعت خود را به 
عنوان دين اســالم معرفى و بيان مى كند و اين 
شريعت اســت كه تنها مى تواند به عنوان دين 

كامل و جامع مقبول باشد. 
بنابراين نمى توان تعدد شرايع را در همه زمان ها 
و اعصار به عنوان يك حق در نگره قرآنى اثبات 
كرد؛ بلكه آنچه مى توان اثبات كرد، اين است كه 
قرآن شــرايع ديگر را به عنوان يك حق پذيرفته 
اســت و با آن كنار آمده و همزيســتى با آنها را 

پيشنهاد و بلكه دستور مى دهد. 
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️ در اد︀ن ︺︫︣ ﹩︨︀﹠︫ ﹤﹡﹢﹎
محسن گلپايگانى (دانشجوى دكترى مطالعات تطبيقى اديان)

︑︺ــ︡د ادــ︀ن در ﹡﹍ــ︣ش ︑﹢﹫ــ︡ی ا︨ــ﹑م و ﹇ــ︣آن، ا﹝ــ︣ی 
ــ﹥ ︵ــ﹢ری ﹋ــ﹥  ــ︡ه ا︨ــ️.︋  ︀︵ــ﹏ دا﹡︧ــ︐﹥︫  وا﹇︺ــ﹩ و﹜ــ﹩︋ 
ــ︡ه ا︨ــ️: «ان ا﹜︡ــ﹟ ︻﹠ــ︡اً  در رد آن ﹠﹫ــ﹟ ﹎﹀︐ــ﹥︫ 
ــ︡ا ﹊ــ﹩ و آن ﹡﹫ــ︤ ا︨ــ﹑م ا︨ــ️ ا﹐︨ــ﹑م؛ دــ﹟ در ﹡ــ︤د︠ 

  رواق﹩﹝﹚︻ ️ ︣︗︺﹫ـــ ا︠︐ــ﹑ف در ﹝
مرتضى ناصحى 

بررسى مسئله شــريعت در اديان مختلف ما را بر آن داشت تا لختى را خدمت حجت االسالم و 
المســلمين  دكتر محمود احمدى ميانجى زانوى تلمذ زده و در موضوعاتى چون اشــتراكات و 
افتراقات فقه شيعه و اهل ســنت، پويايى و عدم پويايى شريعت در فرق اسالمى، شريعت هاى 

جديد، اختالط فقه و كالم و ... از ايشان كسب فيض كنيم. 
دكتري ايشان در كالم اسالمي و ساليان متمادى در اين زمينه مشغول تدريس و پژوهش بوده و 
هم اكنون عضو هيات علمي  جامعه المصطفي العالميه مي باشد. مسئوليت «موسسه بين المللى 
پژوهشي، مطالعاتي و آموزشي  انصار طه» در عرصه امور آموزشي اهل سنت خارج از كشور نيز بر 
عهد وى است. از آثار پژوهشى و تأليفات ايشان مى توان به «آثار گناه در قرآن و روايات و نحله هاى 

مهم كالمى»، «اهل بيتt در تفاسير اهل سنت» و «سيره اهل بيتt» اشاره كرد.

﹫︺﹥ را  ﹠️ و︫  ︣︺️ در ا﹨﹏︨   ︫﹤﹚︧﹞ 
︑﹢︲﹫ د﹨﹫︡ و ا︫︐︣ا﹋︀ت و ا︠︐﹑﹁︀ت 

.︡﹫︀﹞︣﹀ ﹫︀ن︋  ︫︣︺️ ا﹟ دو ﹁︣﹇﹥ را︋ 
مسئله شريعت و احكام به مرجعيت علمى مذهب 
برمى گردد و منابع استنباط احكام در هر مذهب و 
آيينى متفاوت است. در اين جايگاه براى بررسى 
شريعت و فقه اهل سنت سه ديدگاه عمده وجود 

دارد كه بايد به تفكيك آنها را بررسى كرد.
ديدگاه اول شريعت اهل سنت، به عقل و قياس 
تكيه دارد. به پيروان و دنبال كنندگان اين ديدگاه 
اهــل رأى و قياس گفته مى شــود. پيروان اين 
ديدگاه از تابعين «ابوحنيفه» هستند كه تمامى آرا 

رواق ︑ ﹙﹫﹏ و ﹡﹆︡

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

٢٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٥
﹝ــــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٢٥



 qشيوه كمرنگ   شــد و كمتر به اميرالمؤمنين
مراجعه  شــد. در زمان معاويه به طور كلى اسم 
حضرت امام علىq، حتى در كتب تاريخى، نيز 
حذف  شد كه نشــان دهنده اعالم بى نيازى اين 

مكتب از اهل بيت پيامبر است.
در زمان خليفه اول نيــز امام علىq به عنوان 
مرجع علمى در سيره اين خليفه شناخته مى شد؛ 
اما تنها مرجع علمى ايشان نبودند و ساير صحابه 
مانند عبداهللا بن مسعود و ديگر صحابه نيز بودند؛ 
حتى خود خلفا اجتهــاد مى كرند. اين جريان به 
تدريج رشد كرد. زمانى بود كه مذاهب متعددى 
در جوامع اسالمى وجود داشت؛ به طورى كه هر 
شهر، قبيله و يا منطقه اى براى خود امام و مرجع 

علمى داشت.
در نهايــت در اواخــر خالفت عباســيان چهار 
مذهب اهل سنت به رســميت شناخته شدند. 
به اين طريق كه هر مذهب كه هزينه رســمى 
شــدن را به حكومت پرداخت مى كرد رسميت 
پيدا مى كرد؛ اما مذهب شــيعه كه در آن زمان از 
منابع مالى خوبى برخوردار نبود موفق به پرداخت 
اين هزينه نشــد و در نتيجه به رسميت شناخته 
نشد. در زمان امامت حضرت صادقq به دليل 
اينكه فضاى سياسى بازى وجود داشت كه نشئت 
گرفته از درگيرى هاى حكومت عباسى و بنى اميه 
بود، مذهب تشيع توانست توسط مكتب  علمى 
امام صادق و گســتردگى ايــن مكتب خود را به 
عنوان يكى از مطرح ترين مذاهب اسالمى اثبات 
كند. گســتردگى اين مكتب به گونه اى بود كه 
حتى سران مذاهب اهل سنت، از جمله ابو حنيفه 
شــاگردى اين مكتب را كرده اند. به طورى كه از 
ابوحنيفه در رابطه با زمان شاگردى امام صادق كه 
حدود دو سال به طول انجاميده است، نقل شده 
»؛ يعنى اگر  ــ ــ   است: « 
اين دو ســال شاگردى من نزد امام صادق وجود 

نداشت من هالك مى شدم. 
بايــد به اين نكته توجه كرد كــه عدم پذيرفتن 
اهل بيت بــه عنوان مرجع علمى در شــريعت 
اهل ســنت منافات ماهوى با شاگردى كردن 
 tبنيانگذاران اين مذاهب در مكتب اهل بيت
ندارد. در حقيقت جريانى كه پيروان مكتب خلفا 
در آن قرار داشتند بنا را به اين مسئله گذاشته بودند 
كــه به اهل بيتq مرجعيت علمى ندهند. اين 
مسئله كه امام باقر و امام صادق(عليهما السالم) 
به صورت گسترده شاگرد پرورى كردند و عمده 
روايات شيعه از اين دو امام بوده و مذهب تشيع به 
نام مذهب جعفرى شناخته مى شود، تنها به دليل 

فضاى باز سياسى آن دوران است. 

 ︋﹥ ﹡︷ــ︣ ︱︣ت ︻︀﹜ــ﹩ ا︠︐﹑ط ﹝﹫︀ن 
 ﹤ و ﹋﹑م در ا︨﹑م ️︺︣ــ  ︫﹤﹚︧ــ﹞

﹫︀﹝︡﹨︀﹩ دارد؟ ︋︀ز︑︀ب و︎ 
يكى از مشــكالتى كه از زمان احمد ابن حنبل 
پديد آمده و تاكنون گريبان گير دين مبين اسالم 
و پيروان اين آيين است، اختالط ميان شريعت و 
علم كالم است. احمد ابن حنبل به مباحث فقهى 
عمدتاً رنگ كالمى مى داد كه با همان مســئله 
خلق قرآن و حادث بودن قرآن آغاز نمود. يكى از 
مشكالتى كه امروزه گريبان گير جوامع اسالمى 
است و به عنوان مسئله تكفير نمود پيدا مي كند 
اين اســت كه به مسائل فقهى با ديدى كالمى 

نگاه مى شود.
مسئله كفر در اســالم هم با نگاه فقهى و هم با 
رويكرد كالمى تعريف شــده است. كافر در فقه 
به كسى اطالق مي شود كه شهادتين را بر زبان 
جارى نكرده و از دايره مسلمانان خارج است؛ اما 
كفر كالمى به اين معنى است كه شخص، باطل 
و منحرف اســت و در مقابل مسلمان مؤمن قرار 
دارد.  در فقه اســالمى هر كس شهادتين بگويد 
از نظر تمامى فرق اســالمى مسلمان است و از 
حقوق شهروندى برخوردار است؛ اما در مبحث 
كالم شهادتين مطرح نيست و بحث حق و باطل، 
بهشت و جهنم در ميان است. اگر دو مفهوم كفر 
در كالم و فقه، جابه جا استفاده شود، فاجعه به بار 

مي آيد.
يكى از مشــكالت احمد ابن حنبل و سلفى هاى 
تكفيرى و متأســفانه يكى از جريانات شــيعه 
اختالط بحث ايمان و اسالم است. در واقع ممكن 
است شخصى مسلمان باشد، اما باطل هم باشد؛ 
مانند خوارج كه حضرت علىq در خطاب به آنها 
مى گويند «إخوانُنا بَُغوا َعلَينا». از نظر فقهى كسى 

نمى تواند خوارج را كافر بداند.
در پايــان بايد تأكيد كرد كه بزرگ ترين خطرى 
كه جامعه مسلمين را تهديد مي كند، نتيجه فقهى 
گرفتن از يك نگاه كالمى است. جريان تكفيرى 
امروزه نگاهى كالمــى دارد؛ اما همواره نتيجه 
فقهى مى گيرد. پس پديده تكفير خلط مباحث 
كالمى با فقهى است. اگر تكفيرى ها نگاه فقهى 
داشــتند، هيچ گاه اهل قبله را تكفير نمى كردند. 
جريان تكفيري اختصاصي بــه وهابيت ندارد 
بلكه جريان تكفيري يك نگاه غلط در تفســير 
گزاره هاي ديني است كه در دنياي اهل سنت و 
شيعه پيروان و طرفداراني داشته و دارد و مبارزه با 
جريان تكفيري نبايد گزينشي باشد و گزينشي 
عمل نمودن شــبيه خود زني است و امروز بايد 

پيروان انقالب اسالمي با مطلق جريان تكفيري 
كه متاسفانه در زمين دشمن بازي مي كنند مبارزه 

اصولي و علمي نمايد.
جريان تكفيري وهابيت و جريان تكفيري شيعِي 
سني ستيز بمثابه دو لبه قيچي هستند كه در ظاهر 
مخالف هم هســتند، ولي در واقع بر ضد اهداف 
انقالب اسالمي عمل مي كنند و لذا هر دو جريان 
تكفيري مورد حمايت آشكار و پنهان رسانه هاي 
معاند قــرار مي گيرند. پديده شيعه ســتيزي و 
سني ستيزي مورد توجه و عالقه سرويس هاي 
جاسوســي غربي اســت و در محافل مذهبي 
بشدت ترويج مي شود. كانال هاي ماهواره اي كه 
قارچ گونه رشد مي نمايند دليل بر اين مدعا است. 
جريان رســانه اي غربي تالش مي كند جريان 
تكفيري سني ســتيز را بعنوان نماينده شيعه، ور 
در مقابل جريان وهابيت را، بعنوان نماينده اهل 
ســنت معرفي نمايند. هــر دو جريان يك وجه 
مشــترك دارند و آن مخالفت با راهبرد وحدت 
اسالمي است. وحدت اسالمي رمز پيروزي و بقاء 
و استمرار انقالب اسالمي است. دكترين وحدت 
اسالمي كه يك مســاله فقهي و حقوقي است 
ضامن هم-زيستي مسالمت آميز پيروان مذاهب 
اسالمي است و سند راهبردي اتحاد امت اسالمي 
و يگانه عامل مبارزه با جريان تكفيري اســت و 

خنثي كننده توطئه تفرقه مذهبي است .

و استنباط شان در شريعت اسالمى، عقل قياسى 
اســت كه در علم منطق آن را با عنوان «تشبيه» 
مى شناسيم؛ بايد تأكيد كرد كه عقل قياسى اي 
كه منبع استنباط احكام در تابعين ابوحنيفه است، 

با عقل برهانى و استداللى متفاوت است.
ديدگاه دوم، مقابل و مخالــف ديدگاه اول اهل 
سنت است. اساســاً در محافل علمى به پيروان 
اين ديدگاه «اهل حديــث» و «اهل آثار» گفته 
مى شود. سردمداران اين جريان فكرى «مالك 
ابن انس» و پس از او «احمد بن حنبل» هستند. 
اين جريان در استنباط احكام به روايات پيامبر و 
آراء صحابه و بويژه اهل مدينه  تمسك مي كند. 
به همين دليــل معروف به اهل الحديث و اآلثار 

هستند.
سومين جريان در شــريعت اهل سنت جريانى 
اســت كه تا حدودى ما بين دو ديدگاه اول و دوم 
است. عموم پيروان اين ديدگاه شافعى مذهب و 
در آراء شــان به ديدگاه دومـ  يعنى اهل حديثـ  
نزديك تر هستند؛ اما منطبق با يكديگر نيستند. 
مهم ترين فرق بين ديدگاه سوم با اهل حديث اين 
است كه ديدگاه اهل حديث و پيروان مالك عمل 
صحابه پيامبر را مالك در شريعت مى دانند؛ اما 
مذهب شافعى تنها به روايات تكيه كرده، كمى 
هم قياس مستنبط العله را هم در آرا ءشان دخالت 

مى دهند.
در اينجا بايد به جريان چهارمى نيز اشاره شود كه 
جريان سلفى نام دارد. ديدگاه سلفى به هيچ عنوان 
مذاهب اسالمى رايج فقهى اهل سنتـ  حنفيه، 
مالكى و شافعىـ  را قبول  ندارد. سلفيه اجتهاد را در 
چارچوب  روايات پيامبر  و عمل صحابه و تابعين 
را جايــز مي داند. ولي مذاهب اربعه اهل ســنت 
اجتهاد را فقــط در چارچوب فقه آراء امامان خود 
جايز مي داننــد ولي اجتهاد مطلق را نمى پذيرد. 
تفاوت ديدگاه سلفيه با مذاهب رايج فقهى اهل 
سنت در اين است كه سلفي ها فقط اجتهاد سلف 

را حجت مى دانند.
مبناى فقهى ديدگاه ســلفى به لحاظ نظرى در 
مرتبه اول روايات پيامبر اســالم و سپس عمل و 
فهم صحابه و تابعين اســت؛ اما در عمل مبناى 
فقهى آنها تنها قرائت ابن تيميه و محمد بن عبد 
الوهاب، از  بنيان گذاران جريان سلفى، از روايات و 
قرآن است. در حقيقت جريان سلفى خود را اهل 
حديث مى  داند كه ريشــه آن از احمد بن حنبل، 
سپس ابن تيميه و نهايتاً با محمد بن عبد الوهاب 
است. نكته قابل توجه اين است كه نگاه جريان 
ســلفى به تمامى مسائل و حتى آراء فقهى احمد 
ابن حنبل از چارچوب فهم ابن تيميه و عبدالوهاب 

است.
از طرف ديگر فقه و شــريعت مذهب تشيع نيز 
چند شاخه مى شــود. اولين ديدگاه، عقل گرايان 
شيعه هستند. اين دسته با اصطالح «اصوليون» 
شــناخته مى  شــوند. ديدگاه دوم «اهل حديث 
شيعه» هســتند. ديدگاه اهل حديث به دو دسته 
عمده اخباريون و محدثين تقسيم مى شود. ديدگاه 
اخباريون در شريعت اسالمى معتدل نيست. آنها 
به هيچ عنوان عقل را در گزاره هاى فقهى دخالت 
نمى دهند.بر خالف جريان عقل گرا. نماد جريان 
عقل گرايــي در عصر حاضر ديــدگاه آيت اهللا 
جوادى آملى است ايشان مى فرمايد شرع قسيم 
عقل نيست؛ بلكه شريعت اسالم دو منبع عمده 
دارد: عقل و نقل. ديدگاه محدثين در شــريعت 
اسالمى و مبانى فقهى  بسيار معتدل تر از قسيم 

خود، يعنى اخباريون است. 
اگر بخواهيم به عمده اختالف بين شريعت اهل 
سنت و تشيع اشاره كنيم بايد بگوييم اين اختالف 

در مرجعيت علمى است.
اهل سنت اهل بيت پيامبرt را به عنوان حجت 
و مرجع علمى قبول ندارد؛ اما ديدگاه شــيعه در 
استنباط احكام عقل و نقل است كه نقل عبارت 
اســت از ظواهر قرآن و روايات پيامبر اســالم و 
اهل بيت مطهر ايشان كه به سنت مشهور است.

در حقيت اهل ســنت و شــيعه در كليات احكام 
و چارچــوب اصلى دين اختالفــى ندارند؛ بلكه 
اختالفات در فروع دين است. نكته قابل تأمل در 
اينجا اين اســت كه آن مقدارى كه مذاهب اهل 
سنت در شريعت اسالمى اختالف دارند، ديدگاه 
شــيعه با اهل سنت به همان اندازه بلكه كمتر از 
آن اختالف دارند؛ به طور مثال مذهب شافعى با 
حنبلى اختالف بيشترى نسبت به اختالف شيعه 

و سنى در شريعت دارند.

 ﹤︗﹢︑ ︀ ــ﹠️︋  ق ا﹨﹏︨  َ︣ ﹁ ️︺︣ــ  ︫︀آ 
 ،﹤︔︡︐︧﹞ ︡ه ﹨︀ی︡︎ و ﹏︀︧ــ﹞ ﹤︋
︀ً در  ﹢︀ ﹇﹙﹞︡اد ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟ ﹜︴﹀  ︎﹩︐︺︫︣
﹢︀﹪ و  ﹣ال، ︻﹙﹏︎   ︨﹟ا ﹤  ︋︨︀  ︎﹟﹝︲
ق ا︨﹑﹝﹩  َ︣ ️ ﹨︀ی ﹁ ︺︣ ︀ ︻︡م آن را در︫ 

 .︡﹫︀﹞︣﹀ ︣ر︨﹩︋  ︋﹥ ا︠︐︭︀ر︋ 
با توجه به اينكه اهل حديِث باب اجتهاد را در فقه 
و شريعت خود باز نمى دانند، فقه پويايى براى آنها 
متصور نيست ؛ اما مذهب حنفى به اين دليل كه 
قياس را مالك مى داند، هرچند كه تشبيه منطق 
است، طبيعتاً فقه پويا ترى نسبت به ديگر مذاهب 

اهل سنت دارد. 
به طور كلى فقه و شريعت تشيع چون يكى از منابع 
اصلى آن عقل است و باب اجتهاد مطلقاً در آن باز 

اســت، فقه پويا و انطباق شريعت با مسائل روز و 
مســتحدثه را به وضوح مى توان در آن مشاهده 

نمود.
فقه پويا به اين معناســت كه فقــه توانايى اداره 
جامعه در تمامى ظروف را داشــته باشد. در اين 
34 ســال كه از انقالب اسالمى ايران مى گذرد، 
اين توانايى كامًال در قالب نظام مقدس جمهورى 
اسالمى ايران مشهود است. رسيدگى به مسائل 
مســتحدثه و اصل طراحى نظــام جمهورى 
اسالمى ايران و قانون اساسى و همچنين تدوين 
قانون اساسى داليل قاطعى بر پويايى فقه شيعه 
هستند. اساساً ارائه «امامت» در قالب «جمهورى 
اســالمي» مهم ترين دليل  بر پويايي فقه شيعه 

است 
﹥ ا﹊︀م ︻︖﹫︉    ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ﹞︀︋   ︫︣︷﹡ ﹤︋ 

︀رج از دا︣ه ﹁﹆﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩ و﹨︀︋﹫️،  و︠ 
آ︀ ︫ــ︡︗ ️︺︣︡ و﹨︀︋﹫️ ︣ه ای 
﹝︧︐︖﹟ از ﹁﹆﹥ ا︨﹑﹝﹩ را ﹡﹞︀︀ن ﹡﹊︣ده 

ا︨️؟ 
با نگاهى ســطحى و نه چندان عميق به جريان 
وهابيت مى توان دريافت كه اين جريان هيچگاه 
تاكنون نظامي مطلوب و چارچوبى باثبات نداشته  
است و به هيچ عنوان نمى توان اين جريان را قسيم 
مذاهب اسالمى از جمله حنفيه، شافعى و تشيع 
دانست. اين جريان از لحاظ علمى بسيار بى ريشه 
اســت و نمى توان نگاهى علمى به شريعت آن 
داشت. ايشان چهره اى مستهجن از فقه اسالمى 
ارائه دادند و اگر دالرهاى نفتى عربستان روزى 
تمام شــود و يا قطع شود اين جريان به طور كلى 

نابود مى شود.

 آ︀ ︋︀ ا﹟ ﹎ــ︤اره ﹝﹢ا﹁﹅ ﹨︧ــ︐﹫︡ ﹋﹥ 
 ️﹠ ️ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ا﹨﹏︨  ︺︣ «ا︖︀د︫ 
 q︀دق د﹋︀ن ﹨︀﹩ در ﹝﹆︀︋﹏ دا﹡︩ ا﹝︀م︮ 
﹥ ا﹟ ﹎︧︐︣د﹎﹩  ︋﹢ده ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹝︣وز︋ 

ر︫︡ ﹋︣ده ا﹡︡»؟
اين مسئله به اين شكل نبايد مطرح شود. بعد از 
وفات پيامبر دو جريان فقهى به وجود آمد. اولين 
جريان اهل بيت پيامبرt را به مرجعيت علمى 
قبول دارند و دومين جريان مكتب خلفا هستند كه 
آنها خود را اساساً بى نياز از اهل بيتt در شريعت 
اسالمى مى دانند؛ هرچند كه شخص خليفه دوم، 
اميرالمؤمنينq را در تمامى مسائل مشاور خود 
مى دانست و به شكلى مرجع گونه با ايشان تعامل 
مى كرد. در واقع سيره خليفه اول و دوم به گونه اى 
بوده است كه امير المؤمنينq را به عنوان مرجع 
علمى پذيرفته بودند؛ اما در زمان خليفه سوم اين 

﹫ــ﹟  ــ﹥ ︻﹞ــ︡ه ا︠︐ــ﹑ف︋  ــ﹛︋  ﹢ا﹨﹫ ا﹎ــ︣︋ 
ــ﹠️ و ︑︪ــ﹫︹ ا︫ــ︀ره  ︫ــ︣︺️ ا﹨ــ﹏︨ 
﹍﹢﹫ــ﹛ اــ﹟ ا︠︐ــ﹑ف در  ︀ــ︡︋  ﹋﹠﹫ــ﹛︋ 

﹝︣︗︺﹫ــ️ ︻﹙﹞ــ﹩ ا︨ــ️.

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

٢٦

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٥
﹝ــــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٢٧



﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٥
﹝ــــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٢٩

️ ﹨﹠︡ی ︺︫︣ َدرَ﹝﹥؛
رضا رضايى (كارشناس ارشد اديان شرق)

معارف هــر دينــى داراى ابعاد 
مختلفى چــون كالم، اخالق و 
احكام دينى اســت؛ آيين هندو 
نيز از اين مسئله مستثنى نيست. 
در آيين هندو مسائل اعتقادى و 
كالمى تحت عنوان «اصول كلى 
هندوئيســم» هستند كه شامل 
 (karma) مســائلى چون كرمه
يا كردار و رفتار انســان، سنساره 
(Sansara) يــا چرخــة زادُمرد و 
تناسخ، موكُشــه (Mokshao) يا 
رهايى از تناسخ و رستگارى و... 
است. بخش عمده اى از معارف 
آيين هندو، مربــوط به احكام و 
مســائل اخالقى است كه تحت 
عنوان َدرَمــه (Dharma) مطرح 
شــده اســت و به نظر مى رسد 
كه مناســب ترين معادل براى 
آن همان «شــريعت هندويى» 

باشد. هرچند از نظر اصطالحى معناهايى چون 
ديــن دارى، فضيلت، وظيفه و تكليف، ســنت، 
تكليف اخالقى و... هم براى آن وضع شده است.1

در نظام تفكر هندويى، بين دين، قانون و حقوق 
تمايزى وجود ندارد و مفهوم كليدى درمه، بيانگر 
قانون و حقوق هندو است كه هر فرد هندو زندگى 
خود را بايد بــا آن تطبيق دهد تا به عنوان فردى 
متدين و متشرع به رستگارى برسد. يك فرد هندو 
براى رسيدن به موكشه يا رهايى از چرخه تناسخ، 

بايد به يكى از سه روش زير عمل كند:
1. َكرَمه مارَگه (طريق عمل)؛

2. َجنانَــه مارگه (طريق علم: كســب دانش و 
معرفت)؛

3. بََهكتى مارگه (طريق عشق: شست وشوى دل 
با عشق).

درمه يا شريعت هندويى در طريق اول، پررنگ تر 
از دو راه ديگر است. در طريق كرمه مارگه، عمل 
بسيار اهميت دارد و شامل تكاليف دينى، رعايت 
امــور اخالقى و تعاليم معنوى مى شــود، كه در 
دســتگاه «درمه» آمده و هم شامل طى مدارج 
ســلوك باطنى، انجام تمرينــات و رياضات و 
مراقبات ويژه اى اســت كه در دستگاه يوگا آمده 

است. اين اعمال در هر صورت اثر متناسب خود 
را بر انســان مى گذارد و سرنوشت مقرر انسان را 
در تولدهاى بعــدى تعيين مى كنند و مى توانند 
جايگاه او را در زندگى بعــدى جابه جا نمايند، تا 
آنجا كه انسان در ساية ممارست شديد و تأمالت 
عميق مى تواند از تعلقات بيشــترى آزاد شود و از 

تولد مجدد و چرخه حيات رهايى يابد. 
Reg) كاربرد اوليه لغت درمه بــه عصر ريگ ِوَده
veda)، حــدود 1200 قبــل از ميالد برمى گردد 
و اغلب به معنــاى حكم كيهانى مرتبط با قانون 
طبيعى و الهــى و مبتنى بر ريَتــه (Rta) يا نظم 
جاودانى جهان اســت. بنابراين اگر انسان طبق 
درمه رفتار كند، موجب مى شود جهان به گونه اى 
ســير خود را ادامه دهد كه ناهنجارى در «ريَته» 
پديد نيايد. در نظام الهياتى هندوئيســم، خدايان 
مختلف هم على رغم داشــتن شخصيت هاى 
متغاير، ذاتاً هماهنگ بــا نظم جهانى و «ريته» 

هستند. 
درمه

در ســنت هندويــى، كتاب هــاى مختلفى در 
مورد درمه يا شــريعت وجود دارد كه مهم ترين، 
مشهورترين و كهن ترين درمه-شاستَره، كتاب 

«منوسِمرتى» است. اين قانون 
احتمــاًال بين ســال هاى 200 
قبــل از ميالد تا ســال 200 بعد 
از ميالد تأليف شــده است. اين 
مجموعه داراى مباحث مختلفى 
در زمينه هاى گوناگونى از قبيل 
آداب، عبــادات، نظام كاســت، 
حكومت دارى،  زندگى،  مراحل 
تكاليف انسان، وظايف خدايان، 
جرايم و مجازات، اخالق، احكام 

و... است. 
نظام درمه با توجه به نوع تكاليف 

داراى اقسامى است:
1. تكاليف فردى؛ بر اساس قانون 
َكرَمــه، زندگى هر فردى بازتاب 
اعمال او در زندگى پيشين است 
و زندگى بعدى هم بازتاب اعمال 
و رفتار فعلى فرد خواهد بود و اين 

تكاليف بر دو قسم است:
الف) تكاليف طبقاتى يا كاســتى: اين تكاليف بر 
اســاس طبقه اى كه فرد در آن زندگى مى كند 
متفاوت است. طبقات هندويى شامل برهمنان يا 
متوليان رسمى دين، ِكَشترَيه يا نظاميان، وايشى 
يا پيشــه وران و بازاريان و شودَره يا خدمتكاران و 

كارگران است. 
ب ) تكاليف خصوصى: هر فرد هندو داراى چهار 
مرحله زندگى اســت. دورة دانش اندوزى، دورة 
زندگى و تأهل، دورة جنگل نشــينى و دورة زهد 

و ترك دنيا.2
2. تكاليف كلى و عمومــى؛ اين تكاليف بدون 
در نظر گرفتن طبقه اجتماعى افراد تعيين شــده 
اســت و هيچ زمانى و دوره اى هم ندارد. از جملة 
اين تكاليف أهيمسا يا عدم خشونت در مورد همه 
موجودات، راســتى، پرهيز از دزدى و كّف نفس 

است.3
3. تكاليف اضطرارى؛ در موارد بحرانى همچون 
سيل، زلزله و... محدوديت هاى اجتماعى برداشته 
مى شود و افراد فارق از طبقه خود براى رسيدن به 
حالت عادى، وظايف مختلفى از طبقات مختلف 

را انجام مى دهند.
قوانين

در منوســمرتى بيش از هفتاد درصد قوانين در 
طبقات و كاســت ها يكى اســت؛ اما در خورد و 
خوراك و پوشش تفاصيل بيشترى در جزئيات 
براى طبقات قائل شده است. احكام مختلفى در 
منو وجود دارد از قبيل خوراكى ها و نوشيدنى ها، 
احــكام و آداب مربوط به كار و كســب، طهارت 
و نجاســات، شــهادت بّينه، احكام مــاِل پيدا 
شده، وزن كشــى، دين و رهن، كفالت، امانت، 
پيمان مندى و پيمان شكنى، دعاوى، حدود، قتل 
و جرح، دزدى، زنا و فحشــا، ازدواج و طالق، ارث 

نوشيدن مست كننده ها، قصاص و رشوه. 
براساس رتبه دينى فرد، قوانين سخت تر مى شود. 
برهمنان كه از امتيازات بيشترى از مردم طبقات 
ديگر برخوردار بودند؛ اما قوانين سختگيرانه ترى 
نسبت به ديگران در مورد ايشان وجود داشت. براى 
مثال اگر كسى نيت كند كه برهمنى را بزند، صد 
سال عذاب مى شود و اگر واقعاً بزند هزار سال عذاب 
مى  شود، نوعروسان شب اول در اختيار برهمنان 
بودند، پادشاه حق نداشت از ايشان ماليات بگيرد 
و... . در مقابل اين امتيازات برهمنان حق نداشتند 
گوشت، پياز، ســير، تخم مرغ، تره و... بخوردند و 
هرروز بايد غسل كنند. ايشان جز آب آشاميدنى، 
آن هم از دست برهمنى ديگر، نبايد بنوشند و اگر 

دزدى كنند بايد 64 برابر آن را مجازات بدهند و... .4
نكته پايانى

بر اساس قانون منو يا شــريعت هندو، نجات و 
رستگارى فقط در عمل دينى است. وقتى عمل 
به عنوان امرى  نجات بخش تلقى شود، جزئيات 
عمل هم بسيار مهم جلوه مى كند؛ بنابراين حتى 
نوع تلفظ اوراد بســيار مهم مى شود. نكتة مهم 
در قوانين و شــريعت هندوئيســم، كاربرد زياد 
قانون َكرَمه در منو است كه ارتباط مستقيمى با 

عمل محورى منو دارد.5
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️ ﹝﹢︋︡ا﹡﹥ ︺︣ ︫
دانيال نعيمى (كارشناس ارشد اديان شرق)

فارغ از مباحثه درباره الهــى بودن و يا غيرالهى 
بودن دين زرتشت، بايد گفت اين دين تنها دين 
غيرابراهيمى اســت كه داراى سازمان فقهى و 
دســتگاه منظم احكام شرعى است. شايد بتوان 
گفت يكى از عوامل تســليم زرتشتيان در برابر 
اسالم، وجود همين احكام و قرابت بعضى از آنها با 
احكام اسالم بوده است. كتاب هاى دينى متعددى 
در آيين زرتشت درباره دستورات و احكام فقهى، 
شــرعى، حقوقى و جزايى وجود دارد كه حكايت 
از پايبندى پيروان زرتشت به يك نظام مدون و 
منظم شرعى دارد. از جمله اين كتاب ها مى توان 

به نمونه هاى زير اشاره كرد:
كتب فقهى زرتشتى

«شايست و ناشايســت» بهترين كتاب فقهى 
و حقوقى زرتشتى اســت. اين كتاب ده فصل يا 
ــرد» دارد و  ـَ به اصطالح خود زرتشتيان «َفرگ
درباره مسائل گوناگون فقهى و همچنين آيين ها 
و مراسم دينى است. مباحث مختلفى همچون 
مراتب هشت گانه گناهان و همچنين تاوان آنها، 
ثواب اعمال و عقاب گناهان از جمله مرگ ارزان 
(گناهانى كه انجام آنها باعث حكم به كشــتن 
مرتكب آن مى شود مانند: قتل، ارتداد، زنا، لواط 
و از ايــن قبيل)، گناه ازدواج نكــردن و... در اين 
كتاب مطرح شده است. بزرگ ترين فصل كتاب 
درباره مراسم و آداب مردگان و چگونگى وظايف 

مؤمنان در برابر شخص متوفى است. 
«ونديداد» كه در آن مجموعه قوانين مربوط به 
طهارت، آداب دينى، گناهــان و تاوان آنها بيان 
شده است. اين كتاب به صورت پرسش و پاسخ 
تنظيم شــده اســت. در هر بخش آن، زرتشت 

پرســش هايى از اهورا مزدا مى كند و اهورا مزدا 
ـَرد»  به آنها پاسخ مى دهد. كتاب داراى 22 «َفرگ
است و در هر بخش احكام خاصى بيان شده است؛ 
براى نمونه در فرگرد سوم، آداب طهارت زمين، 
كشاورزى و آبادانى ذكر شــده است؛ درفرگرد 
چهارم پيمان هاى ميان مردم، بايدها و نبايدهاى 
زندگى اجتماعى؛ در فرگرد پنجم، احكام مربوط 
به مردار انسان و ســگ؛ در فرگرد يازدهم آداب 
تطهير خانه و آتــش؛ در فرگرد دوازدهم، احكام 
مربــوط به ميت و اقوام او و همچنين مدت زمان 
سوگوارى براى اموات؛ در فرگرد چهاردهم كيفر 
و تاوان كشــتن ســگ آبى؛ درفرگرد شانزدهم 

احكام فقهى و حقوقى زنان آمده است.
«روايات اميــد اشوهشــتان» مجموعه اى از 
قانون هاى مذهبى، اجتماعى و مدنى زرتشتيان 
اســت كه در برگيرنده 44 پرســش است و به 
موضوعات گوناگونى از جمله مســائل طهارت، 
نحوه تعامل زرتشــتيان با مســلمانان، حقوق 
خانواده، قوانين مربوط به معامالت و عقود، انواع 

ازدواج و ديگر قوانين مدنى مى پردازد. 
«روايــت آذرفرنبغ فرخــزادان» مجموعه اى 
است مشتمل بر 147 پاســخ كه آذر فرنبغ پسر 
فرخزاد، پيشواى زرتشتيان در قرن سوم هجرى 
به ســؤاالت زرتشتيان هم عصر خود داده است. 
اين كتاب شامل مطالبى چون فرزندخواندگى، 
پليدى، طهارت و زنا با كافران است. در اين كتاب 
مانند روايات اميد اشوهشتان به مسائل بسيارى 
بر مى خوريم كه زرتشتيان در جامعه مسلمانان با 

آن رو به رو بوده اند.
«مادگان هزاردادســتان» در دوره خسرو پرويز 
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نــگارش يافته اســت. اين مجموعه شــامل 
نظريه هاى حقوقى ايران باستان است و يكى از 
بهترين كتاب هاى فقهى و حقوقى زرتشتى به 
حساب مى آيد. ذكر انواع ضمانت نامه ها از مطالب 

اين كتاب است.
«َويثا نســك» مجموعة كوچكــى از قطعات 
اوســتايى اســت و در آن روابط ميان زن و مرد و 
ارتباطات نامشروعى كه ممكن است ميان آنها 

رخ  دهد و تاوان آنها بيان شده است.
«َوَجركرد دينى» كتاب فتاواى دينى زرتشتيان 
است و در آن گناهان و تاوان هاى مربوط به آتش 
و همچنين كارهايى كه در رابطه با آتش بايد انجام 
داد ويا بايد از آن پرهيز كرد، به عالوه اقسام آتش و 
اينكه چه آتش هايى مقدس و چه آتش هايى غير 

مقدس است، در آن ذكر شده است.
ـِــشنى ها» متضمن 59 پرسش فقهىـ   «ُپرس

حقوقى در رابطه با دين زرتشت است.
«كتاب هشــتم دين كرد» از ســه بخش عمده 
اوستاها تشكيل شده است كه بخش «داديك» 

آن به مسائل حقوقى زرتشتى مى پردازد.
 «دادســتان دينيك» شامل 92 سؤال است كه 
در ضمن آنها مســائل مربوط به بهشت، دوزخ، 

رستاخيز و گناهان و انواع تاوان آنها آمده است.
«روايات پهلوى» مربوط به فقه زرتشــتى است 
و در 65 فصــل به آداب هاى دينى، توبه، ازدواج، 

گناهان و تاوان آنها پرداخته است.
نگاهى گذرا به اين كتاب ها نشان از جايگاه احكام 
فقهى در دين زرتشت و رويكردى كه پيروان اين 
دين در مراجعه به دســتورات دينى خود در حل 
مسائل مختلف دارند، دارد. قوانين مدنى از جمله 
معامالت، عهدها، ضمانت ها و همچنين قواعد 
مربوط به احواالت شــخصيه مانند نسب، ارث، 
طبقات، ازدواج، طــالق، موت، احكام واليت و 
سرپرستى به عالوه احكام فردى مانند طهارت، 
احكام زن حائض، عبــادات و نيايش ها و ديگر 
مناسك از جمله امورى هستند كه در جاى جاى 

كتاب هاى دينى زرتشتيان وجود دارد. 
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︦ ﹡︀ا﹝﹫ــ︡ی...  ا︻︐ــ﹆︀دی از ︗﹠
محمد ادهمى(كارشناس ارشد اديان)

نيمه دوم ســده  دوم و نيمه 
اول ســده  سوم ميالدى، در 
تاريخ ايران دوره اى اســت 
كه دولت اشكانى حركتى به 
سمت سقوط داشت و دولت 
ساسانى پايه هاى حكومت 
خود را اســتوار مى ساخت. 
ايــن دوره، دوره اى اســت 
كــه مانى زاده شــده و دين 
جديدى را پايه گذارى كرد.1 
آثار، رساالت و سخنان مانى 
را پيروانــش بــه زبان هاى 
مختلف ترجمه كردند.2 دين 

مانى ساختار اعتقادى خود را از دين هاى زرتشت، 
مهر و مســيحيت به وجود آورد.3 در دين مانى، 
اعتقاد به دو اصــل جاودانى نور و تاريكى وجود 
دارد كه جهان كنونــى از كنش و واكنش هايى 
ميان اين دو تشكيل شــده است.4 مانويت يك 
كيش صددرصد ثنوى است و طبعاً چنين آيينى 
در مقابل آيين توحيد كه پشتوانه فطرى و فكرى 
دارد، نمى تواند پايــدارى كند . همچنين كيش 
مانى مبتنى بر نوعى زهد و رياضت است كه طبعًا 

غيرعملى است.5
شريعت و دين مانى

مانــى بر اصحابش پرداختــن يك دهم از همه 
اموال، نمازهاى چهارگانه در روز و شب، نيايش 
خــدا، ترك دروغ گويــى و همچنين خوددارى 
كردن از كارى نسبت به جاندارى كه اگر آن كار 
را با خودش بكنند خوشــش نيايد را واجب كرده 
اســت. گفتنى است كه مانى پيروان خود را به دو 
گروه گزيدگان و شنوندگان تقسيم كرده و براى 
هر يك از دو گــروه اعمالى خاص معين نموده 
است. «دعوت به حق»، ترك «كذب»، «قتل»، 
«سرقت»، «زنا»، «بخل»، «سحر»، «عبادات 
اوثان» و «خوددارى از آزار رساندن به جانداران» 
وظيفه همه مانويان بوده است. «پرداختن عشر 
اموال» و «نمازهاى چهارگانه» خاص شنوندگان 
بوده اســت و گزيــدگان «نمازهاى هفتگانه» 
داشــته اند. عالوه بر اين، مانى وظايف ديگرى 
همچون روزه6 و نيز آدابى همچون مراســم وارد 
ســاختن مردم به دين و تعميد يا نام گذارى را بر 
پيروان خود واجب كرده بوده است.7 همه مانويان 
گياه خوار بودند و گروه برگزيدگان، از مى خوارى و 
زناشويى و جمع مال محروم بودند و نمى توانستند 

بيش از طعام يك روز و جامه 
براى يك سال داشته باشند. 
برگزيدگان نمى بايست نان 
خود را بپزنــد؛ بلكه وظيفه 
نيوشكان بود كه براى آنان 
نان پخته، نــزد آنان ببرند. 
عبادت مانويان ســاده و با 
نغمات موسيقى بود. پيش از 
نماز با آب جارى وضو گرفته، 
بدن خود را مسح مى كردند و 
در صورت نبودن آب با خاك 
يا شن تيمم مى كردند. هفت 
روز در هر ماه روزه مى گرفتند 
كه روزه روز يكشنبه از همه مهم تر بود.8 صدقه 
دادن واجــب بود؛ اما مانويان از دادن آب و نان به 

كفار خوددارى مى كردند.9 
مانويان در نيم روز يــك وعده غذا مى خوردند و 
مرده ها را عريان به خاك مى سپردند. در معابد عود 
ناب مى سوزاندند و معبد خود را خانگاه مى ناميدند 
كه همان خانقاه صوفيان دوران اسالم است. معابد 
مانوى مركب از پنج تاالر بوده است: تاالر كتب 
و تصاوير؛ تاالر روزه و خطابه هاى مذهبى؛ تاالر 
براى عبــادت و اعتراف؛ تاالر تعليمات مذهبى؛ 
تاالر مؤمنين(ظاهــر برگزيــدگان). مانويان 
همچنين اعتقاد به تناسخ داشتند و اعتقادشان بر 
اين باور اســتوار بود كه ارواح پليد براى مكافات 
عمل مجدداً به دنيا برمى گردند تا كيفر شوند؛ اما 

ارواح نيك از اين امر معاف بودند.10
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 ️ ︣︺ـــــــــ ︫
وا︋︧︐﹥ ︋ـ﹥ آب

رضاكاظمى راد (دانشجوى دكترى مطالعات تطبيقى اديان)

به طور قطع يكى از اديان داراى شــريعت آيين 
صابئين اســت؛ چرا كه در تعاليم اين آيين براى 
پيروان خود، مجموعه اى از قوانين و دســتورات 
وجود دارد كه كامًال شبيه شريعت اسالمى است. 
در مورد تاريخچه پيدايــش اين آيين نظرات و 
احتماالت مختلفى ارائه شده است از جمله اينكه 
اين قوم در جلگة دشت ميشان كه در مرز انشان يا 
ايالم يا سومر قديم بود سكونت داشتند. آنها ريشه 
خود را از مصــر مى دانند كه مقارن هجرت قوم 
يهود از مصر به كنعان، آنها هم به كنعان آمده اند. 
عده اى مؤسس آن را  «بوذاسف» معرفى كرده اند 
و بعضى بر اين باورند كه مؤســس اين آئين، نوة 
حضرت ادريس است كه «صابى» نام داشت و به 

همين جهت به اين نام معروف شده اند.1 
براى پى بردن به ريشــه و خاســتگاه شريعت 
و ســير تكامل و تطور آن در آيين صابئين، بايد 
با نگاه پديدارشناســانه به سراغ اين آيين رفت و 
به مبدأ و بنيان آن دســت يافت. اما نكته در اين 
است كه درباره اينكه صابئين چه كسانى هستند 
و چه چيزى را مى پرستند چنانچه گفته شد، نظر 
واحدى وجود ندارد. اساساً يكى از ضعف هايى كه 
درباره آيين صابئين بسيار پررنگ به نظر مى آيد، 
فقدان اطالعات، تحقيقات و منابع كافى در اين 
زمينه و وجود ديدگاه هاى بعضاً كامًال متضاد در 
اين باره است.2 اين در حالى است كه از اين آيين 
سه بار در قرآن نام برده شده و قرآن آن را در رديف 
اديان صاحب كتابى مانند يهوديت و مسيحيت 

قرار داده است.3
برخى صابئين را فرشته پرست مى دانند. در تفسير 
زمخشرى آمده كه صابئين قومى  هستند كه از 
آيين يهوديت و مسيحيت برگشته و فرشتگان 
را پرستش مى كنند.4 قتاده نيز صابئين را قومى 
دانسته كه مالئكه را عبادت و ستايش مى كنند. 
برخى ديگر پيروان اين آيين را ســتاره پرســت 
مى دانند.5 قرطبى مى گويد: آنچه از مذهب آنها 
به دست مى آيد اين است كه آنها موحد هستند؛ 
اما به تأثير ستارگان نيز معتقدند.6 برخى از فقها 
از جمله مرحوم آيــت اهللا خويى هم آنها را اهل 

كتاب مى دانند. به هر حال صابئين هر چه باشند، 
آنچه كه ما به عنوان واقعيت خارجى با آن روبه رو 
هستيم اين است كه داراى شريعتى نسبتاً نظام 
يافته بوده، احكام و قوانين مدونى دارند. شــايد 
يكى از شواهد شريعت داشتن صابئين، خود نام 
اين آيين باشد؛ زيرا كه كلمه «صابئه» مشتق از 
«صب الماء» و به معناى ريختن آب اســت كه 
اشاره به مراسم تعميد (به عنوان بخش مهمى از 

شريعت) در اين آيين دارد.7 
يكى از جنبه هاى مهم بررســى شريعت در يك 
آيين، كشف و فهم منتها و غايت از شريعت در آن 
است. در آيين صابئين غايت شريعت، پاكى جسم 
و روح است؛ زيرا در اين آيين، روح هر فرد با انجام 
گناه آلوده مى شود. شايد توجه فراوان آنها به آب و 
غسل مداوم كه از خصوصيات آنها است از همين 
زاويه قابل توجيه باشد.8 آنها به امر طهارت و توبه 
اصرار خاصى دارند و آب را نشانه و موجب حفظ 
قدرت و عدالت مى دانند.9 صابئين به گونه اى به 

ثنويت و نزاع ميان خير و شــر در جهان معتقدند 
كه بر پا داشتن احكام و قوانين شريعت، به نوعى 
شكست دادن شر و تاريكى است.10 البته غايت 
بزرگ تر در اين آيين، يك صابئى حقيقى شدن 
اســت. در نگاه آنان رسيدن به رستگارى بدون 
اينكه فرد يك صابئى حقيقى و وفادار به الزامات 
شريعت باشــد، امكان پذير نخواهد بود. اين امر 
چنان مهم است كه از همان بدو تولد نوزاد را غسل 
تعميد مى دهند تا بتوان او يك فرد صابئى قلمداد 
كرد.11 تقيد و تعهد صابئين به اجراى شريعت، به 
خصوص برخى از احكام آن مانند تعميد، بســيار 

مهم است. 
در شــريعت صابئين واجبات و محرماتى وجود 
دارد كه بــراى ترك و يا انجــام آنها كيفرهاى 
سختى در نظر گرفته شده است و فرد صابئى در 
صورت ارتكاب آن گناهان و يا ترك آن واجبات 
هرگز آمرزيده نخواهد شد. براى نمونه اگر يك 
صابئى از دين خود خارج شــده، به دينى ديگر در 

 ،«︣ــ ــ﹏»، «︨ ︋» ،«︀ــ ــ︣﹇️»، «ز﹡ ــ﹏»، «︨ ــ︢ب»، «﹇︐ ــ︣ک «﹋ ــ﹅»، ︑  ﹤ــ ــ﹢ت︋  «د︻
ــ﹢ده  ــ﹥ ︗︀﹡ــ︡اران» و︸﹫﹀ــ﹥ ﹨﹞ــ﹥ ﹝︀﹡﹢ــ︀ن︋  «︻︊ــ︀دات او︔ــ︀ن» و «︠ــ﹢دداری از آزار ر︨ــ︀﹡︡ن︋ 
ــ﹢ده ا︨ــ️  ــ﹠﹢﹡︡﹎︀ن︋  ــ︀ص︫  ا︨ــ️. «︎︣دا︠︐ــ﹟ ︻︪ــ︣ ا﹝ــ﹢ال» و «﹡﹞︀ز﹨ــ︀ی ︀ر﹎︀﹡ــ﹥»︠ 

ــ︐﹥ ا﹡︡ ــ﹥» دا︫ ــ︀ی ﹨﹀︐﹍︀﹡ ــ︡﹎︀ن «﹡﹞︀ز﹨ ︤﹎ و

ــ﹩  ﹋︀  ︎،️︺︣ــ ــ️︫  ︀︾ ﹟ــ ﹫︋︀ ــ﹟︮  ﹫در آ
︗︧ــ﹛ و روح ا︨ــ️؛ زــ︣ا در اــ﹟ آ﹫ــ﹟، روح 
ــ﹢د.  ــ﹢ده ﹝﹩ ︫ ــ︀ه آ﹜ ــ︀م ﹎﹠ ــ︀ ا﹡︖ ــ︣د︋  ــ︣ ﹁ ﹨
ــ﹏  ــ﹥ آب و ︾︧ ــ︀︋  ﹡ــ︣اوان آ ــ﹥ ﹁ ︗﹢︑ ︡︀ــ ︫
︭﹢︮﹫ــ︀ت آ﹡ــ︀ ا︨ــ️ از  ﹝ــ︡اوم ﹋ــ﹥ از︠ 

ــ︡. ︫︀ ــ﹥︋  ــ﹏ ︑﹢︗﹫ ــ﹥ ﹇︀︋ ــ﹟ زاو ﹫﹝﹨

رواق  اد︀ن ا︣ان

︐ــ﹢ان ﹎﹀ــ️ ﹊ــ﹩ از ︻﹢ا﹝ــ﹏ ︑︧ــ﹙﹫﹛   ︋︡︀︫ــ
︣ا︋ــ︣ ا︨ــ﹑م، و︗ــ﹢د ﹨﹞﹫ــ﹟  زر︑︪ــ︐﹫︀ن در︋ 
ــ︀ اــ﹊︀م  ︺︱ــ﹩ از آ﹡ــ︀︋  اــ﹊︀م و ﹇︣ا︋ــ️︋ 

ــ﹢ده ا︨ــ️.  ا︨ــ﹑م︋ 

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

٣٠

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٥
﹝ــــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٣١



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

٣٢

آمده باشد، مرتكب بزرگ ترين گناه شده است و 
ديگر حق بازگشت به آيين سابق را ندارد؛ يعنى 
نمى توانــد دوباره صابئى شــود. زيرا هيچ كس 
نمى تواند وارد اين دين شود و شخصى كه خارج 
شده با غيرصابئين تفاوتى ندارد. گناه بزرگ ديگر 
خودكشى است. در كتاب «گنزاربا»، از كتب مهم 
صابئين آمده است «اگر كسى قتل نفس كرده، 
برايش فاتحه نگيريــد».12 به طور كلى گناهان 
كبيــره در دين صابئين عبــارت از «قتل نفس، 
زنا، ندادن زدقا، دروغ گفتن» اســت. همچنين 
محرمات در شريعت صابئين عالوه بر موارد ذكر 
شده شامل موارد ذيل است: دزدى، غيبت، سحر 
و دعانويسى، نوشيدن مشروبات الكلى، خوردن 
حيوانات مرده، بچه زا، درنــده، مودار، پرندگان 
گوشتخوار و خون، رشاء، دورويى، ازدواج هم زمان 
با دوخواهر، زن بــرادر، خواهر، مادر، خاله، عمه، 
زن عمو، زن دايــى، زن پدر، خواهر ناتنى از پدر 
يا مادر و دختر همســر كه از پدر ديگر باشد، آلوده 
كردن آبهاى جارى، ربا خوارى، خالكوبى بدن، 
لواط و سقط جنين، ســوگند دروغ، اكل و شرب 
قبل از غســل جنابت، راهزنــى و دزدى، كار در 
اعياد مقدس، زنا، ختنه، عدم اداى دين، خوردن 
گوشت حيوانى كه دم داشته باشد، ازدواج با زنان 
بيگانه، پوشــيدن جامه كبود، شهادت به دروغ، 
رباخوار و خيانت در امانت.13 آن طور كه از شواهد 
تاريخى به دست مى آيد، به نظر مى رسد در طول 
تاريخ حيات آيين صابئين، شــريعت آن چندان 
دستخوش تغييرات نشده باشد و به جز در پاره اى 
مواقع تاريخى كه بر اثر فشارهاى بيرونى، ناچار 
به تقيه بوده اند، شريعت در اين آيين رويه يكسانى 

داشته است. 
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︣ۀ ﹡︖ـ︀ت از دا ️ ︺︫︣ ︠ــ︣وج
محدثه روئين فر (كارشناس ارشد اديان ابراهيمى)

مسيحيت به عنوان دينى با تأكيد بر اخالقيات فارغ 
از احكام صريح تشريعى براى ما شناخته شده است 
و شــريعت كه يكى از اركان اديان ابراهيمى است 
در آن بسيار كم رنگ اســت. مسيح يك يهودى 
زاده شــد و وجود او در بستر فكرى يهودى پرورش 
يافت. در آن زمان رشد دنياگرايى و غفلت از حقيقت 
و باطن دين به ويژه از ســوى بزرگان يهود و تأكيد 
بيش از اندازه بر رعايت دقيق شريعت، جامعه بنى 
اســراييل را به شدت شريعت گرا و آخرت گرا كرده 
بود. بنابراين بسيار طبيعى مى نمود كه عيسى مسيح 
به قصد بازگرداندن روح معنويت به كالبد شريعت 
يهود، در برابر شريعت گرايى شديد يهوديان، تأكيد 

فراوانى بر معنويت كند. 
او در انجيل به صراحت خود را پيامبر بنى اســرائيل 
و مجرى شريعت مى خواند. در جاى ديگرى بيان 
مــى دارد: «فكر نكنيدكه من آمــده ام تا تورات و 
صحف انبيا را باطل سازم».1 حضرت عيسى ضمن 
بيــان احكام تورات از پيــروان خود مى خواهد كه 
به رعايت قوانين شــرعى اهتمام ورزند: «پس هر 
كه يكى از اين احكام كوچك ترين را بشــكند و به 
مردم چنين تعليم دهد، در ملكوت آسمانى كمترين 
شمرده شــود. اّما هر كه به عمل آورد و تعليم نمايد 
او در ملكوت آســمان بزرگ خواهد شد».2 در واقع 
عيسى هرگز از حمايت از شريعت دست نكشيد3 و 
مسيحيان نخستين، با عنوان «فرقه ناصرى» و در 

شمار فرقه هاى يهودى جاى گرفتند.4
حضرت عيسى در واكنش به فضاى حاكم به پيروان 
خود مى آموزد كه نمى توان نقص هاى اخالقى را در پرده اعمال و آداب دينى پنهان ساخت.5 او معتقد بود 
كه «سرشت آدمى بايد مطيع شريعت خدا باشد، سرشتى كه خدا نسبت به آدمى در آن نهفته است».6 با 
چنين باورى است كه عيسى تمام تالش خود را به كار مى گيرد تا درون انسان ها اصالح شود. از نگاه او 
«آدميان را نبايد با اعمالشان داورى كرد، بلكه با نيت هاى درونى شان»؛7 «هر كس به فكر خشم بر برادر 

خود باشد سزاوار حكم مى شود».8

پيدايش مسيحيت جديد
 مسيحيت با عيساى تاريخى آغاز نشده است و اصوًال تصويرى كه رسوالن از مسيح ارائه مى دهند به هيچ 
وجه با عيساى تاريخى مطابقت ندارد و ريشه و بنياد مسيحيت در تفسيرى نهفته است كه حواريون پس 
از مرگ عيسى از اين واقعه ارائه نموده اند.9 پس از عروج مسيحq مسيحيان قريب به دو دهه گروهى 
از يهوديان محسوب مى شدند10 و كتابى جز عهد عتيق نداشتند.11 در بين سال هاى 30 تا 70 ميالدى 
رسوالن كه حداكثر سه سال با عيسى زندگى كرده و برخى نيز او را اصًال نديده بودند، مأموريت يافتند 
تعاليم مسيح را منتشر كرده، مردم را به سوى ايمان مسيحى دعوت كنند. آنان ابتدا آنچه را كه به صورت 
شفاهى از مسيح درك كرده و يا شنيده بودند ترويج مى كردند و هر يك از منظر خويش به تفسير ايمان 
مسيحى مى پرداخت. با تالش رسوالن در اين دوره آيين كنونى مسيحيت شكل گرفت و آموزه هايى 

پديد آمد كه به ندرت مى توان آنها را در كلمات عيسى ديد. 

مهم ترين شــخصيت اين دوره كه نقش غيرقابل انكارى در شكل گيرى و 
انتشــار آموزه هاى مسيحيت داشته، فردى يهودى است با نام شائول كه به 
پولس مشــهور است. وى در ابتدا يهودى متعصبى بوده كه به شكنجه و آزار 
مسيحيان مى پرداخته است. اما بنابر آنچه خود در كتاب مقدس بيان مى دارد 
نور عيســى را مشاهده مى كند و مسيحى مى شود و از جانب شخص مسيح 

مأموريت مى يابد كه نام مسيح را به پادشاهان و ملت ها اعالم نمايد.12
وى مسيح را در زمان حيات زمينى اش رويت نكرده است. سهم وى در بسط 
و گسترش آيين مسيحيت كنونى از ديگر رسوالن نيز به مراتب بيشتر است تا 
آنجا كه انديشه هاى او پايه اى است براى دين مسيحيت و حجم قابل توجهى 
از عهد جديد به وى اختصاص دارد. انديشه هاى وى بسيار تنش آفرين و در 
موارد زيادى مغاير با جمالت عيسى و حواريونى چون پطرس است. او قائل 
به الوهيت عيسى و منكر شريعت، دستورات و اعمال دينى است و از آنجا كه 
وى در بسترى از افكار يونانى و رواقى رشد نموده بود، تفسيرى جهان شمول 

از مسيحيت ارايه كرد كه سخنان عيسىq نبود.13
او با تأكيد بر اينكه نجات تنها متكى به فيض الهى، ايمان به مســيح و خون 
ريخته شده خداوند است، عمل به شرايع دينى را بى تأثير و غيرضرورى اعالم 
مى كند14 و شرايع را دستوراتى موقتى مى داند كه با آمدن مسيح ديگر از اعتبار 
و سكه افتاده اند.15 او مسير خدمت به خداوند را به طور كلى دگرگون ساخت و 

تنها ايمان به مسيح براى رسيدن به رستگارى كافى دانست.16
با تمام اين ســتيزها با شريعت، مواضع به ظاهر متعارضى از پولس در نفى و 
اثبات شريعت ديده مى شود. آنچنان كه على رغم تمام آنچه بيان شد گستره 
توصيه ها و اوامر شريعتى پولس، از نصايح تشويقى گرفته تا دستورات تكليفى 
و الزام آور دامنه دارد و توصيه هاى اخالقى پولس به مســيحيان كم نيست: 
رفتار درســت با غالمان، محبت زن به همسر، اطاعت و احترام به والدين، 
اطاعت از ارباب، امتناع از رفتن نزد قاضى غيرمسيحى و غيرمؤمن، دستوراتى 

در رابطه با ازدواج و طالق، آداب عبادت و... . 
شــايد به عنوان يك نتيجه كلى در ميان ايــن تعارضات بتوان گفت كه او 
شــريعت و عنصر تشــريع را از دايره نجات و رستگارى خارج مى كند، از آن 
جهت كه اطاعتى جسمانى است و بيرونى؛ نه روحانى. از نگاه او ممكن است 
آدمى در جسم مطيع باشد، ولى اين اطاعت مايه نجات نيست؛ اطاعت بايد 

درونى باشد.
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ــ﹥  ︪ــ﹊﹠︡ و︋  ︎ــ︦ ﹨ــ︣ ﹋ــ﹥ ﹊ــ﹩ از اــ﹟ اــ﹊︀م ﹋﹢︣︑ ﹉ــ﹟ را︋ 
ــ﹞︣ده  ﹝ــ︣دم ﹠﹫ــ﹟ ︑︺﹙﹫ــ﹛ د﹨ــ︡، در ﹝﹙﹊ــ﹢ت آ︨ــ﹞︀﹡﹩ ﹋﹞︐︣ــ﹟︫ 
ــ﹢ت  ــ︡ او در ﹝﹙﹊ ︀﹝﹡ ﹜ــ ــ﹏ آورد و ︑︺﹙﹫ ﹝︻ ﹤ ــ﹥︋  ــ︣ ﹋ ــ︀ ﹨ ــ﹢د. اّ﹝ ︫
ــ︡». در وا﹇ــ︹ ︻﹫︧ــ﹩ ﹨︣﹎ــ︤ از ︀﹝ــ️  ﹢ا﹨ــ︫︡  ــ︤رگ︠  آ︨ــ﹞︀ن︋ 

ــ︣︺️ د︨ــ️ ﹡﹊︪ــ﹫︡ از︫ 
️ ﹢د ︺︫︣

محمدصادق احمدى (دانشجوى دكترى دين پژوهى)

شــريعت به معنــاى مجموعه 
اوامــر و رهنمودهــاى خداوند 
براى نوع انسان است و از اين رو 
خاستگاهى الهى دارد و حاصل 
قانونگذارى انســان نيست.1 با 
رجوع به متون مقدس سه دين 
مسيحيت  يهوديت،  ابراهيمى 
و اســالم در مى يابيم كه در هر 
سه دين شريعت با تفاوت شكلى 
ديده مى شــود. كار شــريعت 
اسالمى ســازگار نمودن ظاهر 
انسان با قوانين اسالمى است2 
و شــريعت يهودى نيز قواعد و 
هنجارهاى دينى يهودى است 
كــه قوم اســرائيل در آن گام بر 
مى دارد.3 در ميان مسيحيان نيز 

گرچه امروز شريعت به روشــنى ديده نمى شود، اما با رجوع به متن مقدس 
به وضوح عيان اســت كه عيســى بنابر نقل اناجيل به احكام شريعت عمل 
مى نموده و صراحتاً فرموده اســت كه:  «نيامده ام تا باطل نمايم، بلكه تا تمام 
كنم؛... همزه يا نقطه اى از تورات هرگز زايل نخواهد شد؛... هركه يكى از اين 
احكام كوچك ترين را بشكند و به مردم چنين تعليم دهد، در ملكوت آسمان 
كمترين شمرده شود» (متى، 5:  17ـ19). گرچه اين عبارات دقيقاً با واژگان 
خاص خاخامى مطابق دارد، با اين حال اين امكان وجود دارد كه عيسى حتما 
آن را به كار برده باشد؛ چنان كه در لوقا نيز مى بينيم كه او با مبانى مشترك عليه 

فريسيان استدالل مى كند.4
پيش از پرداختن به معنا و جايگاه شــريعت در يهوديت بايد به تفكيك ميان 
دو واژه هالخا و اگادا توجه نمود. واژه عبرى هالخا از ريشه Halakh آمده و به 
معناى رفتن است. در حقيقت اين واژه به معناى مسير و طرقى است كه يك 
پيرو يهودى بايد خود را در آن قرار داده، طى طريق نمايد. در اين مســير يك 
يهودى شــريعت محور بايد از قوانين و دستورات موجود كه همان شريعت 
يهودى است، متابعت نمايد تا در بعد قانونى و مشروع يهوديت جايگاه داشته 
باشــد. اگادا Aggadah نيز واژه اى عبرى به معناى گفتن اســت و نمايانگر 
روايات، تاريخ، فلســفه، فرهنگ و تمامى چيزهايى اســت كه در چارچوب 
شــريعت يهودى واقع نمى شود. نتيجه آنكه هالخا همان شريعت يهودى 

است و اگادا بعد غيرشريعتى يهود است.5
 ️︺︣﹢دی ︩ ﹨︀ی︫  ︋

بنابر آنچه در كتب فقهى مدارس شــريعت يهودى گردآورى شــده است، 
شريعت يهودى از شش بخش كلى تشكيل شده است. اين شش بخش در 
مجموعه اى بنام تلمود تدوين شده است. تلمود كه بسته به ناحيه جغرافيايى 
آن نام هاى و اشكال متفاوتى دارد و به دو گونه اصلى اورشليمى و بابلى تقسيم 
مى شــود. در اين كتاب احكام به شش بخش يا سدر تقسيم شده اند كه هر 
بخشى به موضوعى معين مربوط مى شود:  سدر زراعيم(بخش بذرها، احكام 
محصوالت و نتايج حيوانات)، سدر موعد(بخش عيد، درباره روزهاى يادبود)، 

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

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٥
﹝ــــــ︣داد
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سدر ناشيم(بخش نسوان، احكام زناشويى)، سدر 
نزيقين(بخش زيان هــا، احكام اموال و زيان به 
نفوس)، سدر قداشيم(بخش مقدسات، مقدسات 
دين يهود)، ســدر طهاروت(بخش طهارت ها، 
احكام پاك و ناپاكى). عالوه بر اين تقسيم بندى، 
شــريعت يهودى 613 حكم الزامــى دارد كه از 
ايــن تعداد 248 حكم به واجبات و 365 حكم به 

محرمات مربوط است. 

 ﹝︖︀زت ︑﹙︿ از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹢دی
قداست شريعت در يهوديت را مى توان از تبيينى 
كه ربى ســيمالى درباره تعداد آن به دست داده 
به دست آورد. ســميالى دراين باره مى گويد:  
«613 فرمان در كوه ســينا بر موسى وحى شد؛ 
365 فرمان برابر با تعداد روزهاى سال شمسى 
درباره نواهى اند و 248 فرمان برابر با تعدا اعضاى 
بدن انســان، درباره اوامر».6 بايد دانســت كه 
همان قدر كه قوانين و اصول شــريعت اهميت 
دارند، متخلفان بايــد به همان ميزان از ارتكاب 
به جرائم شــرعى اجتناب ورزند؛ زيرا مجازات 
شديدى دارند. از يك منظر مجازات هاى شرعى 
كه براى متخلفان و گناهكاران اعمال مى شود را 

مى توان به پنج دسته تقسيم كرد:  
1. مجازات هــاى بدنى:  منظور از اين دســته از 
مجازات ها، تنبيهاتى است كه تماميت جسمى 
مجرم و گناهكار را مــورد تعرض و تهاجم قرار 
مى دهد. ايــن مجازات ها عبارت انــد از اعدام، 
سوزاندن، قصاص عضو، تازيانه و مجازات قطع 
دســت. در تورات به گفته موسى ابن ميمون36 
گناه و جرم مستوجب مجازات اعدام وجود دارد.7 
براى نمونه مى توان به مجازات كفرگويى اشاره 
كرد:  «روزى در اردوگاه... هنگام نزاع مردى كه 
پدرش مصرى بود به خداوند كفر گفت. پس او را 
نزد موسى آوردند... خداوند به موسى فرمود:  او را 
بيرون اردوگاه ببر و به تمام كســانى كه كفر او را 
شنيدند بگو دست هاى خود را بر سر او بگذارند، 
بعد تمام قوم اسرائيل او را سنگسار كنند».8 يكى 
ديگر از مجازات هايــى كه تورات بدان تصريح 
كرده اســت، مجازات قصاص عضو اســت كه 
شاه بيت آن چشم در برابر چشم است؛ مانند اين 
فقرات:  «هركه به كسى صدمه اى وارد كند بايد 
به خود او نيز همان صدمه وارد شود. شكستگى 
در برابر شكستگى، چشم در برابر چشم و دندان 

در برابر دندان».9
2. مجازات هاى ســالب و محدود كننده آزادى:  
برخى از مجازات ها آزادى گناهكار را سلب مطلق 
نمى كنند و فقط او را محدود مى كنند؛ مانند تبعيد 

به شهرهاى پناهگاه،10 و برخى ديگر نيز آزادى را 
سلب مى كنند؛ مانند حبس كه از آن به هخناسا 

لكيپا تعبير مى شود. 
3. مجازات هاى مالــى:  مجازات هاى مالى نيز 
گونه ديگرى هستند كه گاه در برابر آسيب هاى 
جســمانى(ديه) و گاه در برابر امــور مالى به كار 
مى روند. براى نمونه زمانى كه فردى گاو شــاخ 
زن داشته باشد و از گاوش مراقبت نكند و گاوش 
فردى را شــاخ زده و بكشد. گاو به عنوان عامل 
مستقيم جنايت كشته مى شود و صاحب گاو نيز 
مستحق كفاره مرگ است و مى تواند با پرداخت 

فديه جان خود را نجات دهد.11
4. مجازات هــاى الهى:  مجــازات الهى تفاوت 
ماهوى با ديگر انواع مجازات دارد و گاهى حتى 
تمام قوم را در بر مى گيرد؛   «اگر مرا نشنويد و جميع 
اين اوامر را بجا نياوريد و اگر فرائش مرا رد نماييد... 
خوف و سل و تب را كه جسمان را فنا سازد و جان 
را تلف كند بر شما مسلط خواهم ساخت... و اگر با 
اين همه از من متنبه نشده و به خالف من رفتار 
كنيد... بر شــما شمشيرى خواهم آورد كه انتقام 
عهد مــرا بگيرد...»(الويان، 26:  14ـ43؛ تثنيه، 

28:  15ـ68).12
 ️︺︣﹢دی   ا︠︐﹑﹁︀ت در︋︀ره︫ 

پــس از دوران مدرن هماننــد ديگر مكاتب، در 
ميــان يهوديان نيز اختالفاتــى در باب ميزان، 
تبيين و تفسير شريعت يهودى رخ داد كه در اين 
ميان يهوديان اصالح طلب تندرو به كلى منكر 
لزوم شــريعت در اين روزگار شــدند و يهوديان 
محافظه كار نيز اصالحاتى در شــريعت به وجود 
آوردند؛ مانند اينكه احكام سبت را متوقف بر ظهور 
ماشــيح كردند. يهوديان ارتدكــس با تمام اين 
تفاسير مخالفت نموده، همان برداشت سنتى از 

شريعت را صحيح شمردند.13
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︎︦ از دوران ﹝︡رن ﹨﹞︀﹡﹠︡ د﹍︣ ﹝﹊︀︑︉، در ﹝﹫︀ن ﹢د︀ن ﹡﹫︤ ا︠︐﹑﹁︀︑﹩ 
 ️︺︣﹢دی رخ داد ﹋﹥ در ا﹟ ﹝﹫︀ن  ︀ب ﹝﹫︤ان، ︑︊﹫﹫﹟ و ︑﹀︧﹫︫︣  در︋ 
︣︺️ در ا﹟ روز﹎︀ر  ﹥ ﹋﹙﹩ ﹝﹠﹊︣ ﹜︤وم︫  ﹢د︀ن ا︮﹑ح ︵﹙︉ ︑﹠︡رو︋ 

﹥ و︗﹢د آورد﹡︡؛   ︋️︺︣ ︫︡﹡︡ و ﹢د︀ن ﹝︀﹁︷﹥ ﹋︀ر ﹡﹫︤ ا︮﹑︀︑﹩ در︫ 
︣ ︸﹢ر ﹝︀︫﹫ ﹋︣د﹡︡.  ︊️ را ﹝︐﹢﹇︿︋  ﹝︀﹡﹠︡ ا﹠﹊﹥ ا﹊︀م︨ 
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محمدصادق احمدى 

(دانشجوى دكترى دين پژوهى)

بحث درباره تأثير و تأثر اديان مختلف بر يكديگر، 
مسئله اى است كه محل تضارب آراء است. سخن 
از تأثير پذيرفتن دينى آســمانى از دين ديگر و يا 
اثر گذاردن دينى بــر دين ديگرـ  اگر بدون بذل 
توجه كافى باشــدـ  سخنى به گزافه خواهد بود. 
البته از آنجا كه بنابر روايت قرآن كريم، در نهايت 
اين خداى متعال اســت كه همه اين مسيرهاى 
ســعادت را به مرور زمان براى بشر فرو فرستاده 
اســت، در اين صورت وام گيرى و امضاى يك 
انديشــه يا عمل كه در ســنن ديگر بوده است، 
منافاتى با آســمانى بودن و استقالل دين ندارد؛ 
چنان كه در قرآن فرموده اســت:  «  

1.«       
اقوال در اين زمينه بســيار است، اما آنچه با يقين 
مى توان مدعى شد، اين اســت كه امضا شدن 
مسئله اى توسط يك دين به معناى عدم استقالل 
آن نيست. درباره مسئله تأثيرپذيرى يا استقالل 
نيز غالب انديشمندان مسلمان بر اين باورند كه 
به طور خاص درباره قرآن مى توان اظهار داشت 
كه قرآن در برخورد با مسائل پيرامونش عناصر 
صحيح را كه ريشه در اديان الهى داشته اند، تأييد 
نموده و عناصر منفى و خرافات را نپذيرفته و با آن 

مقابله كرده است.2
شريعت

در بحث شريعت بايد توجه داشت كه شريعت به 
شكل مرسومش را در ميان اديان جهان فقط در 
دو دين اسالم و يهوديت مشاهده كرد. اگر از اين 
شكل خاص شريعت صرف نظر نمائيم، تأثير و 
تأثر را در مناســك و آئين هاى بسيارى از اديان 
مى توان مشاهده نمود. براى مثال در هندوئيسم 
و بوديســم مى توان به برخى از اين موارد اشاره 
داشت.3 در بعد كالمى و شريعت نيز اسالم و يهود 
هم آوايى هايــى دارند. ابعاد كالمى اين ماجرا را 
مى توان در تحقيق ولفسون مشاهده كرد.4 در بعد 
شريعت نيز احكام مشابه ميان اسالم و يهوديت 
بسيار است؛ چنان كه در مســئله مربوط به گاو 

شــاخ زن و مجــازات 
صاحــب گاو در هر دو 
دين حكم مشابه وجود 
دارد. اســالم و به طور 
خاص قــرآن ابايى از 
ذكر مشابهت ها ندارد 
و از آنجا كه منشأ اديان 
را مشترك مى داند، خود 
در مــواردى به ذكر آن 
پرداخته است؛ چنان كه 
در آيه كــه در باال ذكر 
شــد درباره حكم روزه 

آن را بيان مى كند. 
مسيحيت نيز گرچه شريعت ندارد؛ اما در برخى 
از مناســك خود وامدار ديگر اديــان و مكاتب 
اســت. به طور خاص مى توان بــه تولد ميترا در 
شــب 25 دسامبر،  تولد او از باكره و منجى بودن 
وى اشاره داشــت كه دقيقاً مشابه همين عقايد 
راـ  برخالف غالب متون مقدس مســيحىـ  در 
باورهاى مسيحى مى بينيم. شام آخر كه مطابق با 
آن مسيحيان يكشنبه ها اقدام به برپايى آيين شام 
آخر نموده، نان و شراب را به نشانه گوشت و خون 
مسيح تناول مى كنند، به باور بسيارى از مورخان 
برگرفته از ميترايسم است. چنان كه مورخ شهير 
جوزف رنان نوشته است:  «اگر مسيحيت ريشه اى 
رشــد و نمو خود را بازبينى نمايد، روشن مى شود 
كه جهان امروزه مى بايست ميترائى مى بود».5 
صرف نظر از اديانى مانند زرتشت و ميترائيسم، 
اديان شــرك آلود نيز بر مســيحيت تأثيراتى 
داشته اند. محققان بر اين باورند كه مسيحيت در 
بسيارى از اعتقادات و مناسك خود وامدار مكاتب 

شرك آلود قرون اوليه ميالدى است.6
دين و فرهنگ زرتشتى نيز بر بسيارى از مفاهيم 
و مناسك يهودى تأثير مستقيم داشت. اين بدان 
سبب بود كه يهوديان پس از نزديك به يك قرن 
مجالست با زرتشــتيان در بازگشت به اورشليم 

باورهــاى ايشــان را 
نيز با خود بــه ارمغان 
آوردند. محققانى مانند 
بويس بــه طور خاص 
باورهايى مانند شيطان 
و آخرت را از اين دست 
مى دانند.7 براى اطالع 
از تمامــى تأثيراتى كه 
بويس معتقد است كه 
زرتشتيان بر يهوديان 
گذاردنــد بايد به كتاب 
« تاريخ زرتشت» وى 

مراجعه نمود.8
بنابر آنچه در اين نوشتار كوتاه ارائه شد، اديان چه 
در بعد اعتقادى و چه در بعد عملى و شريعتى تأثير 
و تأثراتى بر يكديگر داشته اند؛ از تأثيرات مخرب 
گرفته مانند آنچه در برخى از باورها و مناســك 
مسيحى ذكر شد تا شباهت هايى كه از اشتراك 
ريشه ناشى مى شد مانند آنچه در مورد قرآن ذكر 
شد. اصل وجود تأثير نيز مسئله اى منفى نيست و 
بسته به توحيدى بودن و منبع برداشت اين تأثير و 

تأثر مى تواند مخرب يا مثبت باشد. 
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رضا كاظمى راد 
(دانشجوى دكترى مطالعات تطبيقى اديان)

در ميان اديان زنده جهان، يهوديت و اسالم نظام 
فقهى گســترده اى دارند. نظام فقهى يهوديت 
ريشــه در تورات و نظام فقهى اسالم، ريشه در 
قرآن و ســنت دارد.1 فلســفه وجود و ضرورت 
شــريعت را بايد در ضرورت اطاعــت از خالق 
جست وجو كرد؛ زيرا خداوند هدف از خلقت را جز 
اطاعت و عبادت مخلوقاتش نمى داند. 2 شريعت 
دربر دارنده برنامه خدا براى سعادت بشر است. از 
اين رو نمى توان تصــور كرد كه خداوند دينى را 
بدون شريعت فرســتاده باشد؛ زيرا كه در ضمن 
شــريعت و از طريق آن است كه انسان عبوديت 
خود را بجا مى آورد. به يقين همه اديان توحيدى 

داراى شريعت بوده و هستند. 

︲﹞︀﹡️ ا︗︣ای ﹝︺︀د
نكته اى كه در اين خصوص نبايد از آن غافل شد، 
تأثير اعتقاد به معاد در اعتقاد و عمل به شــريعت 
اســت؛ زيرا در اديانى مانند اسالم كه باور به معاد 
بســيار پر رنگ است، توجه به برپا دارى شريعت 
نيز در درجه بااليــى از اهميت قرار دارد. در واقع 
نوعى رابطه مســتقيم ميان شريعت و اعتقاد به 
معاد وجود دارد؛ زيرا از طرفى اعتقاد به معاد بخشى 
از مفاد شريعت اســت و از طرفى اعتقاد به معاد 
باعث تقيد مستحكم تر نسبت به شريعت مى شود 
و هر مقدار كه اين اعتقاد قوى تر و جنبه عينى ترى 
داشته باشد فرد مذهبى تر و عامل تر به شريعت 

خواهد بود. 
در اديانــى كه اعتقاد به معــاد را جزو عقايد خود 
مى شمارند اما فاقد شــريعت هستند و يا اينكه 

رواق  ︑︃︔﹫︣ و ︑︃︔︣ات اد︀ن

رواق  ︑︃︔﹫︣ و ︑︃︔︣ات اد︀ن

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

٣٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٥
﹝ــــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٣٥



تقيدى به شــريعت ندارند، اعتقاد به معاد چندان 
كاربرد و تأثيــرى در زندگى پيروان آنها نخواهد 
داشــت. اين اعتقاد هرگز باعث آنچه كه ما آن 
را «مذهبى بودن» مى ناميم نخواهد شــد؛ زيرا 
اعتقاد به معاد حضور و نمودش را در برپا داشــتن 
هرچه بهتر شــريعت و انجام بايدها و نبايدهاى 
دينى نشــان مى دهد؛ اما با نبود شريعت، اعتقاد 
به معاد بى اثر و خنثــى خواهد بود. به طور مثال 
در مسيحيت اگر چه اعتقاد به معاد وجود دارد، اما 
اثرى از شريعت در اين دين نيست.3 همين فقدان 
شريعت باعث شده است كه اعتقاد به معاد هم به 
حال مسيحيان سودى نداشته باشد؛ براى نمونه 
هر فرد مسيحى بايد هر يكشنبه به كليسا برود و 
مراسم دعا و طلب استغفار را انجام دهد؛ اما با اين 
حال بسيارى از مســيحيان هستند كه در طول 
عمر خود تنها يك بار به كليسا رفته اند و يا اينكه 
اعتقاد به معاد مانع آنهــا از ارتكاب هيچ گناهى 

نشده است. 

️︺︣ ︡ون︫  ﹝︺︀د︋ 
بدون شريعت، فرد معتقد به معاد، از سرنوشتى كه 
در جهان ديگر در انتظارش است كم اطالع است؛ 
اگرچه بدان معتقد است اما از كيفيت آن آگاهى 
چندانى ندارد. نوع داورى آن روز برايش مشخص 
نيست و معيار داورى را نيز به خوبى نمى داند. زيرا 
همه اينها از طريق شريعت به پيروان هر دين گفته 
شده است. در دينى كه شريعت مدار است، كيفيت 
معاد، نحوه حضور فــرد، مالك داورى و از همه 
مهم تر نوع ثواب و عقاب اعمال ارائه شده است. 
تقريباً تمام شريعت دربردارنده تنبيه و تشويق در 
باب معاد اســت يعنى همه تنبيه و تشويق هاى 
شــريعت در راستاى خودسازى فرد براى جهان 

ديگر است؛ زيرا پيامد اعمال چه تشويق باشد و چه 
تنبيه با معاد ديده خواهد شد. از اين رو مشوق ها 
و تهديدهايى درباره توجه و عدم توجه به معاد در 
دنيا (كه الزمه آن عمل و يا ترك شريعت است) 
در دين داراى شريعت ارائه شده است. براى مثال 
قرآن با تهديد فرد مكلف مبنى بر حســاب پس 
دادن در روز قيامــت مى گويد:  «اليوم عمل و ال 
حساب و غدا حساب و ال عمل».4 و يا با تشويق به 
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﹝﹑ک داوری
سؤالى كه ممكن است در اين زمينه پيش بيايد 
اين است كه اگر در اديان توحيدى مانند اسالم، 
مالك و معيــار داورى در روز قيامت، تقيد افراد 
به شريعت است، اديانى كه فاقد شريعت هستند 
چه مــالك و معيارى را بــراى داورى فرد ارائه 

مى دهند؟
در پاســخ بايد گفت كه در اين زمينه نيز همانند 
اديان توحيدى شريعت مدار، مالك داورى، عمل 

افراد است:. 
به طور مثــال آيين هندو آمــوزه حيات پس از 
مرگ و فناناپذيرى و جاودانگى روح را مى پذيرد 
و آن را در قالب نظريه تناســخ يا تولد دوباره كه 
وجه مشــخصه اين آيين است عرضه مى كند. 
تناسخ بدين معناست كه روح پس از مرگ بدن 
كنونى، بر حســب اعمال گذشته خود، در قالب 
جديدى حلــول مى كند.6 در بودايى نيز مالك و 
معيار همانند هندوئيسم است.7 بر اساس تعاليم 
زرتشت نيز انسانى كه دچار مرگ جسمانى شده 
اســت، روحش از تن جدا مى شود و به مدت سه 

روز در اطراف جسد باقى مى ماند و درباره اعمال 
گذشته اش مى انديشــد. بامداد روز چهارم، روح 
انسان جسد را به كلّى ترك مى كند و راهى جهان 

ديگر مى شود.8
در مســيحيت نيز اعتقاد بر اين اســت كه ارواح 
آدميان با مرگ جســمانى از بين نمى روند؛ بلكه 
باقى مى مانند و بالفاصله براى قضاوت و داورى 
اوليه (داورى خاص) در محكمه عدل الهى حاضر 
مى شوند. اين داورى بر طبق اعمال نيك و بد افراد 
در زندگانى مادى صورت مى گيرد. در اين مرحله، 
نيكان و پاكان به بهشت مى روند و گناهكاران كه 
زندگانى شان را در سرپيچى از امر خدا گذرانده اند، 

سريعاً به دوزخ فرستاده مى شوند.9
نكته اى كه بايد در اين خصوص مد نظر قرار داد، 
مالك صحت و فســاد اعمال در اين اديان فاقد 

شريعت است كه خود بحثى مفصل مى طلبد. 
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ــ﹥ ﹝︺ــ︀د و︗ــ﹢د  ــ︣︺️ و ا︻︐﹆ــ︀د︋  در وا﹇ــ︹ ﹡﹢︻ــ﹩ را︋︴ــ﹥ ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ﹝﹫ــ︀ن︫ 
ــ︣︺️ ا︨ــ️ و از  ︪ــ﹩ از ﹝﹀ــ︀د︫  ــ﹥ ﹝︺ــ︀د︋  دارد؛ زــ︣ا از ︵︣﹁ــ﹩ ا︻︐﹆ــ︀د︋ 
 ️︺︣ــ ــ﹥︫  ︀︻ــ︒ ︑﹆﹫ــ︡ ﹝︧ــ︐﹊﹛ ︑︣ ﹡︧ــ︊️︋  ــ﹥ ﹝︺ــ︀د︋  ︵︣﹁ــ﹩ ا︻︐﹆ــ︀د︋ 
ــ︣ی  ــ﹥ ︻﹫﹠﹩ ︑ ــ︣ و ︗﹠︊ ــ︀د ﹇﹢ی ︑ ــ﹟ ا︻︐﹆ ــ﹥ ا ــ︡ار ﹋ ــ︣ ﹝﹆ ــ﹢د و ﹨ ︫ ﹩﹞
ــ﹢د.  ﹢ا﹨ــ︡︋   ︠️︺︣ــ ــ﹥︫  ︀︫ــ︡ ﹁ــ︣د ﹝︢﹨︊﹩ ︑ــ︣ و ︻︀﹝﹏ ︑ــ︣︋  ︣ابدا︫ــ︐﹥︋  ﹞

سرويس محراب:   روزى براى مسجد
روز جهانى مســجد به هر دليل و بهانه اى كه ايجاد 
شده باشد فرصت بسيار خوبى است تا به كاركردهاى 
مختلف مسجد در گذشته و حال پرداخته شود. هرچند 
كه امروزه غالبا در مســجد را فقط براى اداى فريضه 
نماز و يا انجام مراسم ختم در همان زمان باز مى كنند، 
اما در زمان گذشته بيشتر فعاليت هاى اجتماعى و حتى 
اقتصادى از قبيــل توزيع غنايم جنگى، مذاكره براى 
خريد و فروش كاال، پخش كمك هاى مالى، نگهدارى 

از بيت المال و ... در مسجد انجام مى شده است.
 از ديگر مباحثى كه مى تــوان در اين روز مطرح كرد، 
ارتباط بين مســاجد در رده هاى مختلف آن مثل ائمه 
جماعات، هيئت امنا، كانون ها و مأمومين اســت كه 
زمينه تشكيل يك شبكه اجتماعى مسجدى را فراهم 
مى آورد كه بركات بســيارى در بر دارد. اين ارتباط از 
مساجد يك محله شروع مى شود و مى تواند بين تمام 
مساجد جهان برنامه ريزى شود. اتحاد در فهم مباحث 
معرفتى و درك واحــد از محتواى دينى از مهم ترين 
آثارى اســت كه اين ارتباط و هماهنگى بين اعضاى 

شبكه اجتماعى مسجد به ارمغان مى آورد.
با تمام ظرفيتى كه مســجد دارد قطعا فرصت اين را 
ندارد تا در همه زمينه ها برنامه سازى كند؛ ولى با تعامل 
مساجد با هم و اطالع از برنامه هاى  يكديگر مى توان به 
فراخور حال مردم برنامه هاى متنوعى را در نظر گرفت 
و اين اختيار را به آنها داد تا در هر يك از اين برنامه ها كه 

مورد نيازشان بود، حضور داشته باشند.
و ...   
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 www. hoode. loxblog. :سايت مسجد است
Com. خانم جهانشاهى دليل اين كار را تشويق 
بچه هاى كوچك به آمدن به مسجد و شركت در 

فعاليت هاى آن مى داند. 
مســاجد ما به اين گونه ابتكارات و اســتفاده از 
تكنولوژى كه نســل امروز بيشتر با آن سرو كار 

دارد نيازمند است. 
اين مســجد دم و دســتگاه عريــض و طويلى 
ندارد. ويژگى مسجد حجت اين است كه بسيار 
مردمى  است؛ يعنى همه كارهايش را خود مردم 
و نمازگزاران انجام مى دهند. خانم جهانشــاهى 
مى گويد: «همه چيز عالى اســت. از نمازگزاران 
راضى هســتيم و مشكلى نيســت. نمازگزاران 
عاشــقانه در انجام امور مسجد كمك مى كنند. 
خودشان جمع مى شــوند و برنامه هاى مسجد 
را مكتــوب مى كنند و بعد از آن تقســيم وظيفه 
مى كنند. هر كســى كارى را به عهده مى گيرد و 
كارها ســريع انجام مى شود. امور جارى مسجد 
مثل نظافت مسجد، شســتن چادرها و وسايل 
مسجد، هميشه انجام مى شود و هيچ وقت در اين 

موارد مشكل نداريم». 
هنوز اذان داده نشده؛ اما بيشتر شبستان پر شده 
و صف ها تشكيل شده است. نمازگزاران از اهالى 
محل و از همه قشــرها و سنين هستند؛ كودك، 
نوجوان، جوان، پيرمردها و پيرزن ها. جوان تر ها 
بزرگتر هــا احترام مى گذارنــد و آنها كه حاضر 
هستند، حال غايبان را مى پرسند تا اگر مشكلى 

پيش آمده به ياريش بشتابند. 
خانم جهانشــاهى در مورد برنامه هاى مسجد 
با گرماى خاصى مى گويد: «با توجه به تازه ســاز 
بودن مسجد، كتابخانه مسجد در حال داير شدن 
اســت؛ كالس هاى روخوانى و روانخوانى قرآن 
داريم. يكى از نمازگزاران خواهر، تحصيل كرده 
حوزه است و براى خواهران تفسير قرآن مى گويد. 
به تقاضاى دختران قرار است كالس هاى هنرى 

براى دختران جوان برگزار شود. 
خالصه اين مســجد متعلق به همه مردم است. 
برنامه ها به خواســت خود مردم و به دست آنها 
انجام مى شــود. سخنران هاى خوبى به مسجد 
مى آيند مانند آقايان ناظميان، شــريعتمدارى، 
خطيب، هوشــيارى و... مداحان خوبى هم مثل 
آقايان عطايى، ساعى و... نيز به مسجد مى آيند.  

در مناســبت ها واقعاً فضاى مسجد پاسخگوى 
جمعيت مردم نيست و اين ايمان و عالقه مردم را 

به مسجد نشان مى دهد».

︣ادرا﹡﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︋
گزارشگر: على اصغر غالمى

غبار از رخ مسجد مى زداييم
وقتى از فعاليت هاى حاج آقا موسوى در مسجد 
حجت مى پرسيم، با همان گرما و مهربانى مردم 
جنوب جزواتى را به ما نشان مى دهد. روى جزوه 
نوشــته شــده: آينده را با فرزندانمان از مسجد 
بسازيم؛ شــيوه نامه پيشــنهادى سياست ها و 
برنامه هاى دهه تكريم و غبارروبى مســاجد در 
سال 1393. برايمان توضيح مى دهد كه: «دهه 
آخر ماه شــعبان دهه تكريم و غبارروبى مساجد 
اســت و ما طبق اين جدول، مناسب با اسامى اى 

كه براى روزها تعيين شده، هرشب قرائت قرآن 
و ســخنرانى داريم. شــب اول خودم در رابطه با 
اهل بيت سخنرانى كردم و بقيه روزها را سخنران 
دعوت كرديــم. مواردى از شــيوه نامه را كه در 
مســجد اجرا مى كنيم، عالمت گذاشته ايم تا در 
پايان ماه مبارك رمضان گزارشى تنظيم  كنيم». 
در جواب سؤال ما كه مى پرسيم آيا براى دعوت 
از ســخنران ها معيار خاصى داريــد؟ با تواضع 
خاصى مى گويد: «ســعى مى كنيم سخنرانى را 

حجت االسالم سيد محمد حسين امام موســوى 48 سال پيش در خوزستان متولد شده است. 
پدران او همه روحانى بوده اند. پدرش هم بيست سال امامت جماعت مسجد حجتq را به عهده 
داشته اســت. وى از نوجوانى وارد حوزه شد و تحصيالت را تا خارج ادامه داد. وى از سال 1369 به 
امامت جماعت مسجد حجت منسوب شد و سال گذشته توسط مركز رسيدگى به امور مساجد در 
كنگره هفته جهانى مساجد مورد تجليل قرار گرفت. روزنامه همشهرى از فعاليت هاى خوب مسجد 
حجت در تاريخ هاى مختلف سه گزارش تهيه كرده است و با امام جماعت مسجد مصاحبه هايى 

انجام داده است. 

︣د﹝﹩ ﹞ ﹑ً﹞︀﹋ ︡︖︧﹞
گزارشگر: على اصغر غالمى

«مسجد حضرت حجت عليه السالم» در منطقه 
حســن آباد زرگنده تهران واقع شده است. اين 
مسجد، اولين مسجد اين منطقه است كه در سال 
1338 بنا شد و جزء مساجد قديمى شهر تهران 

به حساب مى آيد. 
تصور كســى كه تا به حال به اين منطقه نيامده 
و تنها از خيابان شــريعتى، قلهك و دولت عبور 
كردهـ  مثل نگارنده اين سطورـ  اين است كه اين 
منطقه، منطقه اى غيرمذهبى باشد؛ اما بازديد ما 
از مسجد نتيجه اى درست عكس اين تصور را به 

دست داد. 
براى رسيدن به مســجد حضرت حجت بايد از 
خيابان هاى تودرتوى زيادى بگذرى؛ بعضى از 
آنها سربااليى و بعضى سرپايينى است. اين اتفاق 
براى ما كه وسيله شخصى نداشتيم، كمى سخت 
بود؛ اما طبيعت اين منطقه باعث شد كه پياده روى 
خوبى داشــته باشيم و از ديدن درختان بلند و سر  
به  فلك كشيده آن بســيار لذت ببريم. طبيعت 
كوهستانى اين محل و درختان كهنسال و بسيار 

آن، فضايى كامًال لطيف به خيابان ها داده است 
و نشان از اين دارد كه اين منطقه شايد تا دو دهه 
پيش، سراسر باغ و تپه بوده است. خوش به حال 
ساكنان اين باغ ها قبل از تخريب و تبديل شدن 

به مجتمع هاى مسكونى!
به همراه حاج آقا به طرف مسجد مى رويم. اهالى 
قديمى و اصيل محــل همه با احترام و عالقه با 
حاج آقا سالم و احوال پرسى مى كنند. اين طور كه 

پيداست رابطه اى  صميمى با او داردند. 
 بعد از خيابان هاى تو در تو از كوچه اى تنگ و پيچ 
در پيچ مى گذريم و به ساختمان مسجد مى رسيم. 
مسجد به تازگى بازسازى شده است و ساختمان 
و معمارى زيبا و چشــم نوازى دارد. هنوز وسايل 

بنايى در حياط كوچك آن به چشم مى خورد. 
حاج آقا موســوى، امام جماعت مسجد حجت 
در مورد زيربناى مســجد مى گويد: «مسجد در 
ســه طبقه زيرزمين، شبستان طبقه اول و دوم و 
يك نيم طبقه در طبقه ســوم ساخته شده است. 
زيربناى مسجد 1300 متر مربع است. زيرزمين 
اختصاص به آشپزخانه دارد، طبقه اول مخصوص 
آقايان و طبقه دوم خاص خانم هاست و نيم طبقه 
باال حكم انبارى مسجد را دارد. فعًال مسجد فضا 
و جاى كافى براى بخش هاى آموزشى، ورزشى 
و... همان طور كه در بعضى مســاجد مى بينيم را 

ندارد».
ورودى مســجد تميز و مرتب است؛ قفسه هاى 
جاكفشى، ســاك هاى مخصوص كفش، آب 
ســرد كن و... . شبستان مســجد كاشى كارى 
زيبا و نفيســى دارد كه فضاى زنده و شاداب آن 
فضاى معطر آن را براى هر نمازگزارى جذاب تر 
مى كند. فضاى مسجد، بدون هيچ اغراقى، زنده 
و پرجنب و جوش است. دل هاى زنده و پرمحبت 
نمازگزاران اين مسجد كه دقايقى مانده به اذان 
به سرعت مســجد را پر مى كنند، فضا را نورانى 

كرده است. 

در هر دو قسمت خانم ها و آقايان، صندلى هايى 
كه افراد كهنســال از آنها براى نمــاز خواندن 
اســتفاده مى كنند طورى چيده شــده است كه 
اتصــال صف هاى نماز را به هــم نزند و مزاحم 
ديگــر نمازگزاران نباشــد. در همين خيابان دو 
مسجد ديگر وجود دارد؛ ولى مسجد حجت بسيار 
پرجمعيت اســت و در هر نماز حدود 130 تا 150 
نمازگزار دارد كه اين جمعيت در شب هاى خاص 

و مناسبت هاى مذهبى بيشتر مى شود. 
خانم جهانشــاهى به همراه ســه خانم ديگر، 
مســئوليت امور مســجد در بخش بانوان را به 
عهده داردند و با چهره اى باز و گشــاده، با محبت 
و احترام از خانم هاى نمازگزار استقبال مى كنند و 
نكته هاى مورد نياز براى حفظ نظم در مسجد را 

يادآورى مى كنند. 
خانم جهانشاهى دليل پرجمعيت بودن مسجد 
حجت را نظم و انضباط آن مى داند: «سه مسجد 
در اين خيابان اســت؛ اما مردم به اين مســجد 
مى آيند.  يك دليلش اين اســت كه اينجا نظم و 
انضباط بيشتر است. نماز ها مرتب اقامه مى شود. 
زمان شروع نماز و پايان آن كامًال مشخص است 

و وقت كسى تلف نمى شود. 
 دوم اينكه اينجا برخوردها خوب است. ما پذيراى 
همه جور آدمى هستيم. بسيار اتفاق مى افتد كه 
خانمى  با حجاب نامناسب وارد مى شود. ما با روى 
خوش و با محبت و احترام از او استقبال مى كنيم 
چادرها را نشــانش مى دهيم و به سؤاالتش به 
خوبى پاســخ مى دهيم و هر كمكى از دستمان 
بربيايد به او مى كنيم. همين رفتار باعث مى شود 
كه آن خانم ها باز هم به مســجد بيايند؛ اين بار 
با حجاب بيشــتر و اميدوارتر نسبت به مسجد و 

اهالى آن. 
سوم اينكه مردم از تمام قوميت ها به اينجا مى آيند 

و مسجد خاص شهر يا قوميت خاصى نيست. 
ما تدابيرى براى حضور راحت تر خانم ها در مسجد 
داريم؛ مثًال خانم هايى كــه با فرزندان كوچك 
خود به مســجد مى آيند، فضايى را در مســجد 
براى بچه هاى آنها در نظر مى گيريم. دوســتانم 
با ســليقه خاصى آنجا را تزئين مى كنند؛ مثًال در 
روزهاى شــهادت با تورهاى سبز و سياه رنگ و 
در اعياد با تور و وسايل تزئين شاد، خيمه كوچكى 
درســت مى كنند و وسايل نقاشى و كاردستى در 
آن قرار مى دهند. بچه ها زير نظر مربى ســرگرم 
نقاشى مى شوند و مادران با خيال آسوده در نماز و 

كال س هاى مسجد شركت مى كنند».
ابتكار جالبى كه خانم جهانشاهى و دوستانشان 
انجام داده اند، گذاشــتن نقاشى هاى بچه ها در 

︿ ﹨ــ︀  ــ︡ه و︮  ــ︫︣  ︊︧ــ︐︀ن︎  ﹫︪ــ︐︫︣  ﹨﹠ــ﹢ز اذان داده ﹡︪ــ︡ه؛ ا﹝ــ︀︋ 
ــ︣﹨︀  ــ﹥ ﹇︪ ــ﹩ ﹝ــ﹏ و از ﹨﹞ ــ︤اران از ا﹨︀﹜ ــ︡ه ا︨ــ️. ﹡﹞︀ز﹎ ︑︪ــ﹊﹫﹏︫ 
﹫︣﹝︣د﹨ــ︀ و  ــ﹠﹫﹟ ﹨︧ــ︐﹠︡؛ ﹋ــ﹢دک، ﹡﹢︗ــ﹢ان، ︗ــ﹢ان، ﹝︧ــ﹟ ︑︣﹨︀ و︎  و︨ 
︤ر﹎︐︣ ﹨ــ︀ ا︐ــ︣ام ﹝﹩ ﹎︢ار﹡ــ︡ و آ﹡ــ︀ ﹋ــ﹥  ︎﹫︣زن ﹨ــ︀. ︗﹢ان ︑︣ ﹨ــ︀︋ 
ــ︩  ﹫ ــ﹊﹙﹩︎  ــ︣ ﹝︪ ــ︀ ا﹎ ــ﹠︡ ︑ ــ︀ن را ﹝﹩ ︎︨︣ ︊︀︾ ــ︀ل ،︡﹠︐ــ ︀︲ــ︣ ﹨︧

ــ︐︀︋﹠︡.  ︪ ــ︩︋  ︀ر ﹤ــ ــ︡ه︋  آ﹝ ﹝︣اب  ﹎﹀️ و﹎﹢

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٥
﹝ــــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٣٩



و ســى دى آن را در جمع مردم نمازگزار پخش 
مى كــرد. در اين ديدارها خودم و يا فردى از افراد 
معتمد محــل در خانه شــهيد و در جمع مردم 
صحبــت مى كرد و در بعضــى از مواقع مداحى 

توسط آقاى عطايى انجام مى شد. 
صندوق قرض الحسنه 

در سال 1389 براى كمك به افراد نيازمند محل، 
صندوق قرض الحســنه اى در مسجد حضرت 
حجتq راه اندازى كرديم. موجودى صندوق 
را مــردم خير محل تأمين مى كنند. ســقف وام 
اين صندوق پانصد هزار تومان است. اما به افراد 
خاصى كه نياز ضرورى به پول دارند، بيشــتر از 
اين مبلغ پرداخت مى شود؛ مثل كسانى كه براى 
ازدواج، درمان، تحصيل در دانشگاه و كرايه خانه 
و... نياز به كمك مســجد دارنــد. ماهيانه حدود 
پانزده الى بيست ميليون تومان از اين صندوق به 

مردم وام داده مى شود. 
صندوق هيئت مديره و هيئت امنا دارد كه خودم 

عضو اين هيئت مديره و هيئت امنا هستم. 
qخيريه حضرت حجت

ما در مســجد يك خيريه داريم به نام مسجد كه 
حدود ســيصد خانوار را تحت پوشــش دارد. در 
طول سال چهار نوبت به آنها آذوقه داده مى شود. 
اين خانواده ها تنها از اهالى محل نيســتند؛ بلكه 
خانواده هاى مســتضعف خارج از محل يا حتى 
خارج از تهران را تحت پوشش داريم؛ از شهرهاى 

كرج، ورامين، قائنات و... .
اين مسجد برنامه هاى ثابتى كه در اكثر مساجد 

اجرا مى شود را هم در برنامه هاى خود دارد: 
«هفته اى دو شب در مسجد قرائت قرآن داريم. 
يك شبش را خودم تفســير مى گويم. در هفته 
يك شــب بعد از نماز احكام مى گويم. شب هاى 
پنج شنبه روايت و حديث گفته مى شود، شب هاى 
جمعه دعاى كميل، شــب هاى سه شنبه دعاى 

توسل و صبح هاى جمعه دعاى ندبه داريم. 
در طول ســال يازده ماه ســخنرانى داريم، به 
خصوص محرم، صفــر، رمضان و ايام فاطميه. 
در ايام عــزادارى محرم بعد از عزادارى به اطعام 

عزاداران مى پردازيم». 
چه مشكالتى داريد؟

حاج آقا موســوى مهربان و صبور مى گويد: «از 
لحــاظ مالى در مضيقه هســتيم. براى مثال در 
مســجد ما يك دوربين عكاسى و فيلمبردارى 
نداريم تا از برنامه هاى خوبى كه مسئولين مسجد 
با كمك مردم برگزار مى كنند، فيلم و عكس تهيه 
كنيم تا  اين برنامه ها ماندگار شود. در برنامه هايى 
مثل غبارروبى مسجد از بيرون خواسته ايم براى 

فيلمبردارى بيايند مبالغ هنگفتى طلب كرده اند 
كه در توان مســجد نبوده است. از امور مساجد 
براى مســجد درخواســت دوربين عكاسى و 

فيلمبردارى داريم». 
درآمد مسجد از كجا تأمين مى شود؟

درآمد مســجد از كمك هاى مردم و اهالى محل 
است. مبلغى كه براى طرح تكريم دادند كافى بود. 
ما ساليانه كمكى از شهردارى مى گيريم كه با توجه 
به پروژه بازسازى مسجد و باال بودن هزينه ها بسيار 
اندك است. ساليانه در مسجد حدود پنجاه تا شصت 
ميليون تومان خرج مى شود. هزينه كه شهردارى 
مى دهد گوشه كوچكى از آن را پر مى كند. ما براى 
بازسازى مسجد، برنامه هاى فرهنگى و مذهبى 
مثل جشــن ها، اعياد، عزادارى ها، اطعام محرم و 
صفر، سخنران، مداح، كمك به فقيران، ديدارها، 
هديه ها و... نياز مالى داريم. تنها در شب هاى احياى 
ماه مبارك رمضان بيســت ميليون تومان براى 
پذيرايى و غذا خرج مى شود؛ اين غير از هزينه هاى 

قارى، سخنران و مداح است. 
واحد فرهنگى مسجد حجت

حاج آقا موسوى دفترچه آيين نامه تشكيل واحد 
فرهنگى مساجد را نشان مى دهد و توضيح مى دهد 
كه: «ما سعى كرديم طبق اين دستورالعمل اين 
واحد را تشكيل دهيم و فعاليت هاى خوبى داشته 
باشيم. اعضا هشت نفر هستند و از اواخر سال 92 
در بخش خواهران و برادران فعال است». رئيس 
شــوراى فرهنگى (حاج آقا موسوى)، فرمانده 
پايگاه بسيج، مســئول فرهنگى هيئت امناى 
مسجد، مسئول كانون فرهنگى هنرى مسجد، 
مسئول فرهنگى پايگاه بسيج برادران، مسئول 
بسيج خواهران، فردى مجرب در امور فرهنگى 
اعضاى شــوراى فرهنگى هستند. برنامه هاى 
اصلى مسجد زير نظر اين شوراى فرهنگى انجام 
مى شود. ظاهراً آخرين برنامه اى كه به شخص 
در آن شركت داشــته اند غبارروبى مسجد بوده 
كه امــام جماعت، هيئت امنا، اعضاى فرهنگى 

و نمازگزاران در آن شركت داشته اند. 
مثلث بسيج، هيئت امنا، امام جماعت

  
مسئول بسيج مسجد حضرت حجت از ايثارگران 
دوران دفاع مقدس اســت. حاج آقا موســوى از 
اخالق و عملكرد او راضى اســت و رابطه خوبى 
با هم دارند. هماهنگى و كارهاى اجرايى مسجد 
با همين مســئول بســيجى جانباز، حاج حسن 
ضيغمى  است كه چند سال است مسئوليت بسيج 
را بر عهده دارد. هماهنگى ديدارها نيز با اوست. 
عالوه بر ديدارهايى كه به آنها اشاره شد. اعضاى 

بســيج به همراه امام جماعت به ديدار زوج هاى 
جوان محله حسن آباد زرگنده مى روند. 

حاج آقا موســوى مى گويد: «همكارى و ارتباط 
ما با هم خيلى خوب اســت. من افتخار مى كنم 
كه خودم هم بســيجى هســتم. ما براى جذب 
جوانان به مسجد برنامه ديدار با زوج هاى جوان 
را اجرا مى كنيم. براى جذب جوانان به مســجد 
برخورد امام جماعت خيلى مهم است. من سعى 
مى كنم با برخورد خوب حتى االمكان جوانانى كه 
مى بينم را به سمت مسجد بكشانم. "و قولوا قوال 
له لينا" همين طور كه اين آيه مى گويد بايد با مردم 

نرم صحبت كنيم». 
هيئت امنا

حاج آقا موســوى براى انتخاب و معرفى افراد به 
عنــوان هيئت امنا خصوصيات خاصى را در نظر 
مى گيرد: «چون اداره مســجد توسط هيئت امنا 
صورت مى گيرد، اعضاى آن بايد واليى باشــند 
و بااخالق باشــند و با مردم برخورد خوبى داشته 
باشند. اعضاى هيئت امناى ما از پيشكسوتان و 
افراد مسن و جوان هم هستند. ما مثلثى در مسجد 
حجت داريم: هيئت امنا، امام جماعت و بسيج كه 
برادرانه داريم كار مى كنيم. كارهاى مســجد را 
اعضاى هيئت امنا انجام مى دهند و امام جماعت 
مدير مسجد است و نظارت بر كارهاى مسجد را 

انجام مى دهد».
خادم مردم هستم

ــ  ــ   ــ   ــ    ــ 
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«بنده خدمتگزار مردم هســتم و از اين كار لذت 
مى برم و خدمت به مردم را نوعى عبادت مى دانم و 
افتخار مى كنم كه خدمتگزار مردم هستم، همراه 
و در كنار مردم هســتم. يادم مى آيد آن زمان كه 
ساختمان مسجد قديمى  بود شبى مسجد آتش 
گرفت. علت آتش سوزى مشخص نشد. در حياط 
مسجد چادر زديم و مدتى نماز را آنجا اقامه كرديم 
و بعد در پاركينگ خانه يكى از همسايه ها نماز را 

برگزار كرديم تا مسجد ساخته شد». 
خوش اخالق باشيد

   
 امامان جماعات بايد به مصداق گفتار پيامبر»
عمل كنند كه فرمودند: "انى بعثت التمم لمكارم 
االخــالق".  امام جماعتى كه اخالق و رفتارش 
با مردم خوب باشــد و در خط واليت فقيه باشد، 
امام جماعت موفقى است. اخالق و برخورد خوب 

باعث جذب مردم مى شود نه ضداخالق». 
عالقه مندان مى توانند گــزارش فعاليت هاى 

مسجد را در سايت مسجد مالحظه نمايند:
www.hojatmosque.persianblog.ir 

دعوت كنيم كه بيانش خوب باشد، واليى باشد و 
مخاطب را بشناسد. مسجد مثل دانشگاه يا پادگان 
نيست كه مخاطب قشر خاصى باشد؛ در مسجد 
از همه اقشــار براى نماز و ســخنرانى مى آيند و 
سخنران بايد با مطالعه باشد و روانشناسى بداند 
و توانايى انطباق مسائل با مخاطبانش را داشته 

باشد». 
چه برنامه هاى ديگرى در دهه تكريم داريد؟

«در دهــه تكريــم خدمت دو نفــر از بزرگان و 
پيشكسوتان مســجد رسيديم كه خود اين افراد 
جزو بنيان گذاران مســجد حجت هستند. ما با 
هيئت  امنا و اعضاى فرهنگى به منزلشان رفتيم 

و هدايايى تقديم كرديم». 
حاج آقا موسوى و اعضاى هيئت امنا چهار سال 
پيش دور هم نشســتند و شيوه نامه اى به شكل 
همان جزواتــى كه از مركز رســيدگى به امور 
مســاجد ارائه شده، براى مسجد خود تنظيم و تا 

به حال بر اساس آن عمل كرده اند. 
از جمله فعاليت هاى اصلى مسجد حل مشكالت 
مختلف اهالى محل است. مشكالت خانوادگى، 
مالى و... : « من به مراجعين در مسائل خانوادگى، 
ازدواج و... مشاوره مى دهم. براى حل مشكالت 
مالى مــردم به افــراد خير مراجعــه مى كنيم؛ 
خانواده هايى كه براى تهيه جهيزيه مشكل دارند، 
بيمــاران خاص كه توانايى تأمين دارو و خدمات 
درمانى خود را ندارند، خانواده هاى كم درآمد و بى 
بضاعت، افراد كهنسال و از كار افتاده و... . به شش 
خانوار هر ماه مبلغى كمك مى كنيم. در طول سال 
ده خانوار هستند كه چند بار مراجعه مى كنند كه 
از لحاظ مالى به آنها كمك مى شود. كسانى كه 

براى اولين بار به ما مراجعه مى كنند، در موردشان 
تحقيق مى كنيم و بعد كمك مى كنيم. 

 مــن در عقيدتــى ارتش كار مى كنــم. در آنجا 
خانواده هايــى كــه بــراى خدمت ســربازى 
فرزندانشان مشكلى پيش آمده مراجعه مى كنند و 

ما در حد توانمان به آنها كمك مى كنيم. 
از برنامه هاى مسجد عيادت از بيماران در محل 
اســت و همين طور افرادى كه از زيارت عتبات 

عاليات و حج باز مى گردند». 
امسال سال هديه دادن است

حضرت آقا در پيام هايشــان به هفته مســاجد 
توصيه هاى خوبــى به امامان جماعات دارند. به 
عنوان مثال در يكى از پيام هايشان فرموده بودند 
كه: «بايد مســجد را به خانه ها ببريم». حاج آقا 
مى گويند: «مقصود آقا از اين جمله اين است كه 
ارتباط مردم بايد با مسجد بيشتر شود. من پيام آقا 
در اجالس را در مســجد براى مردم مى خوانم. 
برنامه هايى كه در مسجد داريم همه براى اجراى 

همين مفهوم است. 
بســيار به نمازگزاران توصيه كرده ام و مى كنم 
كه بچه ها و نوه هاى خود را به مســجد بياورند 
تا با مسجد آشــنا شوند و به مسجد عادت كنند. 
برنامه هاى زيادى براى آشــنايى قشــرهاى 
مختلف مردم و دلگرم شدن آنها به مسجد انجام 

مى دهيم. 
 در مسجد اعالم كرده ايم امسال سال هديه دادن 
است. به هيئت امنا، اعضاى فرهنگى، بسيجيان 
نمونه، قبول شدگان كنكور و... هديه مى دهيم. 
تقريباً هر دو ســال يك بار بــه مكبرين هديه 
مى دهيم. در دهــه تكريم به پانزده نفر مكبرى 

كه در مســجد داريم، هديه داديم؛ همين طور به 
چهار نفر امام جماعت نايب بنده افرادى كه در ماه 
محرم خدمت مى كنند و افرادى كه در آبدارخانه 
خدمت مى كنند؛ در هر مناسبت يك گروه مورد 

تقدير قرار مى گيرند. 
در قســمت خواهران چهار نفر خدمت مى كنند 
 rكه در ســالروز ميالد حضرت فاطمه زهرا
هديه اى در قدردانى از زحماتشان داده مى شود. 

سال گذشــته اعالم كرديم دانش آموزانى كه در 
دبيرســتان معدل هجده به باال و در راهنمايى 
معدل نوزده به باال و در دبســتان معدل بيست 
دارند در مسجد ثبت نام كنند. شصت كارنامه به 
دستمان رسيد و به آنها جايزه داديم. امسال اعالم 
كرديم به بچه هاى محل كه در كنكور دانشگاه ها 
پذيرفته شوند جايزه مى دهيم. با اين كار خاطره اى 
خوش در ذهن نوجوانان محل از مسجد حجت 
برجا مى گذاريم و بچه ها و خانواده ها و كســانى 
كه اين تشويق را مى بينند ترغيب مى شوند كه به 
مسجد بياييند و در برنامه هاى آن شركت كنند. 

اگر فعاليت هاى خادم مورد قبول باشد و اگر از امام 
جماعت و هيئت امنا حرف شــنوى داشته باشد و 
كارهايش را خوب انجام دهد، در آن صورت از او در 
مسجد تقدير مى شود و هديه اى به او داده مى شود. 

تجليل از پيرغالمان اباعبداّهللا
چند سالى اســت در دهه دوم محرم از مداحان 
پيشكسوت و كهن سال تجليل مى شود و براى 
تجليل از آنها كــه از دنيا  رفته اند مجلس يادبود 

گرفته مى شود. 
تجليل از ايثارگران

هر ســال روز آخر ماه صفر در روز شــهادت امام 
رضاq برنامه تجليل از ايثارگــران را داريم. از 
ساعت ده صبح برنامه شــروع مى شود و با نماز 
جماعت پذيرايى ناهار از نمازگــزاران به پايان 

مى رسد. 
ديدار با خانواده هاى شهدا

حدود دوازده ســال اســت كه هر دوشــنبه به 
خانواده هاى شهداى محل سركشى مى كنيم. 
محله حسن آباد زرگنده حدود 140 شهيد تقديم 
انقالب كرده اســت. بعد از نماز مغرب و عشا به 
همراه نمازگزاران، جوانان بســيج و مســئولين 
مسجد به منزل شهدا مى رويم براى احوالپرسى 
و سركشــى و هديه اى تقديم مى كنيم. حتى به 
خانواده هاى شــهداى محل كــه از اين محله 
رفته اند نيز با هماهنگى مسئول بسيج مسجد سر 
مى زنيم. ما االن دور سوم سركشى به خانواده ها 
هستيم. در دور دوم ديدارها مسئول بسيج از قبل 
زندگى نامه و وصيت نامه شهيد را تهيه مى كرد 

ــ﹛  ︡﹆︑ ︡﹫ــ ــ︡ود ١٤٠︫   ــ︡ه ــ︀د زر﹎﹠ ــ﹟ آ︋ ︧ ﹤ــ ﹚﹞
ــ﹥ ﹨﹞ــ︣اه  ︺ــ︡ از ﹡﹞ــ︀ز ﹝︽ــ︣ب و ︻︪ــ︀︋  ا﹡﹆ــ﹑ب ﹋ــ︣ده ا︨ــ️.︋ 
ــ﹥ ﹝﹠ــ︤ل  ︧ــ﹫︕ و ﹝︧ــ﹢﹜﹫﹟ ﹝︧ــ︖︡︋  ﹡﹞︀ز﹎ــ︤اران، ︗﹢ا﹡ــ︀ن︋ 
ــ﹥ ای  ︡﹨ ︪ــ﹩ و﹋︣ ــ︣ای ا﹢ا﹜︍︨︣ــ﹩ و︨  ــ﹛︋  ︡ا ﹝﹩ رو︫ــ

︑﹆︡ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹫ــ﹛. 

ــ﹥ ﹨﹫ــ️  ــ︀ل ﹨︡ــ﹥ دادن ا︨ــ️.︋  در ﹝︧ــ︖︡ ا︻ــ﹑م ﹋︣ده اــ﹛ ا﹝︧ــ︀ل︨ 
︧ــ﹫︖﹫︀ن ﹡﹞﹢﹡ــ﹥، ﹇︊﹢ل ︫ــ︡﹎︀ن ﹋﹠﹊ــ﹢ر و...  ا﹝﹠ــ︀، ا︻︱ــ︀ی ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩،︋ 
ــ﹥  ︡﹨ ﹟ــ ︣︊﹊﹞ ﹤ــ ــ︀ر︋  ــ﹉︋   ــ︀ل ــ︣ دو︨  ﹨ ً︀ ــ ︊︣﹆︑ .﹜ــ ــ﹥ ﹝﹩ د﹨﹫ ︡﹨
ــ︖︡  ــ﹥ در ﹝︧ ــ︣ی ﹋ ــ︣ ﹝﹊︊ ــ︤ده ﹡﹀ ﹡︀ ــ﹥︎  ــ﹛︋  ︣﹊︑ ﹤ــ ــ﹛. در د﹨ ﹝﹩ د﹨﹫
ــ﹥ ــ︀ر ﹡﹀ــ︣ ا﹝ــ︀م ︗﹞︀︻ــ️ ﹡︀ــ︉  دارــ﹛، ﹨︡ــ﹥ دادــ﹛؛ ﹨﹞﹫﹟ ︵ــ﹢ر︋ 

ــ︡  ︡﹝ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ ــ︀ه ﹝ــ︣م︠  ــ﹥ در ﹝ ــ︣ادی ﹋ ــ︡ه ا﹁ ﹠︋

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

٤٠

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٥
﹝ــــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٤١
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سميه شمسى 

مســاجد عالوه بر اينكه خود عامل وحدت 
نمازگزاران هســتند، در ارتباط با هم نيز در 
محالت و شهرها، عامل پيوند بيشتر اقوام 
و افراد چند محله و شــهر با هم هستند. در 
دوران انقالب و دفاع مقدس نيز همگرايى و 
همكارى مساجد در تقويت جريان انقالب و 
پشتيبانى از رزمندگان نقش به سزايى داشت. 
امروزه مساجدى هستند كه با ارتباط گيرى 
و همكارى با يكديگر برنامه هاى مشتركى 
را اجــرا مى كننــد. برگــزارى يادواره ها و 
نمايشگاه هاى فرهنگى، برگزارى مسابقات 
فرهنگىـ  ورزشى بين جوانان و نوجوانان 
و ايجاد رقابت ســالم بين آنها از جمله اين 

برنامه ها است. 
اگــر چه همگرايى و هم افزايى مســاجد با 
يكديگــر در اتحاد اجتماعــى و اعتقادى 
مسلمين فرصت هايى را ايجاد مى كند، اما 
چالش هايى را هم برمى انگيزد. تقابل بين 
هيئت امناى مساجد، رقابت هاى بى منطق، 
چشم و هم چشــمى ها و يا حتى عدم توجه 
به احكام شــرعى در مــراودات مالى بين 
دو مســجد مى توانــد از جمله چالش هاى 
ارتباطى بين مساجد باشد. در اين نوشتار به 
برخى از آسيب هاى ارتباط بين مساجد اشاره 

مى شود.

 آسيب اول: 
گاه همكارى بين مســاجد منجر به چشم 
و هم چشمى مى شــود. ظهور اين آسيب 
اجتماعى را مى توان در معمارى مســاجد 
جست وجو كرد. دســت اندركاران مساجد 
ســعى و تالش خود را بــه كار مى گيرند تا 
مبالغى را از خيرين و مردم جمع آورى كنند و 
معمارى مسجد، كاشى كارى، نماى بيرونى 
و داخلى و فرش هــا را تغيير دهند تا زبانزد 
بين مساجد باشند. با اين قبيل كارها مساجد 
را به نمايشگاه هنرى و مراكز تجمل گرايى 
تبديــل مى كنند و جلوه معنوى و قدســى 
مســاجد را خدشه دار مى كنند. اين در حالى  
اســت كه ما در طول تاريخ، مساجد بسيار 
ســاده و بدون گنبد و گلدسته زيادى داريم 

كه مركز رفت و آمد عالمان و بزرگان دين و 
جمعيت كثيرى از مردم بوده اند. 

علل اصلى اين آسيب، اشتباه نگاه نسبت به 
كاركرد مسجد است. در همكارى بين مساجد 
گاه ايــن نكته مغفــول مى ماند كه تقويت 
ساختارهاى معنوى و تربيتى مساجد هدف 
اصلى از عمران اين مكان مقدس اســت. 
پيامبر اكرم درمورد استفاده از نماد هاى 
تجمل در مساجد فرمودند: «مساجدتان را به 
زر و زينت نياراييد، آن گونه كه يهود و نصارا 

كنيسه هاى خود را آراستند».1 

 آسيب دوم: 
در ارتباطات مساجد، عوامل اجرايى از روى 
خيرخواهى و همكارى بيشتر با مسجدى 
ديگر دچار اشــتباه مى شــوند و موقوفات 
مسجد مانند فرش، بلندگو، كولر و ظروف 
وقف شــده را به مسجدى ديگر امانت داده 
و يا بذل مى كنند. جا به جايى اموال مساجد 
تابــع نظر مراجــع عظام تقليد اســت. در 
همكارى بين مساجد توجه به فتاواى مراجع 
تقليد بســيار اهميت دارد. آيت اهللا مكارم 
شيرازى در مسئله 2319 آورده اند: «فرشى 
را براى حسينيه وقف كرده اند نمى توان براى 
نماز به مســجد ببرند و اگر ندانند آن فرش 
مخصوص حسينيه است يا نه، باز بردن آن 
به جاى ديگر صحيح نيست، همچنين ساير 
اموال وقف، حتى مهر نماز مســجدى را به 

مسجدى ديگر نمى توان برد».
بر دست اندر كاران مساجد است تا تحت نظر 
امام جماعت به عنوان كارشناس مذهبى در 
ارتباطات مالى بين مساجد دقت نظر داشته 

باشند. 

 آسيب سوم: 
آسيب ديگرى كه درباره رابطه بين مساجد 
مى توان اشاره كرد، مقايسه ائمه جماعات 
توسط مردم يا هيئت امنا است. ممكن است 
امام جماعت مسجدى جوان و پرشور باشد 
و در فعاليت هاى فرهنگى مسجد شركت 
داشته باشــد و امام جماعت مسجد ديگر، 

فردى ســالخورده باشد و فقط به اقامه نماز 
و سخنرانى بســنده كند. در همكارى بين 
مســاجد نبايد اين مســئله باعث اختالف 
شود. مقايسه بى مورد ائمه جماعات مساجد 
با يكديگر گاه باعث بى حرمتى امام مسجد 
خواهد شد. اميرمؤمنانq فرمود: «از سبك 
شمردن عالمان بپرهيز؛ زيرا موجب كاهش 
ارزش تو و بدگمانى به تو و نيز موجب تكبر 

تو مى شود».2 

 آسيب چهارم: 
تشكيل تيم هاى ورزشــى و ايجاد رقابت 
سازنده و سالم بين جوانان و نوجوانان دو يا 
چند مسجد از جمله نقاط همگرايى مساجد 
است. رقابت زمانى آســيب زا مى شود كه 
موجب كدورت و كينه بين جوانان شــود. 
مســجد كانون محبت و اتحــاد اجتماعى 
است و رقابت تا زمانى كه رفاقت ها را تحت 
الشعاع قرار ندهد، مبارك است. بنابراين اگر 
رقابت هاى ورزشى بين نوجوانان و جوانان 
درس رفاقت، محبت، مــدارا، عدالت و... را 
به همراه داشته باشد مى تواند از چالش هاى 

چنين همكارى هايى جلوگيرى كند. 

 آسيب پنجم: 
در همكارى بين مســاجد، وسعت مسجد، 
مكان جغرافيايى مسجد، امكانات مسجد 
و... زمينه هاى تفاخر بين دســت اندركاران 
دو يا چند مســجد را فراهم مى آورند. در اين 
ميان مساجد با امكانات ضعيف تر به حاشيه 
رانده مى شــوند. حال آنكه بر اساس سنت 
عمران معنوى مساجد، توجه ويژه به چنين 
مســاجدى بايد از جمله اهداف همكارى 
بين مساجد باشد. امام علىq مى فرمايند: 
«هر كس براى فخرفروشــى كارى كند، 
خداوند در روز قيامت او را رو ســياه محشور 

گرداند».3 
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مهدى مؤيدى

اگر نگاهــى تاريخى به كاركردهاى مســجد 
بياندازيم، مى بينيم با اينكه كاركردهاى عبادى 
مسجد نقش برجســته اى داشته اند، اما هيچ گاه 
مســاجد تنها مكاني براي عبادت مســلمانان 
نبوده اند. مساجد از صدر اسالم به تناسب نياز زمان 
مكانى پويا در كنار مسلمين بوده اند و به تناسب 
زمان كاركردهاى مختلفــى را تجربه كرده اند؛ 
مثًال در زمانى مساجد كاركرد دانشگاه، حوزه هاى 
علميه و كتابخانه داشتند و يا در زمان جنگ محل 
بســيج و اعزام نيروها و حتى درمان مجروحان 
بودند و اگر حوادث طبيعى پيش مى آمد، پناهگاه 

آسيب ديدگان را بر عهده داشتند. 
در حقيقت مسجد مكان اجتماع مسلمانان بوده 
است. مسجد ســخت افزارى دينى براى تجمع 
مسلمانان است. اســالم به با هم بودن مؤمنين 
اهميت ويژه اى مي دهد و مردم را به عبادت هاى 
دســته جمعى ترغيب نموده، يــداهللا را همراه 
جماعت مى داند. برخى از احكام اسالمى بدون 
جمع و جامعه محقق نمى شــود و اجتماع در آنها 
شرط اســت؛ نظير جهاد، اقامه برخى از نمازها 
چون نماز جمعه، عيد قربــان، فطر و نمازهاى 

جماعت.
در ادله اســتنباط دينى به اجماع مؤمنين، ســير 
متشــرعه و عرف مؤمنين بها داده مى شود كه 
معموًال از عرف نمازگزاران متشــرع به دســت 
مى آيد. از طرفى در اســالم بــه زيارت مؤمنان، 
صله رحم، ارتباط با همســايه و... سفارش شده 
اســت. يكى از نتايج اين ارتباطات شكل گرفتن 
تعقل جمعى است كه اگر اين جمع مؤمن باشند 
اين تفكر جمعى رنگ الهى دارد و اگر كافر باشند 
شيطانى  اســت. وقتى اين اجتماع مسلمانان در 
مكان مقدسى شكل بگيرد رنگ الهى بيشترى 

به خود مى گيرد.
ارتبــاط بيــن مؤمنيــن را بايد تقويــت كنيم. 
مســجدى ها با اينكه افرادى اجتماعى هستند؛ 
اما بعضاً ارتباطاتشــان در درون مسجد منحصر 
مي شود و با مساجد ديگر كمتر ارتباط مى گيرند 
و از ظرفيت ارتباط بين مساجد استفاده نمى شود. 
فعال شــدن شــبكه ارتباط بين مساجد در چند 

سطح مساجد محله، مســاجد منطقه، مساجد 
شهر، مساجد استان، مســاجد كشور و مساجد 
جهان اســالم مى تواند بركات فروانى را نصيب 

جامعه اسالمى مى كند. 
ـ ارتباط مساجد در سطح مساجد محله و منطقه 
آســان ترين نوع ارتباط اســت. هر مسجدى 
ظرفيتــى در برنامه هاى فرهنگى و معنوى دارد 
كه مخاطبان خاصى را جذب مى كند. نمازگزاران 
با اطالع از برنامه هاى مســاجد محله و منطقه 
خود مى توانند از اين برنامه ها به تناسب ساليق 
و نيازهــاى خود بهره ببرند و با حضور خود باعث 
هرچه بهتر برگزار شدن اين مراسم باشند. وجود 
سامانه هاى پيامكى مساجد، برقرارى اين ارتباط 
را ســاده كرده است. روابط دوستانه بين متوليان 
و ائمــه جماعات اين مســاجد مى تواند در حل 
مشكالت محله و منطقه نقش به سزايى ايفا كند.
ـ ارتباط مســاجد شهر و اســتان در استفاده از 
تجربيات موفق مى تواند مفيد باشــد. ايده هاى 
خالقانه مخاطب بيشترى جذب مي كنند. وقتى 
ايده اي در اجرا موفق شد در مراكز ديگر هم قابل 
اســتفاده خواهد بود. اين ارتباط در بستر سازمان 
تبليغات يا امور مساجد استان قابليت شكل گيرى 
دارد. متأســفانه غالباً اين ارتباطات به شــكل 
همايش هاى بى محتوا و نمايشى برگزار مى شود 
و فرصتى براى گفت وگو در مورد اين تجربيات 

باقى نمى گذارد.
ـ در ارتباط بين مساجد كشور عالوه بر استفاده از 
ظرفيت تجربيات كه در سطح وسيع ترى شكل 
گرفته و تنوع بيشترى دارد، بعد تبادالت فرهنگى 
نيز حائز اهميت اســت. امروزه فضاى مجازى 
بســتر اين نوع ارتباط را بين اهلى مسجد فراهم 
كرده است و پايگاهى اينترنتى با حداقل هزينه 

مى تواند اين ارتباط را برقرار كند.
در ارتباط فرهنگى حضور چهره به چهره مؤثرتر 
است. هزينه ها در رفت و آمدها مهم است. البته 
در رفت و آمد و سفرها هزينه اسكان بيشترين بار 
را تحميل مى كند كه معموًال مساجد مكان هايى 
را براى اين امر مى توانند اختصاص بدهند؛ به طور 
مثال گروهى از مسجد استان اردبيل به مسجدى 

در اصفهان برونــد و با فرهنگ مذهبى و علما و 
مســاجد اصفهان آشنا شــوند و سپس از طرف 
اصفهانى ها به مســاجد اردبيل سفر كنند. اين 
ارتباطات به رشد فكرى و فرهنگى اهالى مسجد 

كمك بسيارى مى كند.
ـ در ارتباط بين مســاجد جهان اسالم عالوه بر 
موارد باال ظرفيت هاى ديگــرى به نفع جهان 
اســالم ايجاد مى شــود. در اين سطح فضاى 

مجازى نقش محورى و اساسى را ايفا مى كند. 
در زمــان كنونــى كه هر روزه شــاهد قتل عام 
مسلمانان به وســيله مسلمانان هستيم، ارتباط 
بين نمازگــزاران از هر فرقه و مذهبى به وحدت 
و انســجام و رفع كنيه و دشمنى كمك شايانى 

مى كند.
بــه صورت خالصه ارتباط بين مســاجد از چند 

جهت مفيد است:
الــف) اطالع از برنامه هــاى فرهنگى و تقويت 

برنامه هاى فرهنگى يكديگر؛
ب) اســتفاده از تجربيات مساجد ديگر در همه 

زمينه ها؛ از مديريت اجرايى تا معمارى؛
ج) فعال ســازى ديپلماســى عمومى در افكار 
عمومى مسلمانان: اين ظرفيت يكى از مهم ترين 
فوايدى است كه بر ارتباط بيان مسجديان مترتب 

است؛
مســئله عدم ارتباط بين مساجد مخصوص اين 
نهاد نيست؛ بلكه ديگر نهادهاى دينى و فرهنگى 
نيز با آن مواجه هستند. نهادهايى مثل كتابخانه ها، 
مدارس، حوزه هاى علميه و... در ارتباط با يكديگر 
بسيار ضعيف عمل مى كنند و از تجربيات موفق 

يكديگر جهت هم افزايى بهره مند نمى شوند.
با تأمــل در علل بروز اين مســئله به چند علت 

مى توان اشاره كرد:
الف) عدم توجه به فوايــد ارتباط و اينكه ارتباط 
چه تأثيراتى در افزايش ميزان كارآيى مســاجد 

مى تواند داشته باشد.
ب) وجــود رقابت هاى پنهان بين اين مراكز كه 
مانع برقرارى اين ارتباطات مى شــود و ناشى از 
بى اخالقى ها و خود محورى ها در امر اداره مسجد 

است.
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مختلف خويش ارتباط كمى با مساجد ديگر دارند 
و سعى دارند كه در زمينه ها و كاركرد هاى مختلف 
خويــش با توجه به فعاالن مســجدى مخاطب 
خويش را در راســتاى هدف اصلى كه همانا قرب 

الى اهللا است، حفظ نموده، رشد نمايند. 
امروزه با گسترش زمينه فعاليت ها و كاركردهاى 
مسجد در قسمت هاى آموزشى، دينى، اخالقى، 
اجتماعى و... به اســتفاده از نگرش سيستمى نياز 
داريم. ضرورت ارتباط سيســتمى براى استفاده 
از تجربــه بقيه مســاجد در زمينه هــاى اجراى 

فعاليت هاى مختلف انكار ناشدنى است. 
ايجاد ارتباط سيســتمى بين مســاجد و حفظ آن 
به صورت هاى مختلفى ممكن اســت: 1. حضور 
حقيقى فعاالن مســجدى در شهرســتان ها و 
روســتا ها با محوريت و مديريت يك مســجد با 
هدف به اشتراك گذارى تجربيات و رفع مشكالت 
مساجد. 2. استفاده از فضاى مجازى براى ارتباط 
و اســتفاده از تجربيات بقيه مساجد در زمينه هاى 
مختلف كه باعث مى شود مشكل مكان و زمان در 

به اشتراك گذارى رفع شود. 
شكل گيرى و حفظ ارتباط در بين فعاالن مساجد 
با هدف ارتقاى كاركرد هاى مســجد و رسيدن به 
مســجد طراز اسالمى ثمرات بسيارى دارد كه در 

ادامه به برخى از آنها اشاره مى كنيم. 
1. ايجاد گروه هاى تخصصى بين مســاجد: با 
ايجاد گروه هاى تخصصى در زمينه هاى مختلف 
مى توان زمينه هاى كارى، مشكالت، نقاط قوت 
و... را شناسايى كرد و با بارش فكرى به راه حل هاى 
اصولى تر و مبنايى تر رســيد. مثًال مساجد با ايجاد 
گروه فرهنگــى در محله معضــالت فرهنگى 
رده هاى سنى مختلف را شناسايى و بررسى كنند و 
با ارائه برنامه هاى مختلف و تقسيم آن بين مساجد 

محل كار بهترى را ارائه دهند. 
2. ايجاد خالقيت در طراحى برنامه ها: با تشكيل 
اين ارتباط برنامه ها تنوع و خالقيت بيشترى مى يابند؛ 
زيرا چندين فعال مســجدى با زمينه هاى كارى و 
تجربيات متفاوت با به اشــتراك گذارى تجربيات 
به نتيجه متفاوت و خالقانه اى خواهند رسيد. مثًال 
در زمينه برنامه اوقات فراغت براى تابستان مساجد 
مى توانند با ارتباط به اشتراك گذارى تجربه هاى 
سال هاى گذشته بپردازند و برنامه هاى خالقانه اى 
ارائــه وطراحى نمايند كه ويژه مخاطبين رده هاى 

سنى مختلف مسجدى است. همچنين مى توانند 
برنامه هاى متنوع و باكيفيتى را در مساجد مختلف 

به اجرا بگذارند. 
3. تقسيم كاركردهاى تخصصى بين مساجد: 
ديگر يك مسجد نمى تواند در چند زمينه به صورت 
وســيع فعاليت كند. بسيارى از مباحث و زمينه ها 
تخصصى شــده اند و براى ارائــه و اجراى بهتر 
كاركرد هاى مسجد نيازمند اين ارتباط به صورت 
ساده و سيستمى هســتيم. مساجد كاركردهاى 
دينى، آموزشــى، فرهنگى، اخالقى و... دارند. در 
همين برنامه هاى اوقات فراغت تابستانى مساجد 
محله با برنامه ريزى و تقســيم وظايف مى توانند 
كارايى بهترى داشته باشــند؛ مثًال مسجدى به 
صورت تخصصى در حوزه هاى آموزشى كار كند و 
مسجد ديگر در زمينه برنامه هاى فرهنگى برنامه 
داشته باشد. با توجه به محدوديت مكانى مساجد 
اين كار باعث استفاده بهتر از مسجد نيز مى شود.  

4. برقرارى ارتباط سيستمى بين مساجد جهت 
از بين بردن نقاط ضعــف و تقويت نقاط قوت: 
برقرارى ارتباط بين مساجد باعث شناسايى و حل 
نقاط ضعف و همچنين موجب تقويت مساجد در 
زمينه هاى مختلف از جمله امكانات مسجد، خادمين 
مسجدى، كتابخانه مسجد، برنامه هاى فرهنگى و 
دينى مسجد و... مى شود؛ مثًال مسجدى در زمينه 
جذب مخاطب خردســال محله ضعيف اســت و 
نيــروى جذب اين مخاطبيــن و ارائه برنامه هاى 
مختص اين ســن ندارد. اين مســجد مى تواند با 
همكارى و كمك و ارتباط با بقيه مساجد زمينه اين 
برنامه ها را در محله ايجاد و تقويت نمايد. همچنين با 
به اشتراك گذارى تجربيات هر فرد فعال مسجدى 
مى توان با بارش فكرى و ايجاد برنامه هاى خالقانه 
با توجه به موقعيت شــرايط و امكانات مساجد در 

محالت به نتايج بهترى دست يافت. 
5. جلوگيــرى از مــوازى كارى در برنامه هاى 
مســاجد يك محل: ارتباط بين مساجد باعث از 
بين رفتــن بعضى برنامه هاى موازى مى شــود. 
نيز اين ارتبــاط ارتقاى كيفى برنامه ها را به دنبال 
خواهد داشت و از از اسراف منابع مسجد جلوگيرى 

مى كند. 
6. باعث ايجاد وحدت در بين مساجد و اهالى محل 
مى شود؛ ارتباط سيستمى خود وحدت بخش است. 

﹠︀︨ــ︀﹩ و ــ﹏  ︀︻ــ︒︫  ﹫ــ﹟ ﹝︧ــ︀︗︡︋  ︋︣﹇ــ︣اری ار︑︊ــ︀ط︋ 
ــ﹟ ﹝﹢︗ــ︉ ︑﹆﹢ــ️ ﹝︧ــ︀︗︡ در  ــ︀ط ︲︺ــ︿ و ﹨﹞︙﹠﹫ ﹆﹡
ز﹝﹫﹠﹥ ﹨ــ︀ی ﹝︐﹙ــ︿ از ︗﹞﹙ــ﹥ ا﹝﹊︀﹡ــ︀ت ﹝︧ــ︖︡، 
ــ︀ی  ﹨ ﹤﹞︀﹡︣ ــ︖︡،︋  ــ﹥ ﹝︧ ﹡︀︋︀︐﹋ ،ــ︖︡ی ــ﹟ ﹝︧ ︠︀د﹝﹫

﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ و د﹠ــ﹩ ﹝︧ــ︖︡ و... ﹝﹩ ︫ــ﹢د

︋︙﹥ ﹝︧︖︡ی
كودكان و نوجوانان ما پدران و مسئوالن فرداى 
اجتماع اند. عالوه بر اينكــه در صورت ديندار 
بودن بهترين باقيات الصالحات براى پدر و مادر 
نيز هستند.1 مسجدى شدن ما از زمانى شروع 
شد كه با بزرگترمان به مسجد مى رفتيم؛ پس 
ما نيــز نبايد از هيــچ كارى در اين زمينه براى 
كودك و نوجــوان خود دريغ كنيم. براى اينكه 
كودكان ما در بزرگسالى نيز اهل مسجد باشند 
راهكارهايى وجود دارد كه به تجربه اثبات شده 
است؛ راهكارهايى كه كم و بيش با برخى از آنها 
آشنا هستيم. به عنوان يادآورى به برخى از آنها 

اشاره مى كنيم. 
- كودكان را با خود به مســجد ببريم؛ اما زياد در 
مسجد نگه نداريم؛ چون مثل بزرگترها حوصله 

ندارند. 
- گاهى در بازگشــت هديه اى هرچند كوچك 

براى شان بخريم. 
- به آنها در برخى كارهاى مســجد مسئوليت 

بدهيم و آنان را شريك و سهيم كنيم. 
- ظرفيت كودكان را مد نظر داشته باشيم و آنها 

را در تنگنا قرار ندهيم. 
- به دختر بچه ها بيش از پسرها توجه و محبت 

كنيم؛ چراكه عاطفى تر هستند. 
- در پذيرايى كودكان را مقدم بداريم. آنها صبر 

و تحمل بزرگترها را ندارند. 
- بجاست براى كودكان نذرى خاص و يا وقف 

خاصى داشته باشيم. 
- هنگام برپايى جماعت كودكان را بين بزرگترها 
قرار دهيم تا هم از نظر شــرعى بى اشكال باشد 
و هم بزرگى و خودباورى را در آنها شكوفا كند. 

- آنان را با امام جماعت آشنا كنيم و حتى المقدور 
امام جماعت آنها را به نام بشناسد و خطاب كند. 
- امتياز بچه ها به ميزان حضورشــان باشد؛ نه 
هــوش و خالقيت و حافظه؛ تا هيچ كس دلزده 

نشود. 
- از برگزارى كالس هاى آموزشــى در مسجد 
خوددارى كنيم و بيشتر به صورت غيررسمى  با 

آنها گفت وگو كنيم. 
- از اردوها نيز غافل نباشــيم كه اثرات زيادى 

دارد.2
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با نگاهى كل گرا و موجز به نظريه سيستم ها و نقش 
آنها در ارتباط بين مســاجد مى توان به ضرورت 
ارتباط بين مساجد پرداخت. مسجد خود به عنوان 
يك سيستم پويا در عرصه دينى نيازمند ارتباط با 
ديگر سيستم هاى فعال(مساجد) در سيستم بزرگ 
فعاالن در زمينه هاى گسترش دين است. در اين 
مدل هر مســجد به عنوان يك سيستم دينى در 
ارتباط با ديگر مساجد سيستم ارتباطى بزرگ ترى 
را تشــكيل مى دهند كه باعث رشد و ارتقاى خود 

در زمينه هاى گوناگون خواهند شــد. ايجاد اين 
ارتباط بين مساجد و تشــكيل ارتباط سيستمى 
باعث مى شود اهداف مورد نظر بهتر محقق شوند 

و بازدهى افزايش يابد. 
در باب ضرورت ارتباط سيستمى بايد به اين نكته 
توجه كنيم كه مســجد در يك زمينه به صورت 
تخصصى نمى تواند وســيع وارد كار شود و نياز به 
كار تخصصى و ارتباط احساس مى گردد. در حال 
حاضر شاهد هستيم مساجد با حفظ كاركردهاى 

﹤︐︧︀︫ ︀ه﹍︀︗
سيد مرتضى موسوى

از آنجا كه براى بانوان حضور در مسجد فضيلت 
به حساب مى آيد و اين مركز فرهنگى با حضور 
آنان پرشــورتر و پراجرتر خواهد بود، بايد نظر 
متوليان و ائمه محترم جماعات را به اين نكته 
جلب كنيم كه فضايى كه در مساجد به بانوان 
اختصاص مى يابد، شايسته جايگاه آنان نيست. 
اين اتفاق هم به لحاظ شرعى مذموم است و هم 
به لحاظ قانونى ممنوع. در فضاهاى عمومى  كه 
مورد مراجعه و استفاده اقشار مختلف مردم قرار 
مى گيرد، بايد به گونه اى برنامه ريزى كرد كه 
هر كسى با شرايط مساوى بتواند از اين فضاها 
بهره ببــرد. يكى از پرمراجعه ترين مكان ها در 
فرهنگ عمومى  اسالمى كشور ما مسجد است 
و بايد استفاده از آن بنا به تناسب جمعيت مردان 

يا زنان بين آنها تقسيم شود. 
متأســفانه با اينكه جمعيت زنان در مسجد و 
مراسم مختلف آن، بيش از مردان استـ  اين 
مسئله را در ايام اعتكاف به وضوح مى توان ديدـ  
باز هم در تقسيم بندى مساجد، معموًال فضاهاى 
بسته تر مانند زيربالكن و يا طبقات دوم مسجد 
را به زنان اختصاص مى دهند. اين كار عالوه بر 
اشكال قانونى، به لحاظ شرعى نيز اشكال دارد؛ 
چراكه امام صادقq فرمودند: «مردم به سه 
چيز نياز دارند: امنيت، عدالت، رفاه».1 همچنين 
از ايشان در مورد حق مردم بر امام سؤال شد كه 
 

َ
ِ ْ  َ  ، ِ

َّ
ِ

َّ ِ  ْ ُ َ ْ  َ َ ــ ِ
ْ  َ ْ

َ
فرمودند: «

».2 بر اســاس اين يكى از مصاديق  َّ ِ َّ  ِ
رفاه و يا تقســيم بالســوّيه در روايات، تقسيم 
اماكن عمومى، على الخصوص مذهبى، بين 

اهل آن است. 
اميرالمؤمنين نيز درباره حــق مردم بر حاكم 
مى فرمايد كه بايد آنچه كه مايه عزت در دين 
  ُ َ مرد اســت را براى شــان فراهم كند؛ «َ 
».3  بنابراين  ْ

ِ ِ ِ  ِ
ً ّ ِ  َ ... ِ َ ْ  

َ َ  ِ
َّ ِ َّ

مساجدى كه باعث عزت در دين بانوان شود، 
بايد بسيار مناسب تر از وضع كنونى اش باشد.

پى نوشت:
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نويسنده: الهام صباحى
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﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٥
﹝ــــــ︣داد
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﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از

سال هشــتم هجرى، پس از آگاهى از تصميم 
اشــراف و بزرگان «هــوازن» و «ثقيف» براى 
حمله به مســلمانان، تصميم گرفت به مقابله با 
آنها بپــردازد. در اين جنگ غنايم زيادى نصيب 
مسلمانان شــد. پيامبر خمس اين اموال را 
كه متعلق به خودش بود به فردى بخشيد كه در 
تاريخ اسالم به « القلوب» مشهور شده اند. 
على بن ابراهيم قمى مى نويسد: « قلوبهم 
گروهى بودند كه خداوند را به يگانگى مى شناختند؛ 
اما معرفت به اينكه محمد رسول و فرستاده  
الهى است، در دل هاى آنها وارد نشده بود؛ بنابراين 
رسول خدا با آنها الفت ايجاد كرد و آنها را آگاه 
كرد. خداوند براى آنها نصيبى از صدقات قرار داد 
تا پيامبر را به رســالت بشناسند و به اسالم و 

پيامبر، رغبت پيدا كنند».3
از ديگر روش هــاى برقرارى ارتبــاط و ايجاد 
همبستگى در جامعه، احترام به عقايد مخالفان و 
 ُّ ُ  َ

َ
پرهيز از درگيرى، دشنام و تنش است: «َ 

 ِ
ْ َ

ِ 
ً ْ َ  َ ـ

َّ
 ُّ ُ َ َ ِ  ِ

ُ  ِ َ ُ ْ  َ َ ِ
َّ

؛ (به معبود) كسانى كه غيرخدا را مى خوانند  ٍ ــ
ْ
ِ

دشنام ندهيد! مبادا آنها (نيز) از روى (ظلم و) جهل، 
خدا را دشنام دهند!».4

كسانى كه در جامعه  اسالمى به عقايد ديگران، 
آشكارا و از طريق سخنرانى، كتاب، شبكه هاى 
ماهواره اى و... توهين مى كنند، به روشنى در برابر 

آيات الهى ايستاده اند و مسئول رخدادهاى تلخ و 
اتحادشكن در جامعه هستند و در قيامت نيز بايد 
پاســخ گوى بى حرمتى به اهل بيتt باشند. 
خداى متعال براى برقــرارى ارتباط با ديگران، 
روش پرهيز از بى احترامى را سرمشــق قرار داده 
اســت. به يقين خداوند با اين روش دل هايى كه 
هنوز مصداق «فى قلوبهم مرض» نشــده اند را 

هدايت خواهد كرد. 
مردى شامى امام حسن مجتبىq را سواره ديد 
و شــروع به نفرين ايشان كرد؛ اّما حضرت پاسخ 
او را نــدارد. هنگامى كه آن مرد از دشــنام دادن 
فارغ شد، امام حســنq به سوى او آمد، سالم 
كرد و با خنده فرمود: «اى پيرمرد! به گمانم مرد 
غريبى باشــى و شايد امر بر تو مشتبه شده است. 
پس اگر از ما طلب بخشش كنى، تو را مى بخشيم 
و اگــر از ما چيزى بخواهى، به تو مى دهيم و اگر 
از ما راهنمايى بخواهى، راهنمايى ات مى كنيم و 
اگر از مــا َمركب بخواهى، مركبى برايت فراهم 
مى كنيم و اگر گرســنه باشى، تو را سير مى كنيم 
و اگر برهنه اى، تو را مى پوشانيم و اگر نيازمندى، 
بى نيازت مى ســازيم و اگر رانده شده اى، پناهت 
مى دهيم و اگــر نيازى دارى، برايت بر آورده اش 
مى سازيم و اگر بار و بنه ات را به سوى ما بياورى 
و تا وقت بازگشــت ميهمان ما باشــى، برايت 
سودمندتراســت؛ زيرا ما جايى وسيع و منزلتى 

بسيار و ثروتى فراوان داريم!».

هنگامى كه آن مرد، سخن امام را شنيد، گريست. 
آنگاه گفت: «گواهى مى دهم كه تو خليفه  خداوند 
در زمين هستى و خدا داناتر است  كه رسالت هاى 
خود را كجا قــرار دهد. تو و پدرت مبغوض تريِن 
خلق خدا نزد من بوديد؛ اما اكنون محبوب تريِن 
خلق خدا نزد من هستيد». آن گاه بار و بنه اش را 
به خانه  امام برد و تا وقت رفتن، ميهمان امام بود و 

دلبسته  محّبت اهل بيتt گشت.5
بزرگان و پيشوايان دين ما را به اين روش ارتباطى 
تأثيرگذار فرا مى خوانند و ما وظيفه داريم با به كار 
بســتن اين روش، بر شمار دوستداران و شيعيان 
اهل بيتt بيافزاييــم و اين گونه زينت انوار 

مقدس خاندان پيامبر باشيم. 
گونه هاى ارتباطى ديگــرى در آيات و روايات به 
تفصيل بيان شــده اند كه مجال بيان آنها در اين 
اندك نيســت؛ اما يك نكته  در بيشتر شيوه هاى 
ارتباط، تأمل برانگيز اســت و آن استوارى غالب 
اين روش ها بر ارتباط «چهره به چهره» اســت. 
نمونه هاى ذكر شده در اين يادداشت نيز به روشنى 
موفقيت و تأثير شگرف اين روش را بيان مى كنند. 

پى نوشت:
؛  ۹۴.      .۱

 .۶۰ :  .۲
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ـ﹆︀وت   ︫︀ ️﹝︷︻ ـ︣ا﹁️ و ـ︊︉︫  ﹨︣ ار︑︊︀︵﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︨︡ 
ـ︣ ا﹟ ا︨ـ︀س ﹡﹢ع روا︋ـ︳ و ا﹡︐︀ب  و ذ﹜ـ️ آد﹝ـ﹩ ﹎ـ︣دد؛︋ 
﹢د︨ـ︀زی و ﹁︣︗ـ︀م ﹨ـ︣ ﹁ـ︣د و  ﹨﹞﹠︪ـ﹫﹟، در ز﹡︡﹎ـ﹩،︠ 

﹢د ﹢ا﹨ـ︡︋  ︧ـ﹫︀ر ﹝ـ﹛ و ︑︃︔﹫︣﹎ـ︢ار︠  ︗︀﹝︺ـ﹥ ای︋ 

﹩ ︀︨﹠︫ ﹤﹡﹢﹎
 ار︑︊︀ط

ـــــ ـــ      
ـــ  ـــ          

ــ ــــ      
مرتضى اسدى

انســان مدنى و اجتماعى است و نياز به برقرارى 
 

َ
 ُ ــ ِ ارتباط با هم نوعــان خود دارد: «َ 

 ِ ِ  
ّ
 ُ َ َ ــ ِ  

ً َ
ِ  

َ
ِ
ُ  ُ َّ َ  ِ َ ــ ِ ِ  َ ِّ ــ ُ

 ، ِ
َّ  ِ ٌّ ِ

َ  َ ُ
ِ  

َ
  ِ، ٍ

َ  ِ ِ ِ َ

 ُ ُ ِ  ُ   ٍ
َ ِ 

ّ
 ِ ِ َ  ِ َ ِ  ُ ــ َ  ِ

 ُ َّ َ  ِ َ
ِ ِ  َ ِّ ُ  

َ
  ، ِ ِ ــ  ِ

َ
ِ  

َ  َ
؛ انسان ناميده شدن آدمى، از  ُ َ  َ  ِ

ّ ُ
ِ  ُ َ َ

اين رو است كه به گونه اى آفريده شده كه قوامش 
تنها به انس گرفتن با ديگران است؛ لذا گفته اند: 
انســان، طبيعتى مدنى دارد، از آن جهت كه قوام 
آنها به يكديگر اســت و نمى توانند همه  اسباب 
و وســايل را به تنهايى داشته باشند. نيز گفته اند: 
انسان ناميده شدن انسان، از اين رو است كه هر 

كه با او الفت بگيرد، با او همدم مى شود».1
روش هاى برقرارى ارتباط، مقوله اى هميشگى 
بــراى انســان بوده كه با ســير تكاملى بشــر 
دگرگونى هاى شگرفى داشته است. هر ارتباطى 
مى تواند ســبب شــرافت و عظمت يا شقاوت 
و ذلــت آدمى گردد؛ بر اين اســاس نوع روابط و 
انتخاب همنشــين، در زندگى، خودســازى و 
فرجام هر فرد و جامعه اى بسيار مهم و تأثيرگذار 
خواهــد بود. روش و چگونگى برقرارى ارتباط با 
ديگران يكى از ابزارهاى مهم براى دغدغه مندان 
سعادت جوامع اســت. فرزانگان، انديشمندان و 
زمامداران همواره در پى شكل دادن روابطى در 

جامعه هستند كه سبب هم افزايى تقواى جمعى 
و خوش سعادتى جامعه گردد؛ از اين رو با تمسك 
به رهنمودهاى الهى، شيوه هاى گوناگونى را بيان 

و تبليغ مى كنند. 
يكــى از ايــن روش ها تأليف قلــوب و اصالح 
باورهــاى غلط ديگران و ترقيب رفتارى آنان به 
 
ْ ُ ُ ْ پذيرش باورهاى درست و الهى است: «َ 

 ْ ُ
ِ

ُ ُ
 َ ْ  َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ

 
ْ
 ِ ْ ُ ْ َ َ  ِ  

َ َ ْ ِ
؛ و نعمت (بزرِگ) خدا را  ً َ ْ  ِ ِ ِ َ ْ ِ ِ  

ُ ْ َ ْ َ َ

بر خود، به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد 
و او ميان دل هاى شما، الفت ايجاد كرد، و به بركِت 
نعمِت او برادر شديد» در احكام اسالمى برخى از 
بذل و بخشش ها مختص كسانى است كه عقيده  
فاسدى دارند و براى هدايت و جلب دل هاى آنان 
نسبت به باورهاى درست صرف مى شود: «إِنََّما 
َدَقاُت لِلُْفَقَراء َو الَْمَساِكيِن َو الَْعاِملِيَن َعلَْيَها َو  الَصّ
َقاِب َو الَْغاِرِميَن َو ِفى َسبِيِل  الُْمَؤلََّفِة ُقُلوبُُهْم َو ِفى الِرّ
َن اهللاِّ َو اهللاُّ َعلِيٌم َحِكيٌم؛  بِيِل َفِريَضًة ِمّ اهللاِّ َو ابِْن الَسّ
زكات ها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى 
است كه براى (جمع آورى) آن زحمت مى كشند و 
كسانى كه براى جلب محّبتشان اقدام مى شود و 
براى (آزادى) بردگان و (اداى دين) بدهكاران و در 
راه (تقويت آيين) خدا و واماندگان در راه؛ اين، يك 
فريضه (مهم) الهى اســت و خداوند دانا و حكيم 

است!».2
نبى مكرم اسالم، حضرت محمد در ماه شوال 

︣ آ︨﹞ــــــ︀ن زــ
از آنجا كه در كشــور ما در بسيارى از ايام سال 
مى توان نمازهاى مغرب، عشــاء و صبح را در 
فضاهاى غيرمســقف اقامه كرد، در ساخت 
ـ مســجد با توجه به اقليم آن ـ  بايد فضايى را 
به عنوان صحن براى مســاجد در نظر گرفت 
كه در اين ايام بتوان از آن براى نماز و جلسات، 
اســتفاده كرد. همان طور كه مى دانيد مسقف 
بودن مســجد مورد پسند شــرع نيست و در 
صورت ضرورت نيز بايد از سايبان استفاده كرد؛ 
   ّ وگرنه مكروه است؛ «
».1 در اين مورد حتى در  ٍ ــ ــ  
صورت ضرورت نيز حكم به كراهت كرده اند.2

در رساله هاى عمليه مراجع عظام تقليد، آمده 
است: «مســتحب است، مسجد داراى سقف 
نباشد؛ بلكه سايبان قرار دادن برآن به غير بوريا 
مكروه است».3 حتى در روايتى از حضرت امام 
صادقq در مورد مســاجد داراى سايبان يا 
سقف سؤال شد كه آيا نماز در اين گونه مساجد 
مكروه است؟ فرمود: «بله، ولى امروزه به شما 
ضررى نمى زند و اگر عدل برپا شــود خواهيد 
ديد كه در اين مورد چگونه عمل خواهد شد».4

صاحــب جواهر الــكالم نيــز مى فرمايد: 
«مستحب است كه مساجد بدون سقف باشند 
و حتى بدون سايبان باشد؛ البته در صورتى كه 
احتياجى به سايبان نيست؛ چراكه آنچه از پيامبر 
نقل شده همين است كه حتى در صورت عدم 
احتياج، ســايبان هم براى مسجد نداشتند».5 
ايشان در تأييد كالم خود مى فرمايد: «آنچه كه 
در روايات آمده كه از اسباب قبولى دعا يكى اين 
است كه حائلى بين نمازگزار و آسمان نباشد، نيز 

مؤيد اين قول است».6

پى نوشت:
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ارتباط مساجد با يكديگر از جمله مباحثي است كه در جامعه 
امروزي نياز به آن احساس مي شود. با يك برنامه ريزي اصولي 

مي توان يك گفتمان فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... را در يك 
محله به راه انداخت و با برنامه ريزي آن را به سرانجام رساند.

متأسفانه اين بحث حتي در بين اهالي مسجد هم مغفول مانده 
و هيچ حركتي براي به راه انداختن اين شبكه بي نظير اجتماعي 
ديده نمي شود. در كنار مباحثي كه درباره ارتباط در مطرح شد، 
پاي صحبت سه تن از ائمه محترم جماعات نشستيم تا به لزوم 

ارتباط بين مساجد و آسيب شناسي ارتباط مساجد و راهكارهاي 
پيشنهادي درباره ارتباط مساجد بپردازيم.

حجت االسالم سيد حسين طاهرى 
qامام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل

خداوند در  آيه 18 ســوره توبه مى فرمايند مساجد خدا را تنها كسانى آباد 
مى كنند كه به خــدا و روز قيامت ايمان دارند و نماز برپا مى كنند و زكات 
مى دهند و جز از خدا نترســيده اند. با قرائت اين آيه نكته اى كه در همين 
ابتدا مطرح مى شود اين است جايگاه عمران مساجد به قدرى باالست كه 
خداوند افرادى با ويژگى هاى بيان شــده در آيه را شايسته عمران مساجد 
مى داند. منظور از عمران هم كه فقط عمران مادى نيست بلكه مولفه هايى 
مثل حضور در مســجد، عبادت، و انجام كارهايى با هدف احياء مسجد به 

عنوان مركز حيات جامعه اسالمى را  نيز شامل مى شود.
با توجه به هدف واحد جامعه اســالمى، وحدت عامل مؤثر در تحقق اين 
هدف اســت. همانطور كه مى دانيم وحدت جــزء عوامل اصلى پيروزى 
انقالب اسالمى بود. لذا با توجه به اين مولفه، جايگاه رابطه بين مساجد به 
عنوان محل وحدت پررنگتر مى شود. مبتنى بر تعبير امام كه مى فرمودند 
مســاجد سنگر هستند سنگرها را حفظ كنيد، مشخص هست كه هر چه 
رابطه بين مساجد بيشتر شــود وحدت جامعه نيز بيشتر و در هم تنيده تر 

خواهد شد.
ظهور و بروز اين ارتباط و ايــن وحدت در دوران قبل انقالب قابل رؤيت 
بود. اين مســاجد بودند كه با داشتن ارتباط تنگاتنگ و هوشمندانه پيام ها 
و ســخنرانى هاى حضرت امام را به يكديگر مى رساندند. عمًال مساجد 
پايگاهــى براى حركت هاى مردمى و راهپيمايى ها بود. اين موضوع بعد 
انقالب و در دوران جنگ بسيار پررنگتر شده بود كه متاسفانه به مرور زمان 

اين رابطه كم كم كاهش يافت.
از مهم ترين موانعى كه باعث كاهش اين ارتباطات شده برخورد غيرهم 
افزا بين روحانيون و هيئت امناء مساجد است كه نقش جدى در مديريت 
مساجد دارند. جوانان كه چشم به كمك آنها دارند با ديدن اين برخوردها 

دچار سرخوردگى مى شوند.
بهترين راهكار برقرارى ارتباط بين مساجد، كاهش اختالفات بين مساجد 
و تبديل فضاى رقابتى ناسالم بين مساجد به فضاى رقابتى دوستانه است. 
اين موضوع با همكارى هدفمند و جهت مند قابل تحقق اســت. مثال در 
همين تهران ما در هر منطقه اى مسجدى را به عنوان مسجد محورى و 
مركزى قرار داديم و هر دو هفته يك بار همه امامان مســاجد  هر منطقه، 
در همان مسجد مركزى دور هم جمع  شوند و مسائل منطقه را به بحث و 

بررسى قرار  دهند.
موضوع رصد و نظارت بر عملكرد مســاجد توسط يك مديريت واحد تا 
اندازه زيادى مى تواند موجب اســتحكام آنها شود؛ چراكه مساجد امروز 
همانند سنگرهايى هستند كه مدام مى بايست توسط يك فرماندهى مورد 
بررســى قرار گيرد و نقاط قوت و ضعف هر يك تبيين شود كه در ادامه با 

انتقال آن به مساجد ديگر مقدمات انتقال تجربيات را آماده كنند.

حجت االسالم عليزاده
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بر دو قســم است: اول تعمير ظاهر و آن مراعات بنا و مرمت و.... كما اينكه در 
روايات به صورت مفصل به اين موضوع، ترغيب به عمل آمده است.

دوم، تعمير حقيقى است كه تعمير باطنى مى باشد. يكي از موضوعات محورى 
در خصوص مســاجد، راهكارهاى ارتباط بين مساجد و ائمه محترم جماعت 
مى باشد. بدين معنا كه بتوان يك رويه واحدى در اداره مسجد و حل معضالت 
جامعه اسالمى توسط مســجد ايجاد نمود و در تمامى مساجد كشور به اجرا 

گذاشت.
موضوع رابطه بين مساجد در آينده امرى اجتناب ناپذير مى باشد و هم اكنون 
ما به اين ســمت در حال حركت هستيم. برگزارى جلساتى كه هم اكنون در 
سطح كشور به صورت منظم با حضور ائمه جمعه و جماعات در استان ها برگزار 
مى شــود اگر در مسير صحيح و با برنامه ريزى دقيق و كار شناسى شده ادامه 
پيدا كند مى تواند نقطه عطفى در جهت نيل به اين هدف مقدس باشــد. البته 
اين موضوع را يادآور مى شــوم كه اين كار نياز به صبر و اســتقامت و تالش و 

برنامه ريزى راهبردى حداقل ده ساله دارد.
با آســيب شناسى از وظعيت فعلى و بدســت آوردن نقاط قوت و ضعف توليد 
راهكارها مى توان قدم اول را برداشــت. پس از اينكه برنامه راهبردى ده ساله 
در اين خصوص تهيه و تدوين گرديد، بر اســاس سياست و اهداف كلى نظام، 
به دستگاه هاى متولى امر نماز و مسجد در كشور دستورالعمل اجرايى اين امر 

ارائه مي گردد.
به عنوان مثال مى توان در زمينه بحث هاى جارى كشور مانند: اهميت فرزند 
آورى، اعتياد و سرقت و... نظرات كارشناسى جمع آورى شود و اگر در منطقه اى 
يكى از ائمه محترم جمعه مثال تجربه موفقى داشته است دريافت گردد و بعد از 
تنقيح و تدوين دقيق كارشناسى به عنوان يك برنامه اجرايى در اختيار مساجد 

قرار گيرد.
پيشنهادات:

الف- دراين خصوص تاكيد ما بر اين است كه حتما و در حد امكان از شبكه هاى 
مجازى به صورت آنالين استفاده شود. به جهت اينكه دسترسى به همه ائمه 
جماعات كار دشوارى است و اين تنها راهى است كه مى توان در يك لحظه، 
يك خبر يا يك مطلب را در اختيار تمامى ايشان قرار داد. اگر خود ائمه محترم 
جماعت امكان استفاده و يا دانش استفاده  را نداشتند مى توانند از يك نفر معتمد 
جهت انجام اين كار استفاده نمايند. البته مى توان دروه هاى آموزشى نيز جهت 
ايشــان برگزار نمود. اين موضوع بايستى با رويكرد يكسان سازى عملكرد  و 

استفاده همزمان از طرح هاى موفق باشد.
ب -  پيشنهاد ديگر ما اين است كه يك بانك اطالعاتى از مطالب و موضوعات 
احصاء شــده ايجاد شود و دانش هايى كه فقط در ذهن افراد موجود است و آن 
دانش منحصر در خود فرد مى باشد به صورت مكتوب آماده شود و در اختيار قرار 
گيرد. كه همان مديريت دانش ناميده مى شود. اين بحث كه يكى از مهمترين 
مباحث اســتراتژيك در سطح ســازمان هاى بين المللى است؛ دانشى كه به 
اصطالح در ســينه افراد قرار دارد و با رفتن او ديگر دسترسى به آن تجارب و 

هنرهاى شخصى  امكان پذير نيست.

حاج آقاى سعيدى دهقان
ارتباط بين مساجد عامل حيات و تقويت كننده مساجد است. مجموعه شدن 
مساجد آنها را به سمت يك هويت واحد خواهد كشاند. چرا كه اين مجموعه 
همانند تشــكيالت واحد و يك شبكه در هم تنيده مى تواند نقش مؤثرى در 
فعاليت هاى فرهنگى جامعه ايفا بكنند. در هم افزايى مســاجد است كه هر 
مسجدى با اســتفاده از تجربيات مساجد ديگر امكان باال بردن توانايى خود 
را بيشتر مى كند. در غير اينصورت موجبات مهجوريت مسجد فراهم خواهد 
شــد. هم اكنون شاهد چنين فضايى بر تعداد زيادى از مساجد هستيم. نتيجه 
اينكه به علت عدم شناخت مساجد از يكديگر و فراموشى آنها از وجود همديگر، 
رفتارهاى جزيره اى زيادى صورت مي گيرد تا جايى كه به فراموشى از بزرگان 

و علماى مسجدى انجاميده است.
يكى از داليل عدم ارتباط بين مســاجد را مى توان حركت رو به عوام  و عوام 
زدگى مسجد دانست. با برگزارى بعضى كالس ها و دوره ها مى توان تا اندازه اى 
مشكالت را حل كرد. كالس هاى الزام آور دينى و اخالقى كه بر سطح معرفتى 

و علمى و بصيرتى آنان بيافزايد.
موازى كارى رفتارى و فعاليتى بين مساجد در صورت نبود ارتباط بين مساجد 
بوجود مى آيد. وقتى مسجدى از فعاليت مسجدى بى اطالع باشد يك سرى 
دوباره كارى هاي غير مكمل از مســاجد سر خواهد زد كه با ايجاد يك سرى 
برنامه هاى هم ســو مى توان تا حد زيادى جلوى اين گونه كارهاى اتالفى را 

گرفت.
شايد يكى از مسايل  جدى حال حاضر، نگاه تبعيض آميز به مساجد بزرگ در 
نســبت با مساجد كوچك   باشد. كه اين ارتباط به مرور زمان باعث حذف آنان 

خواهد شد. 
و اما راه حل:

ما در ناحيه خود كارى را چند سال پيش شروع كرديم به عنوان شوراى مساجد 
ناحيه كه اين كار قرار بود با نگاه تشكيالتى انجام شود كه متاسفانه بعد مدتى 
رها شــد. به نظر من با برگزارى چنين شــورايى مى توان به راحتى مساجد را 
نزديك و نزديكتر كرد. كار تشكيالتى مديريت واحد بر مساجد را پديد مي آورد 
كه اين مسئله از موازى كارى مساجد به شدت جلوگيرى خواهد كرد. اما از نتايج 
اين شــورا مى توان به موارد ذيل اشاره كرد كه هر يك مى تواند راه حلى براى 

برقرارى رابطه بين مساجد باشد:
- ايجاد بانك اطالعاتى جامع

- استفاده از روحانيون با تجربه كار تشكيالتى 
- استفاده از روحانيون و اساتيد آشناى با علوم روز مثل كامپيوتر و...

- استفاده از روحانيون با روابط عمومى باال
- استفاده از روحانيونى با قابليت علمى و قدرت پاسخگويى به احكام و شبهات
- ايجاد كميته اى تخصصى از مجموع مساجد و با محوريت و مديريت مسجد 
متخصص در حــوزه كارى خود كه اين كميته باعث ايجاد يك زنجيره اى از 
مساجد خواهد شد كه عمال سدى در برابر بسيارى از مسايل مبتال  به، جامعه 
خواهد شد. در اين كميته ها هر مسجدى تجربيات تخصصى خود را به مساجد 
ديگر انتقال مى دهد و عمال فرصتى براى انتقال اين تجربيات براى هر يك 

ايجاد خواهد شد.

﹝︣اب ﹝﹫︤﹎︣د ﹝﹊︐﹢ب
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شكوفايى مساجد انسان ها و در نتيجه جامعه تربيت خواهد شد. از اين رو ارتباط 
ميان مســاجد با يكديگر اهميت بســيارى دارد. با اين حال در عرصة عمل ما 
كمتر چنين ارتباطى را مشاهده مى كنيم. امروزه برخى مساجد پيش از آن كه به 
يكديگر نگاهى از سر اخوت داشته باشند نگاه رقابتى به هم دارند. رقابت يكى 
از آســيب هاى بسيار مهم در زمينه ارتباط مساجد با يكديگر و چگونگى تعامل 
آنها با يكديگر دارد. به نظر مى رســد نهادهاى سياستگذار در زمينه مساجد نيز 
كمتر براى اين مهم برنامه ريزى نموده اند. به گمان نويسنده يكى از مهم ترين 
علل كمرنگ شدن حضور مسجد در زندگى مردم و تنزل جايگاه حقيقى آن به 
شيوه هاى مديريتى و سياستگذارى در امور مساجد است كه از سوى نهادهاى 
حاكميتى مربوطه و سياســتگذاران در اين عرصه صورت گرفته اســت. اداره 
مســاجد به شيوه هاى سنتى و به همراه عوامل پيش گفته سبب شده است كه 

مساجد نتوانند از چنين ظرفيت مهمى بهره ببرند. 
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به نظر مى رسد مســجد براى رشد خود و حركت به سمت رسالت حقيقى اش 
نيازمند به ارتباط و تعامل ميان مساجد است. در اين راستا ارتباط شبكه اى ميان 
مساجد مى تواند بسيار مفيد واقع شود. امروزه زيرساخت هاى اجرايى اين مدل 
نيز مهيا اســت. به عنوان نمونه در چنين الگويى مى توان مساجد محله را زير 
شاخه هاى مسجد جامع قرار داد و مسجد جامع را به نهادهاى سياستگذار متصل 
نمود. ارتباط مساجد محله با يكديگر و تنظيم روابط آن ها با يكديگر با محوريت 
مسجد جامع روند تشكيالتى مسجد را بيش از پيش مهيا خواهد ساخت. برآيند 
اين مدل ايجاد دلگرمى و قدرت بيشتر براى مساجد است. در پرتو چنين نگاهى 
همسو شــدن و هم افزايى نيروها در جهت و مسير اعتالى جامعه و به تبع آن 
رشد جامعه و حركت به سمت حيات طيبه است. همچنين از مزاياى ديگر چنين 
نگاهى تسهيل در ارتباط ميان مساجد با يكديگر و مساجد با نهادهاى سياستگذار 
خواهد بود. نهادهاى سياستگذار نيز مى توانند منويات خود را از طريق مساجد 
واسط به مســاجد كوچكتر انتقال داده و از اين طريق عملكرد آن ها را ارزيابى 
نمايند. ايجاد فضاى رقابتى سالم بر اساس اخوت اسالمى نيز مى تواند يكى ديگر 

از جلوه هاى شبكه اى شدن مساجد باشد. 
شبكه اى شدن مساجد با الزاماتى همراه است. يكى از اين الزامات برنامه ريزى   5. 

دقيق و همه جانبه اســت. برنامه ريزى چه در ســطح مســاجد و چه در سطح 
سياستگذاران و متوليان امر مسجد مى تواند نقطه مركزى ارتباط ميان مساجد 
باشــد. اين برنامه ريزى بايد بر مبناى اصل ســودمندى و قيام براى خدا انجام 
گيرد. در اين راســتا گسترش برنامه هاى عملى و تسهيل كننده رشد آدمى بر 
مبناى آموزه هاى اصيل اسالمى و معارف ناب شيعى ضرورى به نظر مى رسد. 
الزمة ديگر اين مدل، وجود نظم تشكيالتى در سراسر اين بدنه است. به ديگر 
بيان از صدر تا ذيل شــبكة مسجد بايد نظم و انظباط تشكلى حكم فرما باشد و 
چنين نظمى است كه رشد مسجد را به همراه خواهد داشت. الزمه ديگر ارتباط 
شبكه اى، شكل گيرى تعامل ميان مساجد مبتنى بر گفتمان هويت دينى است. 
با شكل گيرى تعامل شبكه اى مساجد افراد و نهادهاى سياستگذار و يا نهادهاى 
اجتماعى ديگر شيوة تعامل خود را بر محور اصول دينى سامان مى دهند. به اميد 
روزى كه مســجد جايگاه حقيقى خود را باز يافته و رشد و اعتالى اسالم را رقم 

زند. ان شاءاهللا.
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مسلم واحدى
يكى از مشــكالتى كه معموال 
مساجد با آن رو به رو هستند نبود 
محتواى مناســب جهت ارائه به 
مخاطبان است. در كنار اهميتى 
كه وجــود تابلــوى فرهنگى در 
مســاجد دارد، نوع محتوايى كه 
قرار اســت در آن استفاده شود و 
همچنين چگونگى طراحى آن به 
گونه اى كه در مخاطب تأثير گذار 

باشد بسيار مهم است.
يك گــروه خــوش ذوق اقدام 
به طراحى ســايتى كرده اند كه 
اين مشــكل را براى مسجد رفع 
كرده اند. اين سايت در قالب هاى 
مختلــف محتــواى فرهنگى 
مناسبتى و هفتگى براى مساجد 
طراحى كــرده و جهــت دانلود 
اســتفاده در مســاجد در سايت 
خــود قرار مى دهنــد. در معرفى 
سايت اين جمله نمايان است كه 
«مســجد نما» جايى است براى 
طرح هاى گرافيكى مناسب براى 
استفاده در مسجد. به اميد خدا بنا 
داريم در اين وبالگ هر آنچه يك 
مســئول فرهنگى مسجد براى 
نصب در مســجد نياز دارد توليد 
كرده و انتشــار دهيم. استفاده از 
اين طرح ها براى همه و در همه 
جا آزاد اســت. حتــى در صورت 
حذف نشان «مســجد نما»ى 

گوشه طرح ها!
بــه عنوان مثال در بســته اى كه 
اين ســايت براى هفته سوم تير 
ماه 93 آماده كرده اند به اين موارد 

مى توان اشاره كرد:
 طرح هاى مناسبتى به صورت 
رنگى و سياه و سفيد به مناسبت ماه 
مبارك رمضان و رحلت حضرت 

rخديجه
 ،tعبارات و جمالتى از ائمه  
حضــرت امام خمينــىu، مقام 
معظم رهبرى، شــهدا و ... درباره 
مســائل اخالقى، لزوم توجه به 
قرآن و اعمال ماه مبارك رمضان

  تقويم مناسبت هاى هفته
  اينفوگرافى مبارزه رمز ماندگارى

 uپوستر حضرت امام خمينى  
درباره ماه رمضان

  پوســتر مقــام معظم رهبرى 
درباره قرآن

  پوســتر بســيار زيبا از اوقات 
شرعى ماه رمضان

  و پوسترى درباره خوف و رجاء.
اين سايت در قالب هاى ديگرى 
هم مانند پاورپوينــت احاديث و 
مطالب متنوعى را براى استفاده در 

مسجد طراحى كرده اند.
طرح هاى زمينه بســيار مناسب 
براى تابلو اعالنات و در اندازه هاى  
1 متر در 2 متر و آماده براى چاپ،  
دعــاى «يا على و يــا عظيم» و 
«اللهم ادخل على اهل القبور» در 
انــدازه 1 متر در 3 متر. متن دعاى 
هــر روز به همــراه ترجمه آن در 
قالب يك فايل پى دى اف ســى 
صفحه اى با كيفيت بى نهايت و 
قابل چاپ در هر اندازه اى با نسبت 
طول و عــرض A٤ و به صورت 
رنگى و سياه و سفيد و آماده چاپ 
از ديگر مطالبى است كه مى توان 
در اين ســايت مشاهده و دريافت 

كرد.
با مراجعه به آدرس اين ســايت 

http://masjednama.ir
مى توانيد از تمــام امكانات آن به 

صورت رايگان استفاده نماييد.
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نويسنده: محمدرضا نظرى
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اگر بخواهيم به صورت كاركردى به مسجد نگاه كنيم، مشاهده خواهيم كرد 
كه از صدر اسالم تا كنون، مسجد همواره به عنوان يكى از مهم ترين عوامل 
وحدت بخش مســلمانان عمل كرده است. در طول تاريخ مسجد همواره 
توانسته ملجأ و پناهگاه مردم مسلمانى باشد كه سعى كرده اند عالوه بر اقامة 

نماز و احكام شرعى به حل انواع مشكل مردم بپردازند. 
با گذشــت زمان مساجد كاركردهاى اوليه خود را از دست داد و وقوع پديده 
سكوالريسم در قرون اخير نيز به از دست دادن كاركردهاى مختلف مسجد 
افزود. قبل از انقالب مساجد رنگ و بويى جديد گرفتند و به پايگاهى براى 
مبارزه با حكومت شاهنشاى بدل شــدند. مسجد هدايت، مسجد الجواد، 
مسجد لرزاده، مساجد بازار و ده ها مسجد ديگر در دوران انقالب همگى بر 
موفق بودن تجربه تعامل ميان مســاجد گواهى مى دهند. متأسفانه پس از 
جنگ تحميلى از اين نقش مساجد غفلت شد تا جايى كه امروزه نگاه بسيارى 
از مردم و كارگزاران به مســجد به صورت انحصارى در زمينه عبادت بدل 
گشــت. از اين زاويه مسجد يعنى محلى براى اقامه نماز، و الغير؛ جايى كه 
حتى درب آن بايد نيم ســاعت قبل از اذان باز شده و نيم ساعت پس از نماز 
بسته شــود. اما آيا ظرفيت نماز واقعاً چنين است؟ قطعاً اين گونه نيست. به 
گمان نويسنده امروزه ما نسبت به نماز كامًال الئيكى رفتار مى كنيم در حالى 
كه از ظرفيت بيشمار آن غفلت كرده ايم. براى برون رفت از چنين وضعيتى 
بايد ابتدا به تصحيح نگاه خود به مسجد پرداخت و مسجد را يك نهاد دانست 
نه صرفاً محلى براى عبادت. چنين نهادى برخاسته از دين و رسالتش رشد 
انسان در همة ســاحت هاى تربيتى و رساندن سطح انسان به حيات طيبه 

است. 
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متأسفانه تصور عمومى مردم از مسجد به عنوان يك محل عبادت صرف، 
نگاهى دور از مقصد شريعت است. در نگاه اسالم مسجد به عنوان يك نهاد 
تعريف شده، نه محلى براى عبادت و مصلى. نهاد بودن مسجد، زمينة رشد 
همه جانبه را براى انســان به ارمغان خواهد آورد. در واقع مســجد با تربيت 
نمازگزار از يك سو و نقش آفرينى در عرصة اجتماعى نقشى بسيار حياتى دارد. 
اجتماعى زيســتن، آدمى را در مسير تربيت قرار خواهد داد و مسجد بهترين 
مكان براى رشد آدمى است. مساجد با تصحيح، تعديل و تصعيد روابط آدمى 
نقشى مؤثر در رشد آدمى ايفا خواهد كرد. از اين رو در تربيت بايد نقشى كليدى 
براى مساجد در نظر گرفت. رسيدن به چنين جايگاهى در گرو تعريف مسجد 
به مثابة يك نهاد اســت. با اين حال چنين برداشتى نبايد ما را به اين سمت 
ســوق دهد كه بخواهيم مسجد را يك سازمان همانند سازمان هاى دولتى 
بدانيم. در واقع نهادهاى اجتماعى نهادهايى برخواسته از متن و بطن جامعه اند 
و خودانگيختگى در آن حرف اول را مى زند در حالى كه ما غالباً چنين چيزى 
را مشــاهده نمى كنيم. به هر روى چنانچه بخواهيم نقش حقيقى مسجد را 

دريابيم بايد نگاهى نهادى به مسجد داشته باشيم، نه مكانى يا سازمانى.
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نهاد مسجد تنها به روابط درون گروهى خالصه نمى گردد و مساجد در مسير 
پويايى و بقاء خود نيازمند بسط روابط درونى و بيرونى هستند. گسترش ارتباط 
ميان مســاجد، همگرايى و پويايى را براى مساجد به ارمغان خواهد آورد. با 

ــ︀ ︑︭﹫ــ︡︺︑ ،ــ﹏ و  ﹝︧ــ︀︗︡︋ 
ــ︣  ــ﹩ ﹡﹆︪ــ﹩ ﹝﹣︔ ــ︳ آد﹝ ــ︡ روا︋ ﹫︺︭︑
در ر︫ــ︡ آد﹝ــ﹩ را ا﹀ــ︀ ︠﹢ا﹨ــ︡ 
︀ــ︡  ﹋ــ︣د. از اــ﹟ رو در ︑︣︋﹫ــ️︋ 
ــ︣ای ﹝︧ــ︀︗︡  ﹡﹆︪ــ﹩ ﹋﹙﹫ــ︡ی را︋ 
ــ﹥ ﹠﹫ــ﹟  در ﹡︷ــ︣ ﹎︣﹁ــ️. ر︨ــ﹫︡ن︋ 
︗︀﹍︀﹨ــ﹩ در ﹎ــ︣و ︑︺︣ــ︿ ﹝︧ــ︖︡ 
ــ️ ــ︀د ا︨ ﹡ ﹉ــ  ــ︀بۀ ــ﹥ ﹝︓ ︋

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞
﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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︫︊︧︐︀ن
سرويس شبستان:نمى گذارند كار كنيم!

واژه اى كـه مـردم ايـران از دولت مـردان خـود 
زيـاد شـنيده اند. هميشـه سـوال مبهمـى بـه 
دنبـال اين جمله به ذهن مى رسـد كـه هيچ گاه 
جـواب مشـخصى بـراى آن وجـود نـدارد؛ چه 
كسـانى نمى گذارنـد شـما كار كنيـد؟ خارجـى 
هسـتند يا داخلى؟ اگر دشـمن خارجى هسـتند 
كـه در حـال انجـام وظيفه انـد ولى اگـر داخلى 
هسـتند، داخلى هم فكر هسـتند يـا داخلى غير 

هم فكـر؟ پولـدار هسـتند يـا بى پـول؟ و ... 
دولت هـاى مختلـف در دوره هـاى مختلـف بـا 
افكار مختلـف، بعد از مدتى از تـالش در انجام 
مسـئوليت هاى خـود از ايـن جملـه اسـتفاده 
كرده انـد. اينكه در هـر دولتى تعـدادى از افراد 
واقعـى و يـا وهمـى در حـال سـنگ اندازى بـه 
چـرخ بـزرگ و پرتحـرك جمهـورى اسـالمى 
هسـتند امـرى طبيعى اسـت؛ ولى اينكـه خود 
دولت مـردان از آنها سـخن بگوينـد و ناكامى ها 
و در بعضـى موارد اهمال كارى خـود را به گردن 
اسـت.  غير منطقـى  توجيهـى  بگذارنـد  آنهـا 
تذكـرى كه رهبـر فرزانـه انقـالب اينچنين به 
آن اشـاره  كردنـد: «تـا مى توانيـم، تا هسـتيم، 
كار كنيـم. نگوييد نمى گذارند؛ ايـن نمى گذارند 
حـرف قابـل پذيرشـى نيسـت. خيلى هـا هـم 
هـم  حـاال  مى گفتنـد،  هـم  قبـًال  مى گفتنـد، 
بعضى هـا مى گوينـد نمى گذارنـد؛ نمى گذارنـد 
يعنى چه؟ شـما چـه در مجلس، چـه در دولت، 
چـه در قـّوه  قضائيّـه، چـه در نيروهاى مسـلّح، 
چـه در بخش هاى گوناگـون مربوط بـه دولت، 
توانايى هايـى داريد، امكاناتى در اختيـار داريد، 
از اين امكانات اسـتفاده كنيد؛ تـا مى توانيد كار 

كنيـد؛ نگذاريد لحظـه اى بيـكار بگذرد.» 
بيانات در ديدار مسئوالن نظام 1393/04/16

به اميد روزى كه فرهنگ كار، تالش، عذرخواهى 
و ... در ميان دولت و ملت به اوج خود برسد. 

﹞︀ره١٧٥/ ﹝ـــ︣داد ١٣٩٣ ﹝︧︖ــــ︡/︫ 
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مسلم واحدى

در مناسبت هاى خاص بسيارى از مساجد هستند 
كه برنامه هاى جــذاب و متنوعى را براى عموم 
در نظر مى گيرنــد. تراكم جمعيت، حجم باالى 
ترافيك و تغييرات معمارى و مشــكالت درون 
شهرى موجب مى شود تا بعضى اوقات دسترسى 
به مسجد مورد نظر يا هر مكان ديگرى را با سختى 
مواجه كند. برنامه اى كاربردى در اين زمينه وجود 
دارد كه  به راحتى مى تواند ما را به مســجد مورد 
نظــر و يا هر مكان خدماتــى ديگر كه مورد نياز 
باشد نظير رســتوران ها، بانك ها، بيمارستان ها 
و جايگاه هاى ســوخت در تهران راهنمايى كند. 
استفاده از اين سرويس به دو شيوه زير امكان پذير 

است:

1.  دانلود برنامه
با استفاده از برنامه كاربردى جويا، شما 
مى توانيد به سادگى موقعيت مكانى 
مراكز خدمات گوناگون و مساجد محدوده اطراف 
خود را مشاهده كرده و آدرس آنها را دريافت كنيد.
براى اين منظور كافى است سيستم مكان ياب 
گوشى تلفن همراه يا تبلت را فعال نموده و در عين 
حال به اينترنت نيز متصل بود. سپس با جستجوى 
مسجد و يا مركز مورد نظر خود، برنامه موقعيت 
آن مراكز را روى نقشــه نشان داده كه با كليك 

روى آن مى توان آدرس آن را مشاهده كرد.
در صورتى كه مكان ياب گوشــى يا تبلت فعال 
نباشــد، ابتدا بايد موقعيت خود را روى نقشــه 

مشخص نماييد و پس از آن مركز مورد نظر خود 
را جستجو كنيد.

دانلود اين برنامه رايگان است و درحال حاضر تنها 
بر روى سيستم عامل اندرويد امكان پذير است. 
تنها منبع معتبر جهت دريافت برنامه كاربردى 

«جويا» وب سايت شركت ايرانسل است.
همــراه اول نيز از مخاطبان خــود غافل نبوده و 
نرم افزار «راهت» را براى كاربران خود در سايت 
همراه اول قرار داده  است. همراه اول به كاربرانى 
كه گوشى هايى با سيستم عامل اندرويد دارند اين 
امكان را مى دهد تا با اعالم موقعيت جغرافيايى 
خود در نقشــه، آدرس مكان مورد نظرشان را در 
محدوده جغرافيايى خود دريافت نمايند. در نسخه 
فعلى و به روز شده اين برنامه، كاربر مى تواند آدرس 
مكان يافت شده در نرم افزار را براى دوستان خود 
ارسال نمايد و به عبارتى به دوستانشان حضور در 
آن مكان را پيشنهاد دهند. اين پيشنهاد از طريق 
پيامك و به صورت مستقيم از شماره همراه كاربر 

به شماره دلخواه او ارسال مى شود.

2.  شماره گيرى كد دستورى 
*898* 8#

 براى استفاده از اين سرويس مى توان، 
با اســتفاده از ســيم كارت ايرانسل 
نخســت به صورت رايگان با شماره گيرى 8# 
*898*در ســرويس نماى دوســتان  ثبت نام 
نموده و سپس با استفاده از همين كد از سرويس 

اســتفاده كرد. با ثبت نام در اين سرويس آدرس 
مســجد مورد نظر در صورت ثبت در سيستم از 
طريق پيامك (SMS)  و يا نقشه آن از طريق پيام 

چند رسانه اى (MMS)  قابل دريافت خواهد بود.
براى دسترسى به اين اطالعات و نشانى مساجد 
مأموميــن و اهالى هر محله ابتدا بايد اطالعات 
مســاجد محل خود از قبيل نشــانى، موقعيت 
مكانــى، ويژه برنامه ها و... را در پايگاه داده هاى 
سرويس اطالعات شــهرى اضافه كنند. براى 
انجام اين كار كافى اســت پــس از مراجعه به 
لينك «پورتال نما» و ورود به سيســتم، يكى از 
گزينه هاى «اســتاندارد» يا «برتر» را انتخاب 
نموده و اطالعات مربوط به مسجد محله خود را 

وارد سيستم كنند.
انتخاب گزينه اســتاندارد و يا گزينه برتر جهت 
ثبت اطالعات مســجد به اين دليل اســت كه 
پس از ثبت مكان مورد نظر، مناطقى كه هنگام 
ثبت آنها در ســرويس اطالعات شهرى از نوع 
برتر باشــند، هنگام جستجو توسط مشتركين 
به عنوان اولين مورد يافت شــده نمايش داده 
مى شــود. با ثبت اطالعات مسجد و پرداخت 
هزينه  ثبت آن، اطالعات مســجد شــما براى 
مدت يك ســال (از زمان ثبــت اطالعات) در 
پايگاه داده ها نمايش داده خواهد شــد و پس از 
آن در صورت تمديد نكردن آنها، اطالعات شما 

حذف مى گردد.

﹝︣اب ︋︀︐﹋ ︀﹡﹥ ﹝︧︖︡/ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹝︧︖︡ی
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آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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︀﹡ــــ﹥ ️ ︨ر ﹨﹢ـــ
 در ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

    
سيد مهدى موسوى

يكى از لوازم زندگى اجتماعى و روابط انسانى رسانه ها هستند. رسانه ها نقشى 
كليــدى را در انتقال پيام، فرهنگ ســازى و تأثير بر مخاطبان دارند. فرآيند 
انقالب اسالمى نيز ارتباط وسيعى با مسئله «رسانه» دارد. از يك سو انقالب 
اسالمى ايران محصول رسانه هايى است كه انقالبيون براى تبليغ و ترويج 
انقالب به كار گرفتندـ  رسانه هايى همچون منبر، اعالميه، كتاب، شب نامه 
و نوار كاســت ضبط صوتـ  از ســوى ديگر، انقالب اسالمى اعتراضى به 
وضعيت نابهنجار رسانه هاى داخلى عصر پهلوى همچون راديو، تلوزيون 
و مجالت بود كه محلى براى ترويــج بى اخالقى و بى عفتى بودند. پس از 
پيروزى انقالب اسالمى نيز رسانه ها از جايگاه بسيار مهمى برخوردار بودند؛ 
چراكه در جنگ نظام سلطه عليه انقالب اسالمى، رسانه هاى آنها با مغفول 
نگه داشتن ارزش ها و اهداف واالى انقالب اسالمى، به بزرگ نمايى خطر 
ايران در ســطح جهانى و نااميد كردن مردم در سطح داخلى مى پردازند. در 
چنين جنگ عظيمى رسانه هاى جمهورى اسالمى نقش خطير و سنگينى 
بر عهده دارند تا بتوانند به رقابت با امپراطورى رسانه اى نظام سلطه بپردازند. 
از آنجا كه انقالب اسالمى و نظام جمهورى اسالمى يك نظام مردمى است 
و درصدد ارتباط با همه اقشــار جامعه است، نيازمند رسانه هاى قوى است تا 
بتواند پيام خود را به مردم برساند و از سوى ديگر مشكالت و درخواست هاى 
مردم به گوش مسئوالن برسد. بنابراين رسانه ها نقش بسيار مهم و جدى و 

مهمى در ايران بر عهده دارند. مقام معظم رهبرى در اين زمينه مى فرمايد:  
«يك نظام، با يك انقالب و با يك مكتب مترقى و پيشــرفته و با يك حالت 
بسيار ممتاز سياسى در دنيا اداره مى شود و سخن گفتنى دارد و مى خواهد آن 
را به مخاطبان خودشـ  چه در داخل و چه در خارجـ  بگويد. اين سخن، بايد 

از رسانه ها گفته بشود و نه چيز ديگر».1
از آنجا كه رســانه ها در خدمت روابط اجتماعى انســان ها هستند با تغيير و 
تحوالت زندگى انسان و روابط آن تغيير مى كنند و متحول مى شوند. بدين 
جهت در هر دوره اى از تاريخ حيات انســانى، نوع خاصى از رســانه ها ظهور 
مى كنند كه گاه جايگزين رسانه هاى قبلى مى شوند. البته گاهى رسانه هاى 

سنتى، توان تطبيق خود با شرايط جديد را دارند و حفظ مى شوند. 
يكى از مســائلى كه ذهن انديشمندان عرصه رســانه و ارتباطات را به خود 
مشغول داشته اين پرسش اســت كه «رسانه ها خود پيام هستند و يا اينكه 
ابزارى در خدمت پيام ها؟». پاسخ به اين پرسش نقش بسيار مهمى در نحوه 
تعامل با رسانه ها، به خصوص رســانه هاى جديدى كه مبتنى بر صنعت و 

تكنولوژى هاى جديد هستند، دارد. 

 در پاسخ به اين پرسش دو نگرش وجود دارد:  
1. در نگرش اول كه ريشه در حكمت و فلسفه قديم دارد رسانه ها كه به تبع 
صنعت و تكنولوژى نقش ابزارى را براى اراده انسان دارند در اين نگرش ابزار 
خنثى هستند و خود هيچ بار معنايى و فرهنگى ندارند؛ بلكه حامل فرهنگ ها 
و اراده ها هســتند. معتقدان اين ديدگاه سير تكنولوژى و رسانه هاى جديد 
را قهرى و مثبت ارزيابى مى كنند و اســتفاده كامــل از آن را امرى عادى و 

ضروروى مى دانند.
2. نگرش ديگر كه ريشه در افكار هايدگر، فيلسوف آلمانى قرن بيستم دارد. 
در اين نگاه تكنولوژى و به تبع آن رســانه هاى جديد، ابزار و ذات بى غايت و 
سرشت نيستند؛ بلكه تكنولوژى برخواسته از احساسى خاص و فلسفه   زندگى 
خاصى است كه ريشــه در دنياى مدرن دارد و ويژگى هاى دنياى مدرن در 
جوهره و سرشــت اين تكنولوژى نفوذ كرده است و جداشدنى نيست. لذا به 
سراغ اين تكنولوژى رفتن همان و پذيرفتن زندگى زمينى بدون معنويت و 

دين همان. 

نظريه ميانه
اما مى توان نظريه ســومى را طرح كرد كه ميانه آن دو باشد. اين نظريه هم 
به هويت ابزارى فى نفســه تكنولوژى و رسانه معتقد است و هم به هويت 
فرهنگى در وضعيت موجود معترف است. اين ديدگاه با نگرش انديشمندان 
گفتمان انقالب اسالمى و رهبران فكرى جمهورى اسالمى سازگارتر است. 
در اين نگرش رسانه ها فى نفسه و در مقام ثبوت، داراى جوهر و سرشت ذاتى 
فرهنگى كه غيرقابل انفكاك از آن باشد نيست؛ بلكه فى نفسه ابزار هستند 
و تــا جايى كه امكان دارند در اختيار اراده هاى انســان و اغراض و اهداف او 
قرار مى گيرنــد. از اين جهت مى توانند در خدمت مقاصد و اغراض مختلف 
قرار گيرند. اما اين تمام ماجرا نيســت؛ بلكه در مقام اثبات وضعيت موجود، 
تكنولوژى و صنعت داراى علم و دانش خاص خود اســت. اين علم و دانش 
در اختيار هر كسى باشد او مى تواند بر آنها مديريت كند و فرهنگ و اغراض 
خاص خود را از طريق آن منتشر كند. از آنجا كه رسانه ها، به خصوص تلوزيون، 
ســاخته دســت غربيان بوده و علم و دانش آن نيز در اختيار آنها است، آنها 

مى توانند اين ابزار را كنترل و براساس فرهنگ خود به كار گيرند. 
براساس اين نگرش، اگر بتوان بر همه عوامل مؤثر بر رسانه ها از نظر مادى و 
تكنولوژيكى مسلط شد و ابعاد آن را به درستى شناخته شود، مى توان آن را به 
عنوان يك ابزار در مسير معيارها و ضوابط دينى و ارزشى به كار گرفت. البته 
بايد توجه داشت كه هر رسانه اقتضائات، ظرفيت ها و محدوديت هاى خود را 

دارد؛ بنابراين توقعات نيز بايد متناسب با آن ظرفيت ها و محدوديت ها باشد. 
بنابراين همه مشــكالت جوامع اسالمى نسبت به رسانه ها، ريشه در غربى 
بودن آن و ســكوالر بودن ذات آن ندارد؛ بلكه بخش عمده اى از آن به جهت 
نداشتن دانش الزم است. مقام معظم رهبرى بارها به آرايش رسانه و فضاى 
رقابتى در آن سفارش كرده اند و معتقدند اگر رسانه هاى جمهورى اسالمى از 
آرايش رسانه اى كارآمد برخوردار باشد، آنگاه مى توانند هدايت افكار عمومى 
را در دســت داشته باشند.2 مهار رسانه كارى بسيار مشكل است كه نيازمند 
تالش هاى عميق فلســفى، علمى و مديريت هدفمند و برنامه ريزى شده 

است.3
در گفتمان انقالب اســالمى هويت اصلى رسانه ها آگاهى بخشى و تربيت 
اســت بر اساس انديشــه امام خمينى(ره) اگر رسانه  براساس حكمت براى 
هدايت فطرت هاى انســان ها به كار گرفته شــود، مى تواند مبدأ تحوالت 
اجتماعى به سوى خير و رشــد اخالق و پيشرفت جامعه شود.  از منظر امام 
خمينى رسانه بايد:  1. تمام قشر ملت را روشن كند؛ 2. تمام را مبارز بار بياورد؛ 
3. تمام را متفكر بار بياورد؛ 4. تمام اينها را مستقل بار بياورد؛ 5. آزادمنش بار 

بياورد؛ 6. از غربزدگى بيرون كند و استقالل به مردم بدهد.4
مقام معظم رهبرى معتقدند صدا و سيما بايد وسيله اى براى سوق دادن مردم 
به فرهنگ اسالمى و ابزارى براى معرفت و آشنايى مردم با درخشندگى هاى 
اســالمى و انسانى باشــد. به همين جهت صدا و ســيما بايد انواع و اقسام 
روش هاى هنرى را در برنامه هاى هنرى، فيلم ها و نمايش ها براى تفهيم و 
توضيح مفاهيم و ارزش هاى اسالمى به كار گيرد.5 از منظر مقام معظم رهبرى 
هدف هاى كالن رسانه عبارت است از:  1. ارتقاء معرفت دينِى روشن بينانه؛ 
2. ارتقاء رفتار دينى مخلصانه؛ 3. ريشه دار كردن شناخت و باور به ارزش ها و 
بنيان هاى فكرى انقالب و نظام اسالمى؛ 4. مصونيت دادن به ذهن جامعه 
از تأثير مخرب تهاجم فرهنگى و ارزشِى دشمن؛ 5. باور به كارآمدى نظام؛ 6. 
ايجاد همگرايِى عمومى و فضاى همكارى و محبت و وحدت در درون كشور 

و ميان مردم؛ 7. آگاه سازى نسبت به مقوله هاى حساس، مثل علم.6
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︀︫ـ︡، آ﹡ـ﹍︀ه  ︣︠ـ﹢ردار︋  ا﹎ـ︣ ر︨ـ︀﹡﹥ ﹨︀ی ︗﹞ـ﹢ری ا︨ـ﹑﹝﹩ از آراـ︩ ر︨ـ︀﹡﹥ اى ﹋︀رآ﹝ـ︡︋ 
︧ـ﹫︀ر  ︀︫ـ﹠︡. ﹝ـ︀ر ر︨ـ︀﹡﹥ ﹋︀ری︋  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ـ︡ ﹨︡اـ️ ا﹁ـ﹊︀ر ︻﹞﹢﹝ـ﹩ را در د︨ـ️ دا︫ـ︐﹥︋ 
﹝︪ـ﹊﹏ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠ـ︡ ︑﹑ش ﹨ـ︀ی ︻﹞﹫ـ﹅ ﹁﹙︧ـ﹀﹩، ︻﹙﹞ـ﹩ و ﹝︣︡ـ️ ﹨︡﹁﹞﹠ـ︡ و 

︋︣﹡︀﹝﹥ رـ︤ی ︫ـ︡ه ا︨ـ️. ︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩
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️︫︢﹎ ﹤ ︣اق در ︻
درمصاحبه با آيت اهللا يوسفى غروى

سالگرد انقالب بزرگ عراق در سال 1920 ميالدى ضد 
نيروهاى بريتانيايى ، بهانه خوبى شد تا نزد آيت اهللا 

محمدهادى يوسفى غروى برويم و در رابطه با چگونگى 
اين انقالب و حركت هاى بعدى شيعيان عراق در 
راستاى مبارزه با ظلم و جور سؤاالتى را بپرسيم.

آيت اهللا غروى  در سال 1327 شمسى در نجف اشرف 
متولد شد و در سال 1341 شمسى شروع به تحصيل 

مقدمات ادبيات عرب نزد پدرشان، آيت اهللا حاج ميرزا 
محمود يوسفى غروى نمود. پس از اتمام دروس سطوح 
مقدماتى و عالى در سال 1349 در بحث خارج فقه آيت 

اهللا خوئى و امام خمينى(ره) حاظر شدند. ايشان در 
سال 1351 به قم منتقل شدند و نزد علمايى چون سيد 

محمد صادق حسينى روحانى و آيت اهللا سيد كاظم 
حسينى حائرى تحصيل كردند.

ايشان در عمر پربركت خويش همواره مشغول تدريس 
و پژوهش در زمينه هاى گوناگون بوده اند و به طور ويژه 
در زمينه تاريخ اسالم تخصص دارند. از ايشان تأليفات 

متعددى در اين زمينه به چاپ رسيده است.
از جمله فعاليت هاى اجرايى ايشان مى توان به عضويت  

هيئت علمى مؤسسه عالى امام خمينى(ره)، عضويت 
در شوراى علمى گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و 

دانشگاه، و عضويت در كميته حوزه اى فقه و مبانى 
حقوقـ  علوم قرآن و حديث و ادبيات عرب، گروه 

علوم حوزه اىـ  دانشگاهى وابسته به دفتر گسترش 
آموزش عالى، معاونت آموزشى وزارت علوم، تحقيقات 

و فن آورى اشاره كرد.

﹫︺﹥ را  ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ا﹡﹆﹑ب ﹝︣دم ︻︣اق و ﹡﹆︩ ︻﹙﹞︀ی︫   ︫﹩﹍﹡﹢﹍ .١
.︡﹫︀﹞︣﹀  ︋︪︣︑ از ا︨︐︺﹞︀ر ﹩︀﹨︀د و ر︗ در

امپراطورى عثمانى كه مدت بسيار زيادى حاكم بر منطقه بود و پيشروى هاى 
زيادى در اروپا داشــت، مخالفانى در غرب و به خصوص كشور انگلستان پديد 
آورده بــود. پيوســتن عثمانى به آلمان در جنگ جهانــى دوم، بهانه خوبى به 
دست شان داد كه با حكومت اسالمى عثمانى وارد جنگ شوند و به ذخاير نفت 
عراق نيز دسترسى داشته باشند. انگلستان جنگ با امپراطورى عثمانى در عراق 
را به عهده گرفت و در ســال 1917 ميالدى از خليج فارس از طرف اروند وارد 
بصره شــد و باالخره موجب خروج دولت عثمانى از عراق شــد. علماى شيعه 
در عراق وظيفه خودشــان دانســتند كه در كنار دولت عثمانى كه به نام اسالم 
حكمرانى مى كرد در برابر دول كفر بايستند. ايشان فتواهاى مشاركت در جهاد 
دادند و خودشان هم عمًال در مبارزه شركت كردند. از جمله رهبران جهاد شيعه 
عليه انگليس در بصره مرحوم ســيد محمدسعيد حبوبى و مرحوم آيت اهللا سيد 

محسن طباطبايى حكيم بودند.
در بصره تابلويى قديمى به نام شارع سيدمحسن الحكيم نامگذارى شده است 
كه به نقل تاريخ در روزهاى استعمار انگلستان و بمباران كشتى هاى انگليسى 
مرحوم حكيم براى جلوگيرى از فرار مردم و بازگشت شان به جهاد، سخنرانى 
سلحشورانه اى ايراد كردند كه با بى ادبى و ناسزاگويى از سوى مردم عراق مانند 
طعنه هاى آنها به عجم بودن ايشان روبه رو شد. نقل اين موضوع  صرفاً جهت 
يادآورى زمينه هاى عدم عمق ديانتى و مذهبى در ميان مسلمانان عراقى است 
كه اگرچه در اين جبهه ها به تبع فتاوى فقها حاضر شده بودند، اما پاى بنديشان 

به اين مواقع عميق نبود.

 ﹟︣ازی در ا﹫  ︫﹩﹆︑︡﹝﹞ ﹤﹚﹛ّا  ️ ︀ص در︋︀ره ﹡﹆︩ آ ﹥ ︵﹢ر︠   ︋.٢
.︡﹫︀﹞︣﹀ ︗︣︀ن ﹝︴︀﹜︊﹩︋ 

ً  در فرصت هاى مناســبى در صدد  پــس از ورود انگليس به عراق، علما مجددا
برآمدند كه در مقابل پيشــروى و ثابت قدم شــدن استعمار انگليس در عراق و 
استوار كردن حكومت دست نشانده با مظاهر استعمارى انگليس مخالفت كرده، 
در برابرش مقاومت كنند. علما كه سالحى جز ملت نداشتند، در صدد بودند كه 

غيرت ملت را مجدداً بر اين امر بشــورانند. ايشان دست به كار شدند و در آن 
زمان بود كه اين روند منتهى شد به فتواى معروف مرحوم شيخ محمد تقى 

شيرازى مشهور به ميرزاى كوچك.
اين فتوا در جواب استفتائى از ايشان درباره شركت در انتخاباتى كه انگليسى ها 
به پا كرده بودند، از طرف ايشــان صادر شد. مرحوم ميرزاى شيرازى در مقام 
پاسخ به اين پرسش، فتوا به تحريم مشاركت در اين انتخابات و وجوب مطالبه 
به اســتقالل عراق ولو با حمل ســالح دادند كه اين حركت شروعى براى 

استقالل خواهى در عراق و لشكركشى ميان نيروهاى اين دو جبهه بود. 

 ﹫︲﹢︑ ٣. در︋︀ره ﹡﹆︩ ا︨︐︺﹞︀ر در ا︑﹀︀﹇︀ت ︻︣اق و ﹝﹠︴﹆﹥ ﹇︡ی
.︡ ﹫︀ ﹞︣﹀︋

انگلســتان در مقام اخالل حكومت اســالمى عثمانى دسيسه  ديگرى در 
سرزمين حجاز به راه انداخت. دو خاندان «شرفاى مكه و مدينه» كه شافعى 
مذهب و به ديدگاه شــيعه نزديك بودند، در حجاز از ســوى عثمانى از سال 
هفتصد هجرى به صورت توارثى حكمرانى مى كردند و در حال نزاع با خاندان 
آل سعود بر سر حكومت بودند. در ميان اين كشمكش انگلستان كه يكى از 
سياست هاى استعمارى اش حمايت دو جانبه و محتاطانه از طرف هاى نزاع 
در كشــورهاى مستعمره خود بود، شرفاى حجاز را با آل سعود درگير كرد. ُپر 
واضح بود آل سعود به انگلستان نزديك تر بود؛ بنابراين در اين نزاع پيروز شد.

 در اين ميان انگلســتان به شــريف حســين، امير مكه، قول تطميع وى و 
فرزندانش را در قبال مخالفت عليه دولت مركزى عثمانى و اشــغال كردن 
اردن، سوريه، فلسطين و عراق داده بود. پس از همكارى آنها ملك عبداهللا، 
ملك فيصل و على بن حسين، فرزندان شريف حسين را حاكم اردن، عراق و 

سوريه و خود شريف حسين را از حجاز به قبرس تبعيد كرد. 
از طــرف ديگر عراقى ها طبق فتواى مرحوم شــيرازى قيام كردند و مدتى 
در جنــگ و گريز با نيروهاى انگليســى بودند. اين جنــگ در اواخر حيات 
ميرزاى شــيرازى فروكش كرد و آمار شهداى جنگ روز به روز بيشتر شد؛ 
تــا جايى كه يك روز مرحوم ميرزاى شــيرازى در كربال براى اقامه نماز به 
بيرون آمدند و با دويســت جنازه از مسلمانان روبه رو شد. اين صحنه موجب 
تغيير حالت فوق العاده مرحوم شيرازى و منتهى به بيمارى و فوت ايشان شد. 

البته تاريخ نويســان احتمال هايى درباره مسموم نمودن ايشان توسط دكتر 
اجيرشده انگلسى ها ذكر كرده اند.

 بعد از مرحوم ميرزاى شيرازى ادامه مبارزه و جهاد به مرجع بعدى كه از قبل 
در جهاد شركت داشت، يعنى مرحوم مال فتح اهللا اصفهانى معروف به شيخ 
الشريعه منتقل شد. ايشان از علماى بزرگ نجف بودند و تا مدتى پرچم جهاد را 
به دوش كشيدند. اما در آخر با غلبه قهرى انگليس جنگ نسبتاً به اتمام رسيد. 
البته پس از اينكه جهاد مقاومتى تضعيف شد، انگلستان اعالن تغيير سياست 
جهت «استقالل سياسى عراق» كرد كه طبيعتاً اين تغيير از ديگر توطئه هاى 

استعمار پير بود. 

︦ از ا︨︐﹆﹑ل و در ︗︣ا︀ن ا﹡︐︀ب  ٤. در︋︀ره ﹡﹆︩ ا﹡﹍﹙︧︐︀ن︎ 
.︡﹫︀﹞︣﹀  ︋﹫︲﹢︑ ︣اق︻ ﹜﹋︀

تظاهر انگلســتان براى استقالل  عراق موجب تشكيل جلسه توسط سران 
اعراب و علماى مبارز در جهاد شد كه از سال 1917 تا 1920 به طول انجاميد. 
در اين جلســه از طرف شــيخ الشريعه اصفهانى، «شــيخ العراقين» براى 
حكمرانى بر عراق معرفى شــد. وى مجتهدى ايرانى االصل و بزرگ شده 
نجف بود و به لحاظ اينكه شخصى عالم، فاضل و از نوادگان قاجار بود مطرح 
شد. در اين جلسه براى حكمرانى وى رأى گرفته شد؛ اما چندى از اعراب كه 
اجير شده انگلستان بودند به بهانه عجم بودن وى جلسه را برهم زدند. اتحاد 
ايران و عراق با وجود ايرانى بودن شيخ العراقين بسيار قريب الوقوع بود و برخى 
آينده واحد شمردن اين دو كشور را پيشبينى كردند. اين مسئله و تسلط بهتر 
انگلســتان به مستعمره هاى كوچك تر مهم ترين داليل ايجاد تفرقه در آن 

جلسه مذكور بود. 
پس بر هم خوردن اين جلسه، انگلستان وارد عمل شد و به بهانه اينكه ملك 
فيصل از سادات حجاز و افضل اعراب براى حكمرانى است و همچنين مذهب 
وى بســيار به شيعيان عراق كه عمده مبارزان جهاد سه ساله بودند، نزديك 
است، وى را به عنوان تنها گزينه مطرح كرد. لذا هيئت مذكور براى مالقات با 
شريف حسين مكى، به حجاز عازم شدند تا از وى درخواست كنند ملك فيصل 
را براى حكمرانى به عراق ارسال كند. او نيز به شكلى صورى و غيرواقعى به 

طورى كه بر ميهمانان خود منت بگذراد، تقاضايشان را قبول كرد.

︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

 ﹟︪ـ︀ر﹋️ در ا﹞ ﹜︣︑ ﹤ـ ︨︣ـ︩، ﹁︐﹢ا︋   ︎﹟ـ﹥ ا  ︋︀︨ـ ـ﹫︣ازی در ﹝﹆ـ︀م︎  ﹝︣ـ﹢م ﹝﹫ـ︣زای︫ 
 ️﹋︣ ﹟ـ﹑ح داد﹡︡ ﹋ـ﹥ ا  ︨﹏﹝ ︀ ـ﹥ ا︨ـ︐﹆﹑ل ︻ـ︣اق و﹜ـ﹢︋  ا﹡︐︀︋ـ︀ت و و︗ـ﹢ب ﹝︴︀﹜︊ـ﹥︋ 
﹢د.   ︋﹤︊︗ ـ﹟ دوـ︣ای ا︨ـ︐﹆﹑ل ︠﹢ا﹨﹩ در ︻ـ︣اق و ﹜︪﹊︣﹋︪ـ﹩ ﹝﹫ـ︀ن ﹡﹫︣و﹨︀ی ا ︫ـ︣و︻﹩︋ 

بخش اول 

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٥
﹝ــــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٥٧



ا︫︐︊ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ︀﹨︀ت
 ﹁ـ﹊︣ی و ﹎﹀︐ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ﹞︀﹡﹩ ︫︀ه

سيدمحمدطاها موسوى

وقايع پس از مشروطه در تغيير گفتمان سياسى 
علما تأثير فراوان داشــت. به قدرت رسيدن 
رضاخان توسط روشــنفكران و انگليس 
براساس قانون مشــروطه و اقدامات رضا 
شــاه در تجدد آمرانه و ضديــت با دين 
باعث نااميدى كامل علما و روحانيت از 
نظام سلطنت مشروطه و قانون اساسى 
مشروطه شد و به تدريج گفتمان انقالب 

شــكل گرفت. اولين جرقه هاى آن 
ياداشــت تاريخى امام خمينى(ره) 
خطاب به علما و مؤمنان در ســال 
1323 شمسى بود و اوج آن قيام 

15 خرداد 1342. 
اگر چه رضا شاه گام هاى اوليه را 
برداشت، اما محمدرضا پهلوى 
نيز با تغييــرات اندكى همان 
مســير را ادامه داد غربى سازى 
ايــران و ترويــج افراطــى 
ارزش هاى دنيــاى مدرن به 
بهانــه تجدد و توســعه، 

بدون ترديــد بزرگ ترين 
اشتباه پهلوى ها، به خصوص 
محمدرضــا پهلوى بود. ســاير 
اشتباهات ايشان از نتايج اتخاذ اين 

رويكرد بود. 

غرب زدگى اشتباه بزرگ پهلوى
پس از جنگ جهانى دوم محمدرضا 
پهلوى توسط انگلستان به قدرت 
رســيد. او كه محبوبيتى در ميان 
مردم و مشروعيتى در ميان طبقات 
مختلف نداشــت، بــراى جبران 

اين برآن شــد تا با ايجاد رفاه 
اقتصادى و آرامش مادى، 
قلوب ملت را تسخير كند. از 

اين رو با همكارى برخى

 از تحصيل كردگان غربى، الگوى 
توسعه و پيشــرفت ايران را براساس 
همان الگوهايى طراحى كرد كه جوامع 
غربى در مسير آن حركت كرده بودند. بدين 
جهت سعى كرد آن مبانى و ارزش ها را كه بر 
سه پايه اومانيسم، ليبراليسم و سكوالريسم بنا 
بود را در ايران ترويج و تبليغ كند. محمدرضا پهلوى 
پس از سفر به چند كشور اروپايى در شهريور 1327 
گزارش ستايش آميزى از نظام دموكراسى حاكم بر 
كشورهاى انگلستان، فرانسه، سوئيس و ايتاليا را به 
نمايندگان مجلس ارائه داد و اظهار اميدوارى كرد 
كه اركان سياســى و اجتماعى حاكم بر ايران نيز 
بتوانند از الگوهاى رفتارى آن كشورها در پيشرفت 
مملكت بهره بگيرند او در بخشى از حرف هايش 
گفت:  «ما نبايد از قافله تمدن دنيا دور بمانيم. ما 
مثل زنجير به دنيا اتصال يافته ايم و نبايد بگذاريم 
آن زنجيرى كه مــا را به قافله تمدن جهان 
وصل كرده اســت پاره شــود. ...امروز ديگر 
نمى توان زندگى قرون وسطايى كرد؛ زيرا ما از 
جهات مختلف با دنيا ارتباط و نزديكى داريم و 

بايد با آن پيش برويم».1
سياســت هاى غربــى كــردن دوره پهلوى 
نخبگان جديدى را در ايــران ايجاد كرده بود 
كه فكر و هويت آنــان خارج از مرزهاى ايران 
شــكل گرفته بود. اين نخبگان كه در رأس 
امور ديوانى و حكومتى قرار گرفتند، از توده 
مردم جدا بودند. اين نخبگان جديد كه فكر و 
ذائقه غربى داشتند تقليد از غرب را نه فقط در 
سطح اقتصادى و صنعتى، بلكه 
در سطح فرهنگى و هويتى تنها 
راه توســعه و پيشرفت ايران 
مى دانستند. از نظر آنها تمام 
جنبه هاى جامعه مى بايست 
توســعه يافته  جامعــه  به 
و غرب گونــه تغييــر كند 
به خصــوص فرهنگ؛ چرا 

︀︨ــ︐︀﹡﹩ و ﹨︀﹝﹠︪ــ﹩ و ﹡︀︨﹫﹢﹡︀﹜﹫︧ــ﹛ ا︣ا﹡ــ﹩،  ــ︣ ﹨﹢ــ️︋  ــ︀ ︑︃﹋﹫ــ︡︋  ﹙ــ﹢ی︋  دو﹜ــ️︎ 
ــ﹢د  ︨ــ︺﹩ در ﹡﹀ــ﹩ ارزش ﹨ــ︀ی د﹠ــ﹩ و ﹨﹢ــ️ ︑﹢﹫ــ︡ی ا︣ا﹡﹫ــ︀ن دا︫ــ️ و ﹝︺︐﹆ــ︡︋ 
︀︨ــ︐︀ن را ز﹡ــ︡ه ﹋﹠ــ︡،  ــ﹙︴﹠︐﹩ ﹨︀﹝﹠︪ــ﹩ و اــ︣ان︋  ︀﹨﹠︪ــ︀﹨﹩ و︨  ﹋ــ﹥ ا﹎ــ︣ ﹨﹢ــ️︫ 
ــ︣  ــ︀م ﹝︷︀﹨ ــ︡ و ︑﹞ ﹠ــ︀ر ﹝﹩ آ ــ﹩ ﹋﹠ ــ︀ی ︾︣︋ ــ﹌ و ارزش ﹨ ــ︀ ﹁︣﹨﹠ ــ︣︋  ︑ ️ ــ︣ان را ــ︣دم ا ﹞

ــ︡.  ﹡︣︢︎ ﹩﹞ ــ﹩ را ــ﹥ و ︑︖︡د﹎︣ا ﹝︡ر﹡﹫︐ ︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

كه آنــان معتقد بودند اين فرهنگ و ارزش هاى 
حاكم بر فرهنــگ و هويت ايرانى بود كه عامل 

اصلى عقب ماندگى ايران شده بود. آنان بر 
اين اعتقاد بودند كه اين فرهنگ و ارزش ها 

بايد از ريشه نابود شوند و فرهنگ و ارزش هاى 
نوينى بر اساس آنچه در غرب است ساخته شود. 
بدين جهت تالش گســترده اى را در تأسيس 
مدارس جديد، تربيت معلمان ليبرال و راه اندازى 
رسانه هاى جمعىـ  به خصوص راديو و تلوزيونـ  

در دستور كار دولتمردان قرار گرفت. 
ارزش ها و اصول فكــرى و اعتقادى غربى در 
تعارض بــا فرهنگ و هويــت ايرانيان بود. 
جامعــه ايرانى از قديم هويتى مذهبى و 
دينى داشته است و از هزاران سال پيش 
با مذهب و دين شــناخته مى شده است. به 
خصوص پس از تشكيل كشور ملى ايران در عهد 
صفويه، مذهب تشــيع نقش اصلى را در هويت 
ملى ايرانيان تشــكيل مى داد و همين مذهب 
عامل اصلى در يكپارچگى كشور بود. از اين رو 
دين اسالم و مذهب تشيع و ارزش ها و نمادهاى 
آن در اليه هاى عميق فرهنگى و هويتى ايرانيان 
نفوذ كــرده بود. تعارض ميان هويت و فرهنگ 
ايرانى با مبانى و ارزش هاى غربى باعث بحران 
هويــت و نفى خودباورى و تهديد عّزت ملى در 
ميان طبقات مختلف اجتماعى مردم شد. جالل 
آل احمد مى نويسد:  «حرف اصلى اين است كه 
ما نتوانسته ايم شــخصيت فرهنگىـ  تاريخى 

خودمان را در قبال ماشين و هجوم جبرى اش 
حفظ كنيم؛ بلكه مضمحل شده ايم». 

در نتيجه ايجــاد بحران هويــت و تعارض 
فرهنگى ميان هويت ايرانــى و هويت غربى، 
نسلى از روشنفكران، نويسندگان و سخنگويان 
با افكار و روشــهاى متفاوت به وجود آمد كه به 
نقد تجددگرايى دولت پهلوى پرداختند و در صدد 
ارائه طرحى براى بازگشت به هويت خود بودند. 
برخى از روشنفكران و نخبگان ايرانى وابسته به 
دولت پهلوى نيز اين مسئله را فهميدند و به فكر 
افتادند تا اين نقيصه بــزرگ را حل كنند؛ يعنى 
بتوانند ميان هويت ايرانى و ارزش هاى سكوالر 
غربى جمع كنند. آنان راه چاره را در دوپاره كردن 

هويت ايرانى ديدند. 

باستان گرايى دومين اشتباه بزرگ 
دومين اشتباه بزرگ دولت پهلوى معلول همان 
اشتباه اول بود. آنان سعى كردند با دو پاره كردن 
هويت ايرانى به پيش از اســالم و پس از اسالم 
و تفكيك ميان حب وطن (وطن پرستى) و حب 
دين و مذهب (خداپرستى) مشكل بحران هويت 
ايرانيان و تعارض هويتــى آنان را با ارزش هاى 
غربــى و الگوى هاى مدرنيته حــل كنند. البته 
اين مســئله نيز ريشه هاى غربى داشت؛ چرا كه 
ضمن الگوپذيرى از رنسانس غربى كه طى آن 
غربيان از هويت مسيحى خود دست كشيدند و به 
ميراث يونانى و هلنى خود پرداختند كاوش هاى 
باستان شناســى غربيان در ايــران و تحقيقات 
و نظريات مستشــرقان غربــى در اين زمينه، 

الگوبخش روشنفكران و نخبگان داخلى بود. 
بنابراين دولت پهلوى با تأكيد بر هويت باستانى 
و هخامنشى و ناسيوناليسم ايرانى، سعى در نفى 
ارزش هــاى دينى و هويت توحيــدى ايرانيان 
داشــت و معتقد بود كه اگر هويت شاهنشاهى و 
سلطنتى هخامنشى و ايران باستان را زنده كند، 
مردم ايران راحت تر با فرهنگ و ارزش هاى غربى 
كنار مى آيند و تمام مظاهر مدرنيته و تجددگرايى 

را مى پذيرند. 
سخن آخر

با وجود تمام تالش هــاى محمدرضا پهلوى و 
روشنفكران و نخبگان وابسته به دربار پهلوى در 
تجددگرايى افراطى و دوپاره كردن هويت 
ايرانى و تأكيد بر باستان گرايى و ناسيوناليسم 
ايرانــى و نفى هويــت و ارزش هاى دينى و 
توحيدى، نتوانســتند به اهداف خود برسند. 
اين طرح ها چون براساس عدم شناخت دقيق 
هويت و فرهنگ ايران بود، موجب جدايى دولت 
پهلوى از ملت شــد. اين جدايى از مردم و غفلت 
از نيازهاى اصيل مردم، باعث شــد دولت نتواند 
تمام ســاختارها و ارزش هاى سنتى اعتقادى و 
فرهنگى مردم را بى اعتبار و ارزش هاى مدرنيسم 
را بومى كند واين نيز بر بى اعتمادى مردم نسبت 

به دولت پهلوى افزود. 

پى نوشت:
...؛  ــ    ، ــ   ، ــ ــ  ؛  ــ  ، ــ  .۱

۱۱۱۲ـ  ۱۱۲۱. 

آ﹝ــــــــــ﹢زش 
ـ︀ آزادی؟  ــــــــ
ــــ﹙﹥ ــــ ﹝︧ــ
 اــــــــ﹟ ا︨️

ـــــــــ ــــــــ   ــ    
فاطمه زمانى

آن دســته از انسان هايى كه با طبيعت سر و كار 
دارند را شــايد بتوان از يك جهت به دودســته 
تقســيم كرد. اول طرفداران طبيعت بكر و دوم 
عالقه مندان بــه طبيعت نظام يافته. گروه اول 
قائل به ايــن امرند كه بگذاريــم گل و گياه و 
درختان راه خودشــان را بروند و ما حق نداريم 
به بهانه هرس در امر طبيعت دست ببريم. گروه 
دوم از ايــن دفاع مى كنند كه كاشــت درخت 
در جاى مناســب و تهيه كــود و آب به موقع و 
هرس موجب تقويت درخت و باردهى بيشــتر 
آن مى شــود. با اســتفاده از اين مثال گروه اول 
را طرفــداران آزادى و گــروه دوم را قائلين به 
پــرورش و آموزش فرض مى كنيم. البته با ذكر 
اين تبصره كه در عالم واقع خيلى مرز مشخص و 
متمايزى به اين نحو وجود ندارد و غالبا هر كدام 
به نحوى ســهمى براى اين دو روش قائل اند و 

هر نظريه اى تفصيالتى دارد. 
با توجه به ايــن مقدمه در اين نوشــتار در پى 
بررســى اين پرســش بنيادين خواهم بود كه 
اساساً ما نيازى به آموزش و پرورش داريم يا نه؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ︀
﹎﹀و ﹎﹀︐ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ﹞︀﹡﹩

يير گفتمان سياسى 
 به قدرت رسيدن 
كران و انگليس 
ه و اقدامات رضا 
ضديــت با دين
 و روحانيت از 
قانون اساسى 
مان انقالب 

قه هاى آن 
مينى(ره) 
 ســال 
ن قيام 

ليه را 
لوى 
همان 
سازى 
ــى 
ن به 
ـعه، 

گ ترين 
خصوص
 ســاير
تخاذ اين

گ پهلوى
حمدرضا
ه قدرت
در ميان
 طبقات
ى جبران

 رفاه 
ى، 
ز 

 از تحصيل ك
توسعه و پيشــر
همان الگوهايى ط
غربى در مسير آن حر
جهت سعى كرد آن مبا
سه پايه اومانيسم، ليبراليس
بود را در ايران ترويج و تبليغ ك
پس از سفر به چند كشور اروپ
گزارش ستايش آميزى از نظا
كشورهاى انگلستان، فرانسه
نمايندگان مجلس ارائه دادو
كهاركان سياســى و اجتما
بتوانند از الگوهاى رفتارى آن
مملكت بهره بگيرند او درب
گفت:  «ما نبايد از قافله تم
مثل زنجير به دنيا اتصال يا
آن زنجيرى كه مــا را
وصل كرده اســت پاره
نمى توان زندگى قرون و
جهات مختلف با دنيا ارت
بايد با آن پيش برويم».1
سياســت هاى غربــى
نخبگان جديدى را در اي
كهفكر و هويت آنــانخ
شــكل گرفته بود. اين
امور ديوانى و حكومتى
مردم جدا بودند. اين نخ
ذائقه غربى داشتند تقلي
سطح اقتص
درسطحف
راه توسـ
مى دانس
جنبه ه
جام به 
و غرب
به خصـ

﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

ج

ك

︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٥
﹝ــــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٥٩

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

٥٨



و اينكه اگر پاســخ مان مثبت است به چه دليل؟ 
چه پايه اى و در چه چارچوب و طبق كدام قاعده؟ 
البته در مسير اين بررسى نيم نگاهى هم خواهيم 
داشت به آزادى فردى و حق انتخابى كه خداوند 

براى ادامه مسير زندگى قائل شده است. 
در آيه سى ام ســوره مباركه روم آمده: « 
    ، ــ ــ   ــ   
»؛ يعنــى خداوند انســان را بر پايه فطرتى 
آفريده اســت و هيچ عاملى توانايــى تغيير و 
تبديل در آن را ندارد. هر انســان جســم و روح 
و ويژگى هايــى منحصربه فرد دارد. همان طور 
كه بدن هيچ انســانى دقيقاً مانند انسان ديگر 
نيســت و اين تمايز به خوبى در منحصربه فرد 
بودن آثار انگشتان قابل اثبات است، روح و نفس 
هر انســان هم منحصربه فرد است و هر كس 
با ويژگى هاى خاص خود خلق شــده اســت و 
ادامه حيات مى دهد. با پذيرش اين امر مســئله 
آموزش و پرورش با مانعى رو به رو مى شود. اگر 
هر انسان ويژگى خاصى دارد و فطرتى دارد كه 
تغيير نمى كند؛ پس آموزش به چه كار مى آيد؟ 
براى پاسخ به اين پرسش دوباره به سراغ مثال 
ابتــداى بحث مى رويم. درخت ســيب درخت 
ســيب اســت و نمى توان با هرس و آبيارى آن 
را تبديل به درخت گردو كرد. تربيت و آموزش 
فطرت آدميان را تغيير نمى دهد و تنها براى اين 
است كه رشد و تكاملش سريع تر به انجام برسد 

و شكوفا تر گردد. 
در تربيــت دينى، خداوند بعد از خلق انســان و 
آغاز حيات او بر كره خــاك، همواره در زندگى 
او رســوالن و پيامبرانــى قرار داد كه انســان 
را با گذشــته و آينده او آشنا ســازد و راه درست 
رسيدن به سعادت را به او نشان دهد؛ راهى كه 
انسان هرچه آگاهى بيشترى داشته باشد آن را 
بهتر و كم هزينه تر خواهد پيمود. نقش رســول 
راهنمايى اســت. پيامبران اين آگاهى را به بشر 
مى دهند كه انسان و جهان را خداوند خلق كرده 
اســت و غايت نهايى كل هستى هم بازگشت 
به خداوند و نهايت ســعادت بشرى رسيدن به 
خداوند اســت. به عبارت ديگر پيامبران و بعد از 
آنان امامان عليهم الســالم انسان را با فطرت 
خويــش و خالق آن فطرت آشــنا مى كنند. در 
دوران  بعدى به صورت مشخص در اين عصر، 
اين نقش به عالمان و معلمان بشر رسيده است 
كه به قدر توان و دانايى خود انســان را آگاه تر و 
به سوى سعادت سوق دهند؛ كه همانا «معلمى 

شغل انبياست». 
آموزش و تربيت اين امكان را به بشــر مى دهد 
كه از تجربيات و آزمون و خطاهاى نســل هاى 
گذشته درس بگيرد و از عمر خود براى پيشرفت 
بيشــتر و افزودن بر آن تجربيات استفاده كند. 
لزومى ندارد انسان هميشه از ابتدا شروع كند و 
مى تواند با بهره گيرى از آموزش هاى ابتدايى و 
طى طريق سطوح عالى با آخرين پيشرفت هاى 

بشــر در زمينه امور مادى آشــنا شود. آموزش 
آموختن تجربه مادى بشــر اســت و اين امر به 
تنهايى سعادت آفرين نيســت؛ زيرا در اواسط 
قرن بيستم ديديم كه رشد ناگهانى تكنولوژى 
موجب چه جنگ ها و فجايعى شــد. لذا در كنار 
آمــوزش امور مادى نيازمند پــرورش روح نيز 
هســتيم. نقش تربيت و آموزش در اين بزنگاه 
روشن مى شود كه انسان تنها جسم نيست و اگر 
تنها به رفاه جسم و بدن خود بينديشد سعادت را 
به چنگ نياورده است. توجه به اخالق و معنويت 
در سايه دين الهى متضمن اين موفقيت خواهد 

بود. 
نكته پايانى و مهمى كه در كنار اهميت آموزش 
و پرورش ذكرش ضرورى است توجه به همان 
خلق فطرت انسان است. انسان آزاد و با استعداد 
آفريده شده اســت. هيچ كس حق ندارد كسى 
را بــه بردگى بگيرد و آينــده و نوع زندگى را به 
او تحميل كند؛ چنان كــه در امر دين هم به ما 
آموخته انــد: «ال اكراه فى الدين». پيامبران كه 
مســلح به علم غيب و آگاهى خدادادى بودند، 
تنها حق و باطل و راه سعادت و ضاللت را نشان 
مى دهند و انسان خود انتخاب مى كند به سوى 
بهشــت رود يا جهنم. در زمينه موفيقت هاى 
مختلف نيز همين گونه است؛ خانواده نمى تواند 
و نبايد شــيوه زندگى و انتخاب مسير آينده را به 
فرزندان تحميل كنــد. نمونه خاص براى اين 
بحث موضوع انتخاب رشــته تحصيلى است. 
فرض كنيد دانش آموزى عالقه وافر به رشــته 
برق صنعتــى دارد؛ خانواده اين حق را ندارد كه 
او را وادار به انتخاب رشــته پزشكى كند با اين 
اســتدالل كه موقعيت اجتماعى بهترى دارد يا 

اجر معنوى بيشترى خواهد داشت. 
در مسير آموزش و تربيت وظيفه تمام راهنمايان 
و پيشكسوتان تنها نشان دادن و آگاهى بخشى 
اســت. اگر اين امر به معــروف و نهى از منكر 
به درستى انجام شــود، ايمان آوردن و پاكيزه 
زندگى كردن انتخاب خود فرد و انگيزه شخصى 
او خواهد بود و لذت بيشــترى نيز از اين انتخاب 
خواهــد برد. آزادى به معناى صحيح آن نعمتى 
است كه خداوند به بشر ارزانى داشته است و در 
كنار تمام نعمات در اختيار همه بشــر قرار دارد 
و كســى حق محدوديت آن را ندارد. مربيان و 
مرشــدان نقش باغبانى را خواهند داشــت كه 
امكانات الزم براى رشــد و بالندگى و ثمردهى 

آن را بر عهده دارند. 

︀﹡﹥ ا︫︽︀﹜﹍︣ی ︨ر
      

     ١٣٢٠   
عليرضا دهخوارقانى

شايد كمتر كسى باشــد كه تأثير رسانه بر افكار 
عمومى مردم دنيا را نپذيرد؛ چرا كه با كمى تعمق 
مى توان دريافت سير شكل گيرى افكار عمومى با 
اطالعات رسانه ها ارتباط مستقيم دارد. اثرگذارى 
رســانه بر افكار مردمان كه در اصطالح از آن به 
قدرت رســانه ها ياد مى شود، به قدرى است كه 
امروزه دولت هاى اســتعمارگر بســيار كمتر از 
گذشــته براى رسيدن به اهداف خود از شاخصه 
قدرت فيزيكى يا همان زور اســتفاده مى كنند و 
با كمك ابزار رسانه اى توانسته اند به اهداف خود 

دست پيدا كنند. 
يكى از رســانه هايى كه بــه ظاهر پرمخاطب و 
پرقدرت مى نمايد، بنگاه خبرى انگلستان است. 
ايــن راديو در 24 آبان 1301 آغــاز به كار كرد و 
گفته شد كه تمركزش بيشتر بر پخش موسيقى 
عامه پسند است. اين رسانه كه بعدها بى بى سى 
نام نهاده شد، نقش مهمى در دوران جنگ جهانى 
دوم، از جمله اشغال ايران، ايفا كرد؛ و چه شيادانه 

معناى موسيقى عامه پسند را به نظاره نشست. 
جنگ رســانه اى از تاريخ باســتان تا امروز جزء 
الينفك سياســت ابرقدرت ها بوده است و آنچه 
كه امروزه كيفيت و كميــت اين جنگ را تغيير 
داده، توسعه زيرساخت هاى رسانه و تكنولوژى 
قرن اخير است. از جنگ جهانى دوم به بعد، جنگ 
رسانه اى به يك رشته علمى و استراتژيك تبديل 
شد كه شــاكله اصلى قدرت نظامى، اقتصادى، 
فرهنگى و سياسى كشــورهايى مثل آمريكا را 
تشكيل مىدهد. جنگ رسانه اى در دنياى اسالم 
را معاويه عليه امام علىqآغاز كرد كه ضررش 

بيش از آنكه به امامqبرســد، به اسالم رسيد. 
كودتاهايى كه آمريكايى ها عليه ايران و گواتماال 
و... راه انداختند و نيز دخالت واشنگتن در انتخابات 

كشورها بدون جنگ رسانه اى عملى نيست.1
بى بى سى فارسى در سال 1940 ميالدى برابر با 
1319 هجرى شمسى پخش برنامه هاى فارسى 
زبان خود را به بهانه مقابله با شبكه فارسى زبان 
برلين كه آلمانى هــا از طريق آن بر ضد متفقين 
در ايران تبليغ مى كردند، از لندن شــروع كرد.2 
انگليســى ها بر اين عقيده بودند كه مى توان از 
طريق بخش فارسى بى بى سى افكار ايرانيان را 

به خود جلب كرد.3
تمامى نقشه هاى متفقين منوط به حمايت ايران 
بود. هيتلر درحال پيشروى بود و بهترين راه براى 
جلوگيرى از پيشروى او ايران بود. متفقين قصد 
داشــتند از طريق خاك ايران به شوروى كمك 
كرده، آلمان را شكست دهند؛ ولى مشكل اساسى 
متفقيــن، حكومت ناتوان و ناكارآمد رضاشــاه 
و اعــالن بى طرفى دولت ايــران در جنگ بود. 
انگليس حضور عده اى آلمانى در ايران را كه قبًال 
با حمايت انگليس از گسترش روابط ايران و آلمان 
به ايــران آمده بودند، بهانه قرار داد و دولت ايران 
را تهديد كرد در صــورت عدم اخراج اين افراد از 

ايران، متفقين كشور را اشغال خواهند نمود. 
شبكه فارســى زبان بى بى سى نيز براى رسيدن 
به اهداف خود در ايران از اين تاكتيك ها پيروى 
مى كرد. اهداف و تاكتيك هــاى اين برنامه ها 
توسط بوالرد و خانم آن لمبتن در سفارت انگليس 

در تهران طراحى و به لندن ارسال مى شد.4
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اين استراتژى راديو فارسى بى بى سى و اعتراف 
به فساد رضاشــاه، حمايت انگليس در روى كار 
آوردن رضاخان فراموش مى شــد و انگلستان 
مى توانســت فرد ديگرى را به قدرت برســاند. 
همچنين نفرت مردم از رضاشاه باعث مى شد تا 
كمى از بدبينى افكار عمومى نسبت به اين كشور 
كاهش يابد. در اين راستا در شب هشتم تير 1320 
راديو بى بى سى با آگاهى از نقاط ضعف رضاشاه و 
حرص و طمع او در جمع آورى اموال و امالك و 
دست اندازى هاى او به امالك ديگران، از رضاشاه 
انتقاد كرد و به واقعيت هاى اندكى از دزديدن زمين 
و مايحتاج مردم توسط او، اشاره كرد. اين رويه به 
شكل حساب شده اى ادامه داشت تا اينكه هنگام 
حمله متفقين به ايران، سرلشكر محمد نخجوان، 
به اشاره انگليس دستور ترك مقاومت و مرخص 
كردن سربازها از پادگان ها را داد. محمد نخجوان 
در اقدامى نمايشى به دستوررضا شاه بركنار شد.5 
بى بى سى به حمايت از نخجوان برخاست و از او 
به عنوان مردى وطن پرست ياد كرد. اين شبكه 

بازداشت او را خالف قانون اساسى اعالم كرد.6
به نوشته روزنامه تايمز، در شب قبل از استعفاى 
رضاشاه، راديو بى بى سى داستان كاوه و ضحاك 
را نقل كرد و رضا شاه را با ضحاك مقايسه نموده، 
در آخر داستان پرسيد امروزه كاوه ايران كجاست؟ 
و در آخر نيز با اين بيت فردوسى برنامه را پايان داد:  

چو فردا بر آيد بلند آفتاب           
من و گرز و ميدان و افراسياب

رضاشــاه كه هيچگاه مردم را در معادالت خود 
جــاى نمى داد، اين بار نيز به جاى مردم دســت 
به دامان فروغى شــد و بعد از كسب اطمينان از 
حمايت انگليس نســبت به پادشاهى فرزندش 

استعفا داد. 
پس از اســتعفاى رضاشــاه موضوعات جديد 
برنامه هاى بى بى سى به آنها ابالغ شد. به گفته 
بوالرد: «اكنون كه شــاه رفته اســت، فرستنده 
راديويــى ما بايد درباره حكومت مبتنى بر قانون 
اساسى حرف برند و روى نكاتى از قبيل شكيبايى 

و روحيه مسالمت آميز تأكيد كند». 
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︣ان در ﹡︷︀م ا︨﹑﹝﹩ ︡﹞ ر﹢︪﹠﹞
به كوشش ناصر جعفرآبادى

«منشــور مديــران 
در نظام اســالمى» 
نوشــته رضا استادى 
اســت كه توســط 
انتشــارات مســجد 
مقــدس جمكران به 
چاپ رسيده است. اين 
منشور با توجه به نامة 
qبه  لمؤمنين ميرا ا
مالك اشتر تنظيم شده است. نويسنده همچنين 
بعد از شرح اين نامه در بخش آخر كتاب، وصايايى 
كه از حضرت علىq نقل شــده اســت را بيان 
مى كند؛ وصايايى كه شامل وصيت به تقوا، نظم، 

وحدت، اصالح ذات البين و... مى شود. 
نويســنده در ابتداى اين كتاب شرح حالى از سيد 
رضىu بيان مى دارد و همچنين پس از شــرح 
حالى از مالك اشتر و محمد بن ابى بكر متن نامه 
را مورد واكاوى قرار داده، به شــرح و توضيح آن 

مى پردازد. 
نامة اميرالمؤمنين qبه قطع يكى از پرمغزترين 
منشورهاى مديريتى، سياسى، اخالقى و... است 
كه مراعات تمام نكات آن هرچند براى مديران 
فرهنگى و غيرفرهنگى كشور امرى بسيار دشوار 
اســت؛ اما به طور قطع راه را براى آنها روشــن 
مى كند و ســندى اســت براى انجام بسيارى از 

نكرده ها در حوزه هاى مختلف مديريتى. 
در بخش هايى از اين كتاب خوانده  مى شود: 

در ســه جمله ديگر وظيفه حاكم اســالمى را 
ــ خراجها، جهاد  مشــخص كرده انــد، «

دزدی ︀︫︡، ا﹝︀...
محمد حسنى

- نماز نمى خوانم، عملى زشــت انجام مى دهم،... هم 
مى گويم؛ از اين ســه، كدام يــك را اول كنار 

بگذارم؟
- جمله اى كوتاه بفرماييد كه تمامى 

خير دنيا و آخرت در آن جمع شــده 
باشد؟

- دزدى شــايد، عمل زشت 
شــايد، اما... از مؤمن ســر 

نمى زند؟
- كليــد ورود به خانة همه 

زشتى ها چيست؟
و اما پاسخ ها... 

- رسول خدا :  اول، دروغ 
را كنار بگذار!1

- امام صادقq:  دروغ نگو.2
- رسول خدا :  دروغ از مؤمن 

ســر نمى زند؛ زيرا خداوند فرموده 
دروغگويان مؤمن نيستند.3

- امام عسكرىq:  همة زشتى ها در خانه اى 
قرار داده شده  و كليد ورود به آن «دروغ» است.4

با نگاهى به آيات و روايات درمى يابيم دروغ، كه همان سخن 
خالف واقع و حقيقت اســت، از بدترين انواع گناهان و ماية شر و بدى 
به شــمار مى آيد. دروغ گويى يكى از معضالت اجتماعى اســت كه 

بى اعتمادى را بر روابط موجود در جامعه حاكم مى كند. 
چرا دروغ؟

هيچ انســانى دروغ گو به دنيا نمى آيد؛ اما چه چيز سبب دروغگو شدن 
او مى شود؟ 

شروع و تقويت دروغ گويى را مى توان از وجود اشكال تربيتى در محيط 
خانه دانست؛ رفتارهايى از قبيل: 

- تشــويق دروغ گويى كودكان خردســال با خنده و شادى از جانب 
والدين؛

- ترساندن بيش از حد كودكان از مجازات و توبيخ زياده  از حد آنان به 
خاطر رفتار نادرست شان؛

- اجبار كودكان به انجام كار باالتر از حد توان كه سبب مى شود آنها به 
دروغ وانمود كنند كار را انجام داده اند؛

- تحقير، سرزنش و تمسخر كودك كه سبب شكل گرفتن حس حقارت 
در او مى شود و سبب مى شود كه كودك براى فرار از احساس حقارت 
به دروغ گويى پناه ببرد. رسول اكرم مى فرمايند:  «دروغ گو، دروغ 

نمى گويد مگر به علت حقارتى كه در نفس خود احساس مى كند».5
- در دروغ گويى افراد بزرگسال، افزون بر علت هاى فوق كه به خانواده 
برمى گردد، عواملى ديگرى نيز وجود دارد كه به برخى از آنها اشــاره 

مى شود:  

- اعتمادبه نفس پايين:  شخصى كه از اعتمادبه نفس پايين رنج 
مى برد، شجاعت الزم براى مواجهه با واقعيت ها را 
ندارد و براى پوشــاندن ضعف هاى خود به 

دروغ متوسل مى شود. 
- توقع غيرمنطقى و غيراستحقاقى 
براى رســيدن به موقعيت هاى 
اجتماعى:  يكى از روش هاى 
نادرست براى برخى افراد به 
منظور رسيدن به چيزى فراتر 
از آنچه استحقاقش را دارند، 
توســل به دروغ است. اين 
دروغ گويى با شرطى سازى 
عامل كه در روان شناســى 
مطرح است، تقويت مى شود. 
شرطى ســازى عامل در اينجا 
يعنى وضعيت اجتماع به گونه اى 
باشــد كه فرد بــا دروغ به موقعيت 

مناسبترى دست پيدا كند. 
qيادگيــرى مشــاهده اى:  امــام على -

مى فرمايند: «الناس  على  دين  ملوكهم».6 اگر برخى 
از مســئوالن يك جامعه، نزد مردم ســخنى را بگويند و قولى 
بدهنــد و خالف آن را عمل كننــد، در حقيقت به نوعى به مردم خود 
آموزش دروغ گويى مى دهند. البته والدين، مديران و معلمان مدارس، 
مسؤالن فرهنگى، الگوهاى موجود در فيلم هاى تلويزيونى، سينمايى 

و ... نيز جزو همين قاعده هستند. 
آثار دروغ گويى چيست؟

- بى اعتمادى به همديگر، يكى از آثار شوِم شيوع دروغ گويى در جامعه  
است. باال رفتن سن ازدواج و آمار طالق از نشانه هاى اين بى اعتمادى 

است. 
- توليد اضطراب پنهان در افراد دروغگو؛ اين اضطراب سبب مى شود 
كه اشخاص در جامعه براى جلوگيرى از فاش شدن آن اشتباه، دوباره 

به دروغ پناه ببرند و باز هم دروغى براى لو نرفتن دروغ قبلى و... .
پيش گيرى از زمينه هاى شكل گيرى دروغ گويى در كودكى، اصالح 
ســاختارهاى اجتماعى، اصالح الگوهاى اجتماعى از جمله اقدامات 
الزم بــراى جلوگيرى پيدايش و رواج فرهنــگ دروغ گويى در يك 

جامعه است. 

پى نوشت:
 .۸۹  ،۹ ؛  ؛     .۱

 .۳۳۸ ؛  ؛     .۲
  .۴۷۰ ؛  ۲،  ؛          .۳

  .۲۶۳ ؛  ۶۹،  ؛     .۴
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︫︊︧︐︀ن  ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥

عدوها،  بالدها». حاكم اسالمى بايد جراج 
را جمع  آورى، با دشمن مبارزه و شهرها را آباد كند؛ 
اما در مورد اصالح، اميرالمؤمنانqنفرمودند: «و 
اصالح اهلها»؛ يعنى حاكم بايد مردم را اصالح 
كند؛ چون اصالح مردم در اختيار خود آنهاست؛ 
بلكه فرمود: «استصالح اهلها». فرق «اصالح» 
و «اســتصالح» اين اســت كه حكومت بايد 
زمينه هاى اصالح را فراهم كند، هيچ حكومتى 
نمى تواند مردم را مجبور به اصالح كند. گرفتن 
ماليات مى تواند با اجبار باشــد؛ اعزام سرباز براى 
مبارزه با دشمن مى تواند با اجبار باشد، اما اصالح 
اين گونه نيست، خود مردم در صالح و اصالحشان 
دخالت دارند؛ ولى برنامه هاى حكومت بايد زمينه 
اصالح را فراهم كند، تمام برنامه ها بايد به صورتى 
باشد كه مردم اگر بخواهند در راه اصالح و سعادت 

خود قدم بردارند، بتوانند. 
در توضيح بخش ديگــرى از اين نامه در كتاب 
«منشــور مديران در نظام اســالمى» خوانده 
مى شــود: «اميرالمؤمنانqبر قضاوت مردم 
تكيــه نموده و به مالــك مى فرمايد: من تو را به 
بالدى مى فرستم كه قبل از تو دولت هاى عدل 
و جور در آن حكومت كرده اند و همان گونه كه تو 
در مورد دولت هاى قبلى قضاوت مى كنى، مردم 
هم درباره تو قضــاوت خواهند كرد. قضاوت تو 
در مورد گذشتگان اگر قضاوت خوبى باشد براى 
آنان ارزش و اگر بد باشــد، ضد ارزش اســت، تو 
هم اگر به صورتى حكومــت كنى كه درباره تو 
خوب قضاوت كنند براى تو ارزشــى است و اگر 

بد قضاوت كنند براى تو ضدارزش خواهد بود».
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محمد جعفرآبادى
از دير باز اخالق براى انسان مسئله بوده و از آغازين روزهاى زندگى بشر توجه بدان وجود داشته است. 
با آغاز تدوين و تكوين علوم، دانش اخالق يكى از پايه هاى معارف بشرى بوده است. اديان الهى نيز 
هر كدام به نحو و ســهمى در راستاى اخالق جامعه احكام و نصايحى داشته اند. دين مبين اسالم كه 
ماحصل و فصل الختام اديان است توجه ويژه اى به اخالق دارد و تقريباً يك سوم معارف دينى آن به 
اخالق اختصاص يافته و همواره در كنار عقايد و احكام ركن مهم دين به حساب مى آمده است. با رشد 
جوامع و گســترش امكانات بشر و جهش علوم دانش اخالق همچنان ارزش و اهميت خود را دارد و 

خواسته و ناخواسته از لوازم ضرورى زندگى بشر امروزى است. 
در راســتاى همين پيشرفت هاى بشرى و گسترش ابزارهاى اطالع رسانى با  قرنى مواجه شديم كه 
عصر انفجار اطالعات يا قرن رســانه نام گرفت. رســانه ها امروزه يكى اركان اصلى جامعه بشرى را 
تشــكيل مى دهند و به نسبت نياز جامعه به اخالق، رسانه و مطبوعات نيز به آن نيازمند هستند. از دو 
مســير مى توان اخالق در رسانه را بررسى كرد. يكى اخالق كاربردى است كه در چهارچوب فلسفه 
اخالق با بهرمندى از نظام هاى مختلف و مكاتب گوناگون اخالقى مى توان شــاكله اى براى اخالق 
رسانه طراحى و ارائه كرد و ديگر راه اخالق مورد توجه اديان، به ويژه دين اسالم. اخالقى كه بر پايه 
فضائل انسانى و دارى احكام كلى و كاربردى است. در اين يادداشت ضمن نگاهى اجمالى به اخالق 
كاربردى رســانه مى خواهيم با محوريت احكام اخالق فضيلت گراى اسالمى به امر رسانه تذكره اى 

كوتاه داشته باشيم. 
در نظام اخالقى اسالم احترام ويژه اى براى مؤمنان اختصاص يافته است تا آنجا كه آبروى مؤمن را 
باالتر از خانه خدا دانسته اند. در همين راستا احكام سختگيرانه اى در متون دينى براى رعايت احترام 
متقابل مؤمنان آمده است. از نمونه هاى مشهور آن مسئله غيبت است. اگر دو نفر با هم غيبت شخص 
غائبى را كنند، تبديل مى شــود به حق الناس و تــا زور قيامت اين حق بر گردن غيب كننده و غيبت 
شــنونده باقى مى ماند و هر دو نفر بايد رضايت فرد غيبت شــونده را به دست بياورند. حاال اين گناه 
بزرگ را در مقياس كل جامعه در نظر بگيريد. كســى كه غيبت شــخص ديگر يا گروهى ديگر را در 
رسانه اى فراگير و ملى مرتكب شود، چطور ميتواند اين حق را اعاده كند؟ يا شنوندگان چطور مى توانند 
آبروى رفته مؤمن را به آن باز گردانند. همان طور كه مالحظه مى كنيد گناه اخالقى رسانه اى گناهى 

غيرقابل جبران و تباه كننده سعادت مرتكيبن است. 
غيب كردن به عنوان رذيله اى اخالقى يكى از نمونه هاى اخالق اسالمى در روابط انسان ها با يكديگر 
است. در كنار آن سوء ظن، تهمت، افتراء، كذب و دروغ، بيان خالف واقع، در نظر نگرفتن شئون كلى 
جامعه و مصالح عمومى و بســيار مســائل ديگر را مى توان قرار داد كه در اين يادداشت كوتاه مجالى 

براى اشاره به آنها وجود ندارد. 
امروزه كه بيش از گذشته زنگ خطر ناديده گرفتن اخالق در جامعه به گوش مى رسد و با در نظر گرفتن 
آسيب هاى فردى و اجتماعى اين گونه عدم رعايت ها، تصميم گيرندگان و دست اندركاران رسانه ها 
بايد توجه بيشترى به اين گونه مسائل داشته باشند و از عذاب هاى الهى وعده داده شده در اثر ارتكاب 
به اين گناهان اخالقى بترســند. دست اندركاران رســانه ها اعم از مجالت، روزنامه ها و رسانه هاى 
صوتى و تصويرى بايد اين نكته را در نظر داشته باشند كه به ميزان گسترش حوزه مخاطبانشان كه 
گاه مرزهاى كشورها را هم در نورديده، سراسر جهان را فرا ميگيرد، مسئوليت آنان نيز در رعايت اصول 
اخالقى به ويژه صدق و راســتگويى گسترش مى يابد. اگر خدايى نكرده مرتكب بيان خالف واقع يا 
گسترش دهنده اتهامات و شايعات دروغين بشوند، اين مسئله غيرقابل جبران و بنا به وعده هاى الهى 

موجب خسران عاقبتى خواهند شد. 
اين امر را بايد در نظر داشه باشيم كه دنيا گذراست و ما عمر محدودى خواهيم داشت و براى دسترسى 
بــه مواهب كوتاه مدت نبايــد عاقبت خود را معامله كنيم. حتى اگر هم بر اين خيال خام كه به كمك 
ابزارها و شــيوهاى رسانه اى بودى را نبود و راستى را دورغ نشان داديم، بدانيم و آگاه باشيم كه طبق 

سنت الهى دير يا زود تشت رسوايى به زمين خواهد خود و خورشيد هيچگاه پشت ابر نخواهد ماند. 

ارتباط يك فرآيند است؛ فرآيندى كه از ارتباط گر 
آغاز مى شود، از يك كانال ارتباطى مى گذرد و 
به مخاطب مى رســد. آنچه كه مهم است آن 
محتوايى است كه از ارتباط گر به سمت مخاطب 
سوق داده شده است و آن «پيام» است. دنياى ما 
مملو از پيام ها و انديشه هايى است كه با اهداف 
مختلف با اســتفاده از كانال هــاى مختلف به 

سمت مخاطب فرستاده مى شود. 
اطالعــات، ابــزارى حائــز اهميــت براى 
تصميم گيرى بر مبناى عقل سليم است تا افراد 
و همچنين گروه ها بتوانند از ميان راهكارهايى 
كه به نظر صحيح و منطقى مى رسد به درست 
انتخــاب كنند. قرار گرفتــن در معرض ارتباط 
براى دسترسى به اطالعات ضرورى است. پيام 
يا اطالعات را مى توان از طريق امواج راديويى، 
ساير انواع رسانه و حتى انسان در اختيار كاربران 
اطالعات قرار داد و سازمان ها را به هم پيوند زد. 
زمانى كه يك جامعه نياز به پيشرفت را در خود 
حس مى كند و مى خواهد تغييرى در سرنوشت 
خود ايجاد نمايد و آموزش، اقتصاد و قانونمندى 
خود را در سطحى باالتر به نظاره بنشيند، طبيعتًا 
به فضاهايى جهت افزايش كيفيت آموزش نياز 
خواهد داشت. نيز به طور حتم رشد اقتصادى اش 
نيازمنــد معــادن و كارخانجــات مختلف با 
بهره مندى از باالترين تكنولوژى ها خواهد بود 
و يك قانون ايده آل نيازى مبرم براى جامعه اى 
قانونمند اســت. اما به يقين تمامى عناصر ذكر 
شده و مقوالت ديگرى كه ذكر نشد قبل از اينكه 
محتاج امكانات ســخت افزارى باشند، نيازمند 
فرهنگى غنى و بارور هستند. فرهنگ هر ملت، 
ســيرت و صورت فرد فرد آن جامعه را معرفى 

مى نمايد.
 نكتــه حائز اهميت در اين ميان اين اســت كه 
سرچشمه فرهنگ در تمامى  فرهنگ ها ارتباط 
اســت. كودكى را كه در يكــى از جنگل هاى 
دوردســت بدون ارتباط با هيچ انسان ديگرى 
يافتند، به سختى مى توانست مانند يك انسان 
قدم بردارد. اين كودك كــه بعدها ويكتور نام 
گرفت انســان بــود، اما به واقع چيــزى به نام 

فرهنگ در او حلول نيافته بود. 
جامعه انسانى و تجمع حيوانات و ارتباط متقابل 
آنان تفاوت هــاى بنيادين بــا يكديگر دارند. 

ويلبور شــرام، يكى از دانشمندان ارتباطات در 
تمثيلى درباره انسان ها، پيام ها و وسايل ارتباطى 
مى نويسد:  «هيچ  يك از ما ترديد نداريم كه يك 
سگ نيز مى تواند (با هم نوعانش) ارتباط برقرار 
ســازد. ليكن همان طور كــه بولدينگ در اثر 
برجســته اش مى نويسد، تا آنجا كه ما مى دانيم 
سگ از اينكه سگ هاى ديگرى قبل از او وجود 
داشته اند يا اينكه بسيارى بعد از او مى آيند آگاه 
نيست. بى شبهه ســگ ها نيز به هنگام تعقيب 
شــكار با يكديگر ارتباط برقرار مى سازند؛ اما تا 
آنجا كه ما مى دانيم آنان هرگز پس از شكار گرد 
هم نمى آيند تا به يكديگر بگويند شكار خوبى 
بــود، اما نه به خوبى ديروز، يــا اگر تو فالن راه 
را بسته بودى شــكار فرار نكرده بود. در حالى 
كه انســان عصر حجر نيز تمامى اين اعمال را 
به انجام مى رســاند. انســان اوليه مى توانست 
اطالعات كسب شده را مورد تحليل قرار دهد، 
به انتقاد از خود و سپس به بهسازى روش هايش 
دســت زند. او مى توانست گذشته اى كه در آن 
نبوده اســت و آينده اى را كه در آن نخواهد بود 
در نظر مجسم ســازد. او مى توانست مضامين 
مجردى نيز چون خدا، خوبى، قدرت، شــيطان 

و... را در نظر آورد». 
آدمــى تنها در ميان ديگران و با حضور در جمع 
مى توانــد مهارت ها، يافته ها و دانســته هاى 
خــود را به ديگران منتقل ســازد. مخترعان و 
مكتشفان بزرگ تاريخ اختراعات و اكتشافات 
خود را بر اســاس نيازهاى بشــر توليد كردند. 
چطور ممكن بود به ســاختن چيزى مبادرت 
كننــد كه هيچ احتياجى به آن ندارند. انســان 
با ابــداع زبان، خط و كتابــت، موجبات بقاء و 
دوام انديشــه را در تاريــخ فراهم آورد. به بيان 
فرانسيس بيكن، انســان ها در هر نسل بدان 
مانند كه بر شانه نسل هاى پيشين جاى دارند، 
هم از چشم اندازى وسيع تر برخوردار هستند و 
هم از دانش ها، آورده  ها و مهارت هاى ميليون ها 
انسان پيش از خود سود بر مى گيرند. از همين 
رو است كه اگوست كنت جامعه را تنها متشكل 
از زنده هــا نمى داند؛ بلكه به زعم او مرده ها نيز 
جزئى از جمعيت يك جامعه به حساب مى آيند؛ 
زيرا انديشه ها و دست آوردهاى آنان در جريان 

تبادل قرار مى گيرد. 

︫︊︧︐︀ن  ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥

︣ده ا﹡︐︀ب ﹨︀ ︎ ️ ︪︎
على صادقى سرشت

اگر مى خواهيد درباره همسر خود قضاوت كنيد، 
بر اساس چه مبنايى اين كار را انجام مى دهيد؟ 
زمانى كــه مى خواهيد به فرزند خود توصيه اى 
داشــته باشــيد، بر چه اساســى به او توصيه 
مى كنيد؟ زمانى كه مى خواهيد تصميم بگيريد 
براى تفريح به جايــى برويد، روى چه معيارى 

تصميم آخر و نهايى را مى گيريد؟
شش نياز، شش ارزش، شش سبك

پشت پردة همه انتخاب ها و تصميم گيرى ها در 
هر فرد و نيز انتخاب هاى جمعى هر خانواده اى، 
به ســه محور نيازهــا، ارزش ها و ســبك ها 
برمى گردد. نيازهــا، ارزش ها را متولد مى كنند 
و ارزش ها، ســبك هاى زندگى را رقم مى زنند 
و سبك ها اساس قضاوت ها و تصميم گيرى ها 
هســتند. نيازهــاى شــش گانه عبارت اند از:  
«نيازهاى مادى»، «نياز به دانستن»، «نياز به 
تقارن (اينكه انسان هاست كه دوست دارند هر 
چيزى ســر جاى خود باشد)»، «نياز به ارتباط و 
تأييد»، «نياز به قدرت» و «نياز به پرســتش». 
شــش نيازى كه بيان شد، شش ارزش را شكل 
مى دهند كه به ترتيب عبارت اند از: «ارزش هاى 
اقتصادى»، «ارزش هاى علمى» «ارزش هاى 
هنرى»، «ارزش هاى اجتماعى»، «ارزش هاى 
سياســى»، و «ارزش هاى مذهبى». اين شش 
ارزش، شش ســبك زندگى را توليد مى كنند 
كه عبارت اند از: «ســبك زندگى اقتصادى»، 
«ســبك زندگــى علمى»، «ســبك زندگى 
هنرى»، «ســبك زندگى اجتماعى»، «سبك 

زندگى سياسى»، و «سبك زندگى مذهبى». 
كدام ارزش، كدام سبك؟

يافته هــاى دينــى و نيــز برخــى تحقيقات 
روان شناسان همچون گوردن آلپورت (يكى از 
نظريه پردازان مطرح شخصيت در غرب) نشان 
مى دهــد در هر خانواده اى كــه هر كدام از پنج 
ســبك اول مسلط شود، حالت پرستش نسبت 
به آن ارزشــى كه پايه سبك مربوطه است، در 
آنها ايجاد مى شــود و شخص از مسير سالمت 
روانى انحراف مى يابد؛ اما اگر ســبك زندگى 
مذهبى بر فرد تسلط يابد، خاصيتى دارد كه هم 
به انسان سالمت روان مى دهد و هم بقيه نيازها 
و ارزش هاى ناشــى از آن را به نحو متعالى، به 

اندازه و بجا ارضا مى كند. 
با توجه به مطالب باال، به دو نكته مهم اشــاره 

مى شود:  
نكته اول:  چند دقيقه براى خدا

مجال اين نوشته كوتاه تر از آن است كه بتوان 
معارف بلند تشيع كه ارزش هاى درست سبك 
زندگى اســالمى را عرضه مى كند، بيان نمود. 
به خانواده ها پيشــنهاد مى كنيم براى آشنايى 
با معارف دين، بر اســاس بيان برخى بزرگان 
دينــى، روزى ده دقيقــه از كتاب هاى روايى 
معتبر مانند كتاب كافى مرحوم كلينى رواياتى 
را كه مربوط به مباحث اخالقى است، در جمع 
خانــواده بخوانيد. روزى پنج دقيقه از رســاله 
توضيح المســائل مرجع تقليد خود، احكامى 
را كه مورد ابتالى شماســت در جمع خانواده 
مطالعه كنيد. اگر رزوى يك مســئله بياموزيد 
در سال 365 مســئله خواهيد دانست. مطالعه 
روزانه پانزده دقيقه قرآن با توجه به مفهوم آن 
نيز حداقل زمانى است كه مى توان از نامة خدا، 
ارزش هاى مورد قبول دين را آموخت. شركت 
هفتگى و ماهيانه در جلسات و اماكن مذهبى را 

نبايد فراموش كرد. 
نكته دوم:  ببينيم و بياموزيم

جلســه هايى براى برجســته كردن قواعد و 
ارزش هــاى خانوادگى برگزار كنيــد. بعد از 
بازگشــت از مهمانى به جــاى صحبت درباره 
نكته هاى منفى و خداى نكرده غيبت، جلســه 
بگذاريم. مانند اينكه بچه ها امروز از پدربزرگ 
چى ياد گرفتيد؟ از مادربزرگ چى ياد گرفتيد؟ با 
اين كار ذهن خود و فرزندان را حساس مى كنيد 
كــه دفعه بعد كه به مهمانى رفتيد به دنبال اين 
باشــيد كه چيزى ياد بگيرد. از ســويى هم به 
فرزندانتان ياد مى دهيد كه براى خانواده شــما 
چه چيزهايى مهم و قابل توجه است. با اين كار 
ارزش ها و قواعد خانوادگى برجسته مى شوند. 
با اين روش هــم خودتان و هــم فرزندانتان 
شــاخص هاى خانواده خود را بهتر مى شناسيد 
كه مثًال خانواده ما خانواده اى اســت كه به اين 
ارزش ها معتقد اســت و اين موارد را ناپســند 
مى شمارد. مى توانيد بعد از سريال ها هم همين 
جلســه را بگذاريد كه بچه ها از اين فيلم چه ياد 
گرفتيد؟ اين روش و فن به مرور بچه ها را نسبت 
به فيلم ها حساس مى كند كه فيلم و برنامه اى 
ارزش ديدن دارد كه چيزى به ما بياموزد و گرنه 

ارزش ديدن ندارد.

︫︊︧︐︀ن  ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥

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

٦٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٥
﹝ــــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٦٥



نمى دانم بايد كاسه 
كوزه ها را بر سر ابزارهاى 

اطالع رسانى مدرن از قبيل 
تلفــن همراه و فضــاى مجازى 

و تلوزيون شكســت يا به سراغ ريشه 
كلمه انســان رفت كه از ماده «نســيان» 

است. عامل هر كدام و قصور و تقصير از هركه 
باشد حق اين مرثيه سرايى و شكواييه خوانى محفوظ 

اســت كه «نامه نگارى»، ميراث فرهنگى بشر، هر روز 
مهجورتر از ديروز مى شود و به همان ميزان، انسان هاى دور 

از هم تنهاتر و افسرده تر. سنتى كه از دير باز همراه بشر بود و پيامبر 
اســالم نيز در دعوت از حاكمان عصر خويــش آن را احيا كرد و تا 
همين ســال هاى قبل يكى از مهم ترين ابزارها براى گفت و گو و 

همكالمى بين مردمان بود. 
حرف ها فراموش مى شــوند و خاطره ها از ياد مى روند. همان طور 
كه مــا را توصيه كرده اند علوم را به كتابت برســانيم، خاطرات و 
عواطــف را نيز بايد مكتوب كنيم؛ بــه ويژه براى نزديكان كه اين 
نهال محبت بيش از هر امر ديگرى نياز رسيدگى و آبيارى و مراقبت 
است. نگارش يك نامه با هزينه اى اندك بدل به خاطره اى شيرين 
مى شود كه هرچه كهنه تر و قديمى تر شود، بر جذابيت و ارزش آن 
افزوده خواهد شــد. نامه نگارى به عنوان يك ميراث فرهنگى، با 
اراده كوچكى مى تواند تبديل شــود به سرمايه عاطفى عظيم در 

آينده.
ژانر نامه هاى ادارى همچنانـ  چه بسا بيش از گذشته هاـ  به حيات 
خود ادامه داده و هر روز قلمرواش را مى گســتراند. بيشــتر روى 
سخنم به سوى نامه هاى عاشقانه و پيغام هاى دوستانه است. فاصله 
و دورى و فراق يكى از بسترهاى نفوذ شيطان در ميان آدميان است. 
گاهى يك خط مى تواند آتشى را گلستان كند. تصور كنيد در يكى 
از همين جدال ها و كشمكش ها يكى از طرفين دعواى سياسى و 
علمى قلم بردارد و حرف هاى خود را روان و مســتدل براى طرف 
ديگر جدال و مشاجره در نامه اى سربسته بنويسد. جايى كه فرصت 
آن نيســت كه دو نفر روبه روى هم حرفشان را به هم بزنند، براى 
هم بنويسند كه: حرف حق من اين است و باقى حواشى سوءتفاهم 
است و گزافه. خواهيد ديدگريبان براى هم چاك خواهد خورد، نه 

از يكديگر؛ «شيطان، شعله مى كشد، ميان ِ فاصله ها».
منظور از فاصله هم هر دو گونه مادى و معنوى لحاظ است؛ كسانى 

كه از هــم فاصله 
دارند و كيلومترها از هم 
دورند و در شــهر و كشورى 
ديگر زندگى مى كنند يا كسانى 
كه هرچنــد نزديك هم هســتند و 
دل هايشــان از هم دور افتاده است. براى 
هر دو درد فراق، نگارش نامه اى هرچند كوتاه 
مى تواند درمانى باشد و كاهنده آالم زندگى. در يك 
صبح كارى و پرمشغله براى عزيزى كه در خارج از كشور 
مشــغول كار يا تحصيل است و تمام شهر براى او غريبه اند 
يك نامه مى تواند معنى تازه اى از زندگى باشد و گوهرى گران بها. 
نوشــتن از جنبه اى ديگر اين فرصت را به ما مى دهد كه فكركنيم 
چه مى گوييم و به اصطالح معروف پشــت زبانمان عقلمان فعال 
باشد. شــايد در گفت وگوها اين فرصت را نداشته باشيم تا جوانب 
سخن خود را بسنجيم و بررسى كنيم؛ ولى در قالب نامه نگارى اين 
فرصت را داريم كه يك يا چندبار نامه را بخوانيم و حرف هاى اضافه 

را حذف كنيم و كاستى هاى كالم خود را ويرايش كنيم. 
نكته ديگر حجم و شــكل نامه است. لذت نوشتن و خواندن نامه، 
به ويژه در ژانر عاشــقانه اش، نوشتن با قلم و كاغذ است؛ نه پيامك 
نــه ايميل هيچ كدام آن اثر عظيم انتقال پيام را ندارند. كوتاه و بلند 
بودن نامه فرقى نمى كند. در اين دوره شتاب و سرعت كه افراد وقت 
خيلى از امور را ندارند، يادداشتى كوتاه بر برگه اى كوچك در مقابل 
آينه يا بر در يخچال چسبيده شده مى تواند كمبود محبت يك روز 
كارى را براى خانواده جبران كند. لبخند رضايت همســر از ديدن 
يادداشت و دســتخط شوهرش تضمين كننده جنبه هاى عاطفى 

خانه و خانواده است. 
شــايد با شــنيدن نام «نامه عاشــقانه» فاجعه اى عظيم به ذهن 
متبادر شــود. كسى باشد كه بگويد در نظام خانواده اعضاء خانواده 
هميشــه كنار هســتند و نيازى به نامه نگارى نيست؛ آن هم در با 
عنوان فوق الذكر. براى رفع اين دل نگرانى بى حرف و حديث مثالى 
تاريخى برايتان مى آورم؛ نامه عاشقانه امام خمينى(ره) به همسر 

گرامى شان:
«تصدقت شــوم؛ الهى قربانت بــروم، در اين مدت كه مبتالى به 
جدايى از آن نور چشم عزيز و قّوت قلبم گرديدم، متذكر شما هستم 
و صــورت زيبايت در آئينه قلبم منقوش اســت. عزيزم اميدوارم 
خداوند شما را به سالمت و خوش در پناه خودش حفظ كند. [حالِ ] 

︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣

﹉ ︎︀رـــــــــــــــــــــــــــ﹥
«   »      

محمد جعفرآبادى

طنز يكــى از قالب هاى هنرى 
است، چه در ادبيات اعم از شعر و 
نثر چه در هنرهاى بصرى اعم از 
فيلم و سريال و تئاتر. امروزه طنز 
گستره فراوانى دارد و در تمامى 
شئون زندگى نقش پررنگى را به 
عهده گرفته است؛ از برنامه هاى 
تبليغاتى تلوزيون گرفته تا بيان 

پيچيده ترين مباحث فلسفى. گو اينكه حرفى 
در قالب طنز بيشــتر به دل هاى مى نشيند و 

اثرگذارى بيشترى دارد. 
در سرزمين ما و گســتره تحت نفوذ فارسى 
زبانان، طنــز دوره هاى مختلفى به خود ديده 
اســت. در گذشــته هاى دور طنز همواره در 
حاشــيه كار نويســندگان بزرگ بوده است. 
بزرگانى همچون سعدى، حافظ و مولوى در 
كنار كارهاى فاخرى كه خلق كرده اند به طنز 
نيز توجه داشته، از آن بهره برده اند. در كنار نام 
اين بزرگان ادب فارســى از نام هاى ديگرى 
مى شود ياد كرد همچون شيخ بهايى و عبيد 
زاكانى كه رســائل مســتقلى در باب طنز به 
زيور طبع آراسته اند و طنز يكى از جدى ترين 

زمينه هاى فعاليت هاى آنان بوده است. 
در دوره جديــد كه بيشــتر تاريخ نويســان 
ســرآغاز آن را مشــروطه مى دانند، مجله 
«توفيق» اتفاق تازه اى بود و نسل موفقى را 
كشف و تربيت كرد. در ميان شاگردان موفق  
توفيق مى توان از مرحوم «كيومرث صابرى 
فومنى»، از ياران صديق شــهيد رجايى نام 
برد كه پس از انقالب اســالمى ايران ضمن 
يادداشت هاى پيوسته در روزنامه اطالعات 
تحت عنوان «دو كلمه حرف حســاب» در 
دهه هفتاد اقدام به راه اندازى مجله بى نظير 
«گل آقا» كرد. گل آقا شد خانه طنزپردازان 

كشــور ما. گل آقــا تنها يك 
مجله طنــز و كاريكاتور نبود؛ 
بلكه زبان منتقــدان و مردم 
زمانــه خود و به تعبير خود گل 
آقايى ها «قشــر آسيب پذير» 

بود. 
گل  آقا نمونه اى بــارز و موفق 
در طنز بااخالق و فاخر روزگار 
ماست كه ضمن رعايت همه شئون اخالقى 
صريح ترين انتقادات را به مسئوالن زمان خود 
مى كرد. شاهدم بر اين ادعا كسانى هستند كه 
در گل آقا به آنها انتقاد شده و يا كاريكاتورى از 
آنان در آن مجله به تصوير كشيده شده است. 
ايشان نه تنها از آن انتقاد تند و تيز بر نمى آشفتند 
كه خوشحال هم مى شدند و خودشان اولين 
كسانى بودند كه به آن مى خنديد و به اصالح 
عملكرد خويش اقدام مى كردند. جاى خالى 
گل آقا مدت هاســت كه در فضاى فرهنگى 

كشور احساس مى شود. 
در اين يادداشــت كوتاه مجال اين نيست كه 
بيــش از اين از محاســن و ويژگى هاى كار 
بزرگ مرحوم صابرى گفته شود. اما در پايان 
سخن نمى شــود از اين اعتراف گذشت كه 
«كيومــرث صابرى فومنى» يگانه دوران در 
شيرين سخنى و دردشناسى هنرمندانه بود. 
شــخصيتى كه به اعتراف خود از عشــق به 
اســالم و ايران لبالب بود و تا آخرين لحظات 
عمر خود به هر دو خدمات فراوان كرد. به تعبير 
خود آن مرحوم حفظ حرمت اسالم و ايران از 
خط قرمزهاى تخطى ناپذير طنز فاخر او بود و 
مى توان به صراحت شهادت داد كه هيچ گاه از 
اين خط قرمزها عبور نكرد و با خاطرات بسيار 
شــيرين و تأثيرگذارى كه بر مردم زمان خود 

داشت، به دعوت حق لبيك گفت. 

من با هر شــدتى باشد مى  گذرد ولى بحمد اهللاَّ 
تــا كنون هر چه پيش آمد خــوش بوده و اآلن 
در شــهر زيباى بيروت هستم؛ [براى عزيمت 
با كشتى به عربســتان براى انجام اعمال حج] 
حقيقتاً جاى شما خالى است فقط براى تماشاى 
شهر و دريا خيلى منظره خوش دارد. صد حيف 
كه محبوب عزيزم همراه نيست كه اين منظره 

عالى به دل بچسبد. 
در هر حال امشــب شــب دوم است كه منتظر 
كشــتى هســتيم، از قرار معلوم و معروف يك 
كشــتى فردا حركــت مى كند؛ ولــى ما ها كه 
قدرى دير رســيديم، بايد منتظر كشتى ديگر 
باشــيم. عجالتاً تكليف معلوم نيست اميد است 
خداوند به عزت اجداد طاهرينم كه همه حجاج 
را موفــق كند به اتمام عمل. از اين حيث قدرى 
نگران هســتيم؛ ولى از حيث مــزاج بحمد اهللاَّ 
به ســالمت، بلكه بحمد اهللاَّ مستقيم تر و بهتر 
است. خيلى ســفر خوبى است جاى شما خيلى 
خيلى خالى ست. دلم براى پسرت [شهيد سيد 
مصطفى خمينى كه در آن زمان سه ساله بوده 
است] قدرى تنگ شده است. اميد است هر دو 
1به سالمت و سعادت در تحت مراقبت آن عزيز 
و محافظت خداى متعال باشــند. ... ايام عمر و 

عزت مستدام. تصدقت، قربانت؛ روح اهللاَّ »2.
﹩﹡︀︀  ︎﹟  ︨

به ما آموخته اند «كار نيكــو كردن از ُپر كردن 
اســت»؛ لذا براى خوب نامه نوشتن بايد بسيار 
نامه نوشــت. كتاب هاى زيــادى در موضوع 
آموزش نامه نگارى در كتاب فروشى ها موجود 
اســت. به ســليقه و طبع خود مى توان از اين 
خودآموزها بهره گرفت. اگر در مسير نامه نگارى 
احســاس كرديد كار خوبى است و چه حيف كه 
اين كار را دير شــروع كرده ايد، براى جبران آن 
فرزنــدان خود را نيز به اين امر تشــويق كنيد و 
بدانيد دنياى نامه هاى كاغذى دنيايى زيباتر از 

دنياى فاصله هاست. 

پى نوشت:
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حميد شهيدى 

فرزندانش معروف به شهيدى شدند. 
نــام كامل وى حاج ميــرزا حبيب اهللا 

شهيدى است.
مقدمات را در مشهد و نزد شوهر خواهرش 
حاج ميرزا نصراهللا مجتهد خانى و ديگر بزرگان 
خراسان فراگرفت و پس از چند سال عازم عتبات 
عاليات و نجف اشــرف شد. چهار سال در نجف 
و سامرا خوشه چين مكتب علمى بزرگان حوزه 
علميه عراق شد و پس از دريافت گواهى اجتهاد 
از ميرزاى شيرازى، در ســال 1298 در سن 32 
سالگى به مشهد بازگشت. شهرت خانوادگى او 
در مشــهد و نيز مقام واالى علمى و عرفانى اش 
باعث شد زعامت علماى مشهد را بر عهده بگيرد. 
ميراز حبيب اهللا براى گذراندن زندگى به روستاى 
بحرآباد در حوالى مشهد مى رفت و به كشاورزى 
مى پرداخت. حسن سلوك، ساده زيستى و اخالق 
كريمانه وى تا سال ها بعد زبانزد خاص و عام بود. 

ابعاد شخصيتى ميرزا حبيب اهللا 
او در خراســان بود كه تهــران در آتش جنبش 
مشروطه مى سوخت. موج مشروطه خواهى به 
خراسان هم رسيد و به طور طبيعى او كه «آقا»ى 
مردم خراسان بود بايد موضع مي گرفت. گروهى 
از مردم و رجال خراســان از وى خواستند درباره 
وجوب مشــروطه فتوا بدهد. ميرزا حبيب اهللا به 

بهانه اينكه سال هاســت از فتوا كناره گيرى 
كرده اســت، از اين كار استنكاف كرد؛ گويا 
در اين امر براى او ابهاماتى وجود داشــت. با 
اين همه خانه خود را در اختيار انجمن ايالتى 

مشروطه قرار داد تا مأوا و مأمن مردم باشد. با 

اوج گيرى اختالفات بين مشروطه خواهان، وى 
تصميم گرفت به مدينه ســفر كند و باقى عمر 
خود را در آنجا بگذراند كه عصر 27 شعبان 1327 
ه.ق، پيش از ســفر در روســتان بحرآباد به طرز 
مشكوكى درگذشت. عده اى معتقدند كه گروهى 
از متجددان مشــروطه كه با مشروطه مشروعه 

ميانه اى نداشتند وى را مسموم كردند.
ميرزا حبيب اهللا مجتهدى روشن انديش بود كه 
در دوره زعامت خود مردم را ازگرايش به خرافات 
بر حذر مى داشت و تالش مى كرد سيماى روشن 
ديــن را از پيرايه هاى خرافات بزدايد. وى از نفوذ 
خود براى رفاه حال مردم و نجات آزاديخواهان 
از چنگال ظالمان استفاده مى كرد. روح آزاده وى 
باعث شــد كه در تمام مدت عمر از دســت رنج 
خويش بهره مند باشد و در مزرعه موروثى اش در 
بحر آباد مشهد به كار زراعت و باغدارى اشتغال 
داشته باشد. ميرزا حبيب اهللا عالوه بر زبان عربى 
بر زبان فرانسه و روسى و انگلسى تسلط داشت 
و از ســال 1300 تا 1303 در مشــهد زبان هاى 

خارجى را تدريس مي كرد. 
ميرزا حبيب اهللا زندگى پرفراز و نشيبى را در مشهد 
و نجف گذراند. زمانى جذب صوفيه شــد و پس 
از آن با آنها به مخالفت پرداخت و در اين مســير 
سختى ها كشيد. ميرزا حبيب اهللا اگرچه دوست 
نداشت به شاعرى شناخته شــود، اما اشعار 
نغز و زبان اســتوار و شور و شوق عرفانى اش 
موجب شد نام وى در زمره يكى از بزرگ ترين 
شــاعران عارف و عالمان شاعر شيعه ثبت و 

ضبط گردد.

شعر حاج ميرزا حبيب اهللا خراسانى آشناى 
محفل روحانيان و ذاكران و شاعران آييني 
اســت؛ شــعرى كه دل و جان را به تماشاى 

بوستان معارف بلند آسمان مى برد و مشام جان 
را از نسيم دل انگيز ادبيات عرفانى پارسى سرشار 
مى سازد. كمتر كسى است كه اين مصرع را نشنيد 
باشد: «گوهر خود را هديه كن كمال اين است و 
بس!» و كمتر محفلى از محافل ذكر حضرت ول 
عصر(عجل اهللا تعالي فرجه) است كه اين  غزل 

زيبا را زمزمه نكرده باشد:
امروز امير در ميخانه تويى تو
فريادرس ناله مستانه تويى تو

مرغ دل ما را كه به كس رام نگردد
آرام تويى، دام تويى، دانه تويى تو
در كعبه و بتخانه بگشتيم بسى ما

ديديم كه در كعبه و بتخانه تويى تو
از خاندان سيادت و شهادت

حاج ميرزا حبيب اهللا فرزند حاج ميرزا هاشم، 
پســر ميرزا هدايت اهللا، پســر ميرزا مهدى 
خراسانى اســت. او در دوران قاجار و در ايامى 
كه مشهدالرضا در محاصره بود، در سال 1266 
قمري، نهميــن روز از ماه جمادى االولى به دنيا 
آمد. وى همچنين به ميــرزا حبيب اهللا مجتهد 
رضوى يا حسينى و در خراسان به «آقا» معروف 
است. خاندانش عالوه بر افتخار سيادت، از نعمت 
عظيم شهادت نيز بهره مند بوده است. جد اعالى 
او ميرزا مهدى معروف به شــهيد رابع است كه 
در سال 1218 به فرمان نادر ميرزا، پسر شاهرخ 
ميرزاى افشــار به شهادت رســيد و از آن پس 

گلگشتى در ديوان شعر حبيب
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ويرانه ها

داريم از ديوانگى با يكدگر افسانه ها
اندر شماِر بى دالن در حلقه بى حاصالن

نى در حساِب عاقالن نى در خور فرزانه ها
از مى زده سر جوش ها؛ از پند بسته گوش ها
پيوسته با بى هوش ها خو كرده با ديوانه ها

جز على نيست
مرا پير طريقت جز على نيست

كه هستى را حقيقت جز على نيست
مبين غير از على پيدا و پنهان

كه در غيب و شهادت جز على نيست
مجو غير از على در كعبه و دير

كه هفتاد و دو ملت جز على نيست
چه باك از آتش دوزخ كه در حشر
قسيم نار و جنت جز على نيست
اگر كفر است اگر ايمان بگو فاش
كه در روز قيامت جز على نيست

اساس هر دو عالم بر محبت
بود قائم، محبت جز على نيست
شهنشاهى كه بر درگه مالئك

زنندش پنج نوبت، جز على نيست
على آدم، على شيث و على نوح
كه در دور نبوت جز على نيست
على احمد، على موسى و عيسى
كه در اطوار خلقت جز على نيست

امير در ميخانه
امروز امير در ميخانه تويى تو
فريادرس ناله مستانه تويى تو

مرغ دل ما را كه به كس رام نگردد
آرام تويى، دام تويى، دانه تويى تو

آن مهر درخشان كه به هر صبح دهد تاب
از روزن اين خانه به كاشانه تويي تو

آن ورد كه زاهد به همه شام و سحرگاه
بشمارد با سبحه صد دانه تويى تو 

آن باده كه شاهد به خرابات مغان نيز
پيموده به جام خم ميخانه تويى تو
آن غل كه ز زنجير سر زلف نهادند
بر پاى دل عاقل و ديوانه تويى تو

ويرانه بود هر دو جهان نزد خردمند
گنجى كه نهان است به ويرانه تويى تو

در كعبه و بتخانه بگشتيم بسى ما
ديديم كه در كعبه و بتخانه تويى تو
بسيار بگوييم و چو بسيار بگفتيم

كس نيست به غير از تو در اين خانه، تويى تو
يك همت مردانه درين كاخ نديديم
آن را كه بود همت مردانه تويى تو

شعر حبيب
ميرزا حبيب اهللا اگر چه خراسانى است و طبعاً بايد پيرو سبك خراسانى باشد 
و اشــعار وى رايحه اشعار فردوسى و شاعران سبك خراسان را داشته باشد، 
اما زبان شعرش زبان سبك عراقى است و رايحه حافظ و سعدى را به همراه 
دارد. در مواردى هم به زبان مولوى و ديوان شمس نزديك مى شود و اشعار 
آهنگين و پرخروش را مى سرايد كه حكايت از حاالت و روحيات عرفانى اش 

دارد.
شعر ميرزا حبيب اهللا نه از سر تفنن است و نه از روى تكلف و تصنع. شعرش 
جوشيده از روحيات پرشور اوست كه حاصل تجربه هاى عرفانى و جذبه هاى 
روحانى اســت كه از ظرف وجودش سرشار گرديده و سرازير شده. او اگرچه 
قصيده، قطعه و رباعى و مثنوى دارد، اما حكايت غزل هاى وى قصه ديگرى 
اســت. همين موضوع باعث شده اســت كه ميرزا حبيب اهللا را يك شاعر 
تأثيرگذار در دوره بازگشت (دوره اى از شعر فارسى پس از سبك هندى، در 

زمان افشاريه و قاجار) بدانيم.
ديوان شعرش به نام تخلصش «حبيب» معروف گرديده و پس از ده بار چاپ 

همچنان مورد مراجعه اهل ادب و عرفان است.
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مرضيه عيوضى 

شــايد اگر از افراد بخواهند فارغ از هياهوى روزگار در گوشــه اى 
بنشــينيم و كمى در زندگى امروزه جوامع مختلف تعمق 
كنيم و عناصر مؤثر بر آدمى در ســير زندگانى اش را 
مرور كنند، هر فــرد به تبع ايده ها، ذهنيت ها 
و تخصص هايــى كه دارد، گزينه هاى 
متفاوتــى در اين خصوص ارائه 
مى نمايــد. هرقــدر اين 
ليست بلندتر شود و 
افراد  هرچه 

براى  بيشترى 
نــگارش آن اقــدام 

نماينــد، به نظر مى رســد 
اكثريت قريب به مطلق ايشان از دو 

عنصر دين و رسانه هرچند با الفاظ مختلف 
نام خواهند برد. 

دين و رســانه دو عنصر مهم در هر دو ســاحت حيات 
فردى و نيز حيات كل بشــر در ادوار مختلف تاريخ هستند. در 

اصطالح علوم اجتماعى از اين دو به نهاد1 تعبير مى شود2 و اين يعنى 
دين و رسانه دو ضرورت كاركردى زندگى فردى و جمعى انسان ها هستند. 
براى آنكه جامعه كاركردى مؤثر در عملكرد هريك از نهادهاى خود داشته 

باشد، نهادهاى بنيادى آن بايد 
به گونه كارآمد و ســازنده اى با 
هم ارتباط داشته باشند و دين و 
رســانه3 نيز از اين قاعده مستثنا 

نيستند. 
نكته حائــز اهميت ديگرى كه 
در فهــم رابطه رســانه و دين 
ضرورى به نظر مى رســد، سير 
تطور اين دو عنصر اســت. اگر 
در ادوار مختلف تاريخ نگاهى به 

نحوه حضور دين بيفكنيــم، خواهيم ديد كه اديان الهى و مركز ثقل آنها 
يعنى پيامبران جزو اولين اســتفاده كنندگان از تكنولوژى هاى ارتباطى 
بودند. ســيرى كه در اديان توحيدى در امر كتابت وجود دارد و در 
گسترش اجتماعى آنها در طول تاريخ با استراتژى ارتباطى 
پيامبران قابل مقايســه اســت. در سير شكل   گيرى 
رسانه نيز موجود اســت. در جوامع مختلف و 
تــا قبل از پيدايش يهوديــت كتابت يا 
وجود نداشت و يا به طور خاص، 
بر روى سنگ نوشته ها و به 
عنوان كااليى بسيار 
در  لوكــس 

︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣

خدمت پادشــاهان بود. از طرفى جامعه دينى آن زمان نيز جامعه اى 
هويتمند نبود. با مكتوب شــدن ده فرمان حضرت موسى كه نقطه شروع 
كتابت در دين يهوديت اســت، يهوديت كه به تازگى شــكل گرفته بود 
هويت يافت و وجه تاريخى پيدا كرد. از طرف ديگر رسانه نيز قدمى  ديگر 
در عرصه شكل گيرى تاريخى خود برداشت. طرفه اينكه در روزگار معاصر 
نيز ظهور و بروز تكنولوژى هاى جديد رسانه اى تا حدود زيادى به صورت 
ســمبليك يا حتى واقعى با دين تالقى دارنــد و به گونه اى اعجاب انگيز 
در جهت تبليغ دين گام برداشــته اســت. به ديگر سخن دين جزو اولين 
دغدغه هايى بوده كه انسان با وسايل ارتباطى بدان مبادرت ورزيده است. 
انجيل، كتاب مقدس مســيحيان اولين كتابى است كه توسط گوتنبرگ، 
مخترع دستگاه چاپ منتشر شده است. اولين برنامه اى كه مردم از راديو و 
در ژانويه 1906 شنيدند، يك برنامه مذهبى بود. اولين ها در رسانه هميشه 
به مباحثى اختصاص داشــته كه ارتباط گر4 در رســانه مذكور آن را دينى 
مى دانســته است؛ هرچند كه بعد از اين آغاز شــكوهمند نمادين به طور 
معمول در همه رسانه هاى جمعى، محتواى دينى هميشه جزء محتواهاى 

اصلى و ثابت بوده است. 
مقوله ديگرى كه در پيوندهاى ميان دين و رســانه مطرح اســت، مقوله 
سينماى دينى است. شايان ذكر است كه اين اصطالح معموًال در ادبيات 
به عنوان ســينماى دينى تعريف مى گردد و در بعضى موارد وســيع تر از 
مفهوم سينماست و به معنى فيلم دينى5 است. تفاوت اين مقوله با مقوالت 
ديگر در اين اســت كه براى مثال در بحث رسانه هاى نوشتارى مى توان 
از پوشــش بحث كرد به اين دليل كه پوشــش با عناصر عينى و واقعى 

سروكار داد
به طور كلى بحث پوشش از بحث فيلم به لحاظ تئوريك و مفهوم متفاوت 
اســت. يكى از فضاهايى كه فيلم به عنوان بخشــى از رسانه و ارتباطات 

عنوان  به  دينى 
بخــش جدايى ناپذير 

دين تالقى بســيار جدى با 
هــم دارند، جايى اســت كه فيلم به 

عنوان يك ابزار بســيار مهم براى آموزش 
و ارتباطات دينى مطرح مى شود و يكى از قالب ها 

و ژانرهــاى اصلى ارتباطى نيز تلقــى مى گردد. همين 
تالقى نقطه انفكاك بسيارى از نظريه پردازان است كه آيا چنين 

سينمايى دينى تلقى مى شود يا خير؟ و يا اينكه با پرداخت به دين در يك 
فيلم آيا مى توان اين فيلم را در ژانرى با نام دينى جاى داد يا خير؟ پاسخ به 

اين پرسش ها در شماره بعدى به رشته تحرير در مى آيد. 
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︀زی ﹋﹑س ﹨︀ی د﹠﹩ ﹋﹢د﹋︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن ︢اب︨  ︗
على صادقى سرشت

يكى از رســالت هاى 
مبلغــان دين، آشــنا 
ســاختن كودكان و 
نوجوانان بــا قرآن و 
معارف اسالمى است. 
از جمله راه هاى تبيين 
و انتقال مفاهيم دينى 
براى اين گروه سنى، 
با توجه به ويژگى هاى 
جســمى، روحى و روانى آنان، اجراى برنامه هاى 
شــاد و جذاب است. هر چند اســتفاده از معماها، 
شوخى ها، ضرب المثل ها و ... يكى از راه هاى ايجاد 
تنوع و جذاب سازى اســت؛ اما استفاده از آيات و 
روايات و ايجاد تنوع و جذابيت در ارائه اين معارف، 
در اين گونــه از برنامه ها كه در اصل كالس هاى 

معرفتى هستند، مناسب و الزم به نظر مى رسد. 
مديريــت نوجــوان و جــوان معاونــت تبليغ و 
آموزش هاى كاربــردى حوزه عليمه قم با هدف 
پژوهــش براى نــوآورى و طراحــى قالب ها و 
سبك هاى نو جهت آموزش مربيان و تربيت دينى 

نوجوانان و جوانان و تغذيه فكرى آنها، فعاليت هايى 
انجام داده است. اين مركز با استفاده از تجربيات 
مبلغان موفق در آموزش مفاهيم قرآن و مجريان 
توانمند در اجراى برنامه هاى نوجوانان وجوانان، 
 روش هاى مفيد و كارآمد را گردآورى نموده است 
تا در ضمن شادى آفرينى و جذاب سازى كالس ها، 
حداكثر آشنايى با آيات قرآن و روايات را ايجاد كند. 
اثرى كه در اين شــماره معرفى مى شود، حاصل 
زحمات ســه ســاله تعدادى از مبلغان موفق اين 
معاونت اســت كه خود نيز به صورت تجربى اين 

برنامه ها را تجربه كرده اند. 
در اين اثر 256 صفحه اى كه با نام «جذاب سازى 
كالس هاى دينى كودكان و نوجوانان» توســط 
انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم به چاپ 
رســيده، مطالب در پنج مرحله آمده اســت و در 
انتهاى كتاب نيز به توصيه هاى ويژه براى مربيان 

اشاره شده است. 
اين اثر بعد از اشــاره بــه روش تنظيم محتوا و 
شرايط آن و نيز بحثى دربارة  آموزش وارد مرحله 
اول شــده  اســت. در مرحله اول به روش هايى 

گوناگون شروع جلسات دينى اشاره شده است؛ 
روش هاى همچون شــروع با نام خدا، شروع با 
پرســش ها، شــروع با نكات اخالقى، شروع با 
تشبيهات، شــروع با همخوانى سوره، شروع با 
بيان نعمت هاى الهى و پيام اعضا. در مرحله دوم 
به هفت شــيوة ارائه آيات و روايات در كالس ها 
اشاره شده است. شيوه تنوعى، شيوه تلخيصى 
(فرمول بندى مطالب)، شيوه شأن نزولى، شيوه 
طراحى و نقاشى، شــيوه  قصه و داستان، شيوه 
پرســش و پاسخ، و شــيوه جزوه درسى، در اين 
مرحله مورد بحث قرار گرفته  اســت. در مرحله 
سوم به بحث رفع خســتگى و انواع هفت گانة 
مسابقات با پرسش هاى كوتاه و انواع چهارگانه 
مسابقات با پرســش هاى تفصيلى اشاره شده 
اســت. در مرحله چهــارم درباره شــيوه هاى 
شــش گانه بيان احكام مطالبى آورده شده و در 
مرحله پنجم به بيــان گفتارى درباره تكاليف و 
دعاها اشاره شده اســت. در پايان هم به هجده 
توصيه به مربيان در جهت آشنايى هر چه بيشتر 

با شرايط يك مربى موفق اشاره شده است. 



︡︖︧﹞ ﹤﹡︀︋︀︐﹋  ︀ن︐︧︊︫

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

٧٢


