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سرمقـــــــاله

گرُکَندیوسفزهرانظری
نوروزاست

اختالف روزهای قمری با شمسی این لطف را دارد که در طول عمر یک شیعه ایرانی و در تمام فصول، این مناسبت ها 
خاطره شود؛ چنان که همگان لطف شادی و غم آئینی را طی سالیان و در فصول مختلف تجربه کرده اند؛ تجربه ای دیرین 
و شیرین. همان طور که شادی دهه والیتـ  قربان تا غدیرـ  را در ایام نوروز تجربه کرده ایم، غم عظمای محّرم حسینی 

را نیز در این ایام داشته ایم.
آنچه میراث آباء و اجدادی مؤمن و محب اهل بیت t  برای نسل امروز بوده و هست، سرمایه ماندگار ایمان و ادب نسبت 
به خاندان عصمت و طهارتt بوده و هست. کمتر ایرانی وجود دارد که از چنین نعمتی برخوردار نباشد و این نیست 

مگر به این دلیل که شیعه ایرانی ایمان و عقیده مذهب را بهترین میراث می داند.
این میراث گرانبها همیشه و در طول تاریخ بر تمامی مناسبت های دیگر ترجیح داشته و دارد و به عنوان یکی از مظاهر 

فرهنگ ایرانیـ  شیعی شناخته می شود.
با وجود تالش های محدود و بی مایه که در برخی موارد انجام شــده، هیچگاه مناسبت های ملی بر مناسبت های دینی 

ترجیح نیافتند و عموم مردم به شدت در تعظیم و تکریم مظاهر غم و شادی مذهب حقه، جان فشانی کرده و می کنند.
همة ما موظفیم با تمامی توان خود، میراث گرانبهای ایمانی خویش را که دستاورد هزاران متفکر و عالم و اندیشمند شیعه 

بوده، به بهترین شکل به نسل آینده عرضه کنیم.
به نظر می رســد آنچه در این بین نقشی ترویجی و تبلیغی در اشاعه هرچه بیشتر این میراث ارزشمند دارد، پایگاه الهی 
مسجد است. به تعبیر سیاسیون آنچه ممکن است به صورت تعارض بین دو مناسبت ملی و آئینی جلوه کند که یکی به 

ظاهر تهدیدکننده دیگری باشد، همان می تواند فرصتی اساسی در حفظ و اعتالی فرهنگ فاطمیـ  علوی باشد.
از جمله مظاهر این فرهنگ و معارف که مســجد می تواند در آن نقش ایفا کند اصالح ذات بین است و این ایام بهترین 
فرصت برای از بین بردن کدورت ها و قهرهاست. مؤمنان نیز با استفاده از ظرفیت پربرکت صله رحم، مدافع حق اهل بیت 
t و مرّوج فرهنگ علوی باشند. بدیهی است که تأثیر این فرهنگ ناب بیش از آنکه از طریق ترویج لسانی باشد، وابسته 

به مدیریت اخالقی و رفتاری جامعة متدین و مؤمن است.
نکته دیگر آنکهـ  برخالف حاضرـ  خواب و اســتراحت مسافر در مسجد مکروه نیست. شهرهای مختلف در ایام نوروز 
میزبان میلیون ها مسافر است. باز بودن مستمر مسجد برای آنان، هم فرصت برپایی پرشورتر نماز را فراهم می آورد و هم 

با ارائه محصوالتی مناسب با ایام فاطمیه، می توان قدمی دیگر در این راه برداشت.
نکته پایانی آنکه هر ســال رهبر فرزانه انقالب)مدظله العالی( شعاری را به عنوان شعار سال مطرح می نمایند که بازهم 

گنجیمساجد با استفاده از فرصت نوروز فاطمی می توانند یکی از ظرفیت های جدی تبیین و نهادینه سازی این شعار باشند.
بهنام
قناعت

فیشروضه
حضرت
صدیقه
کبری

فیشروضه
وفات
حضرت
امالبنین

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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منبر  مهارت

حجت االسالم قوامی:

ایرانیــانبهخوبیحرمــتفاطمــــیه
درنوروزرانگهمـیدارند

به کوشش: مرتضی کاشانی
عید مبارک نوروز از اعیاد باســتانی ایران و 
دیگر کشورهای فارسی زبان است که هرساله 
با فرارسیدن فصل بهار، در اولین روز فروردین، 
مردم آغاز آن را جشــن گرفته و مراسم های 
به خصوص این ایــام را اجرا می کنند. به یقین 

می توان گفت مهم ترین عید ایرانی است. 
اما امســال ایام فاطمیه دوم با جشن سال نو و 
نوروز مقارن شده است. باتوجه به اینکه حفظ 
 حرمت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا
توأم با پاسداری از رسم و فرهنگ غنی ایرانی 
که هر ســاله نوروز خود را با مراســمی چون 
خواندن دعا، دیدوبازدید، خانه تکانی و جشن 
و پایکوبی برپا می کنند، حقیقتاً امری مشکل 

است.
ازایــن رو با حجت االســام و المســلمین 
صمصام الدین قوامی، امــام جمعه موقت قم 
)شهرک پردیسان( همراه شــدیم تا در این 
زمینه از رهنمودهای ایشان بهره الزم و کافی 

را ببریم.
حجت االسام والمســلمین قوامی، مجتهد 
نظریه پرداز در مدیریت اســامی و همچنین 
رئیس بنیاد فقهی مدیریت اســامی اســت 
که تاکنون تألیفات و آثار علمیـ  پژوهشــی 
بســیاری در این زمینه و موضوعات دیگر به 
عرصه نشر رسانده  اســت. کتاب مدیریت از 
منظر کتاب و سنت یکی از مهم ترین تألیفات 
ایشان اســت که عنوان پژوهش دینی برتر 
ســال 1382 کشــور را از آن ِ خود کرده و زیر 
نظر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به چاپ 

رسیده است.
آنچه در ادامه می خوانید، مصاحبه ما با ایشان 

است.
1. با تشکر از وقتی که به ما دادید. لطفاً بفرمایید 
با توجه به اینکه ایام عید نوروز سال 1394، با ایام 
سوگواری حضرت فاطمه زهرا مصادف شده 
است، الزامات رفتاری مردم به خصوص تقابل 

آنها با قشر غیرمذهبی، باید چگونه باشد؟
عید نوروز از اعیاد اصلــی و مهم ایران و ایرانیان 
است و به اندازه ای اهمیت دارد که در چند سال اخیر 
کشورهای فارسی زبان آسیامه میانه و قفقاز، مانند 
افغانستان و تاجیکستان، درصدد ثبت بین المللی 

این عید باستانی به اسم خود بودند. 
رســم های بســیار زیاد و مختلف باستانی از عید 
نوروز در فرهنگ غنــی ایرانی به جای مانده که 
می توان به دید و بازدید، برگزاری مراسم  ازدواج و 
برنامه  های ویژه دیگری که الزمه جشن و سرور 

مردم است، اشاره کرد.
در عین حال، ایام فاطمیه دوم با عید نورز ســال 
1394مصادف شــده و آخرین ســالی است که 
فاطمیه در ایام عید نوروز قرار خواهد داشت. البته 
به دلیل متغیر و سّیار بودن ماه های قمری هر چند 
سال یک بار، یکی از مناسبت های ویژه اسالمی از 
جمله محــّرم و صفر و فاطمیه با ایام نوروز تالقی 
پیدا می کنند. از آنجایی که مردم ایران اسالمی، 
هم ِعرق ملی و ایرانی دارند و هم مسلمانانی بسیار 
فهیم و بافرهنگ هســتند، در این مواقع عملکرد 

خود را اولویت بندی می نمایند.
مردم ایران که افرادی انقالبی، هنرمند و مسلمان 
هستند، در چنین موقعیت هایی به خوبی می توانند 
تشــخیص دهند که در این ایام باید چگونه رفتار 
کنند؛ به خصوص در ایامی که به حضرت فاطمه 
زهرا تعلق دارد که مادر تمام مســلمانند. حتی 
اشخاصی که دیدگاه های سیاســی آنها با نظام 
جمهوری اســالمی همخوانی ندارد، ایام متعلق 
به حضرت صدیقه کبری را گرامی داشته و در 
سوگ شهادت دخت نبی اکرم )صلی اهلل علیه و 

آله( می نشینند.
بــا توجه به اهمیت هر دو مناســبت عید نوروز و 
شهادت حضرت صدیقه کبری، حداقل کاری 
که مردم می توانند انجام دهند، این است که شب 
و روز شــهادت، یعنی دوم و سوم جمادی الثانی را 
که مصادف با ســوم و چهارم فروردین ماه است، 

پاس بدارند.
نکتــه مهم در این مورد این اســت که بیشــتر 
رســم های عید نوروز، از جمله دید و بازدید که از 
مهم ترین رســم های نوروز است، هیچ منافاتی با 
پاســداری از ایام شهادت فاطمه زهرا ندارد؛ به 
خصوص اینکه این ایام به نوعی روز مادر و متعلق 
به مادران است. لذا توصیه می شود مردم در این 
دو روز به دیدار مادرانشان بروند و حتی شاد کردن 

مادر نیز در راستای پاسداشت ایام فاطمیه است.
همچنین از دیگر پیشــنهادها برای پاســداری 
از ایام فاطمیــه و نوروز، برگزاری مراســم های 
سوگواری مختصر خانوادگی و کوچک با حضور 
اقوام و وابســتگان است. شایســته است، هم به 
مناسبت شهادت حضرت زهرا مرثیه  و منبری 
مختصر خوانده شود و هم مانند سال های دیگر، 
خویشاوندان ِگرد یکدیگر جمع شده و از همدیگر 

پذیرایی  کنند.

2. مبّلغــان و روحانیان که مهم ترین وظیفه آنها 
تبلیغ معارف اسالمی و شیعی است، چگونه  باید 
در این ایــام رفتار کرده و چه کارویژه هایی را 
در اولویت امور خود قرار دهند تا هم شهادت 
جانگداز َســرور زنان عالــم، حضرت صدیقه 
کبری، فاطمه زهرا محترم شمرده شود و هم 

رسم های عید نوروز پاس داشته شود؟ 
یکی از رســم های مبارکی که پــس از انقالب 
اسالمی مرسوم شد، حضور خانواده های ایرانی در 
اماکن مقدــس و مذهبی مانند حرم حضرت امام 
رضاg، حرم حضرت فاطمه معصومه، جمکران، 
امام زاده ها، مزار شهدای انقالب و دفاع مقدس و 
شهدای گمنام و دیگر اماکن مقدس، هم زمان با 

تحویل سال نو شمسی است.
در چندین ســال اخیر شلوغ ترین مکان در لحظه 
تحویل ســال، حرم علی ابن موسی الرضاg و 
حضرت معصومه بوده که این امر نشان دهنده 


مردم ایران که افرادی انقالبی، هنرمند و 
مسلمان هستند در این جور مواقع به خوبی 
می توانند تشخیص بدهند که چگونه در این 
ایام باید رفتار کنند و به خصوص ایامی که 
متعلق به حضرت فاطمه زهرا)س( که مادر 
تمام امت مسلمانند، است؛ 



نوروزفاطمی
زمینهسازنصرتالهیاست

توصیه های نوروزی حجت االسالم قرائتی

حجت االسالم محسن قرائتی، دبیر ستاد اقامه 
نماز کشور، در نامه ای خطاب به هموطنان، 
نکات حائز اهمیتی را در باب نوروز بیان کرد. در 
 این نامه اشاره شده است که با حضرت زهرا
عهد ببندیم که نماز برایمان در اولویت باشد، 
قرآن را از مهجوری خارج سازیم، مشکالت 
گرفتاران در فامیل و خانواده را برطرف کنیم و 

کدورت را بزداییم.
متن کامل این نامه بدن شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خواهران و برادران عزیز

ســالم خداوند بر حضرت زهرا )ســالم اهلل 
علیها( که این ایام متعلق به اوست

و سالم خداوند بر همة بندگان صالح و شما 
در ایام نوروز که بهــاِر طبیعت و صله رحم و 
سفرهاست، و شهر و روســتا و محله و خانه 

آمادگی خاصی برای پذیرایی 
پیدــا      می کنند، ســعی کنیم 
در کنار انــواع بهره گیری ها، از 
صاحب نعمت نیز غافل نشویم. 
 بیاییم امسال با حضرت زهرا
عهد ببندیم که نمــاز برای ما 

مطرح و اولویت اولمان باشد.
نماز تشــکر از خدا و توکل بر او 
و پناه بردن به خدا و استمداد از 

اوست.

بیاییم در این روزها تصمیــم بگیریم برای 
مهم تریــن رکن دین، یعنــی »نماز« گامی 
عظیم برداریم و نزدیک تریــن افراد، یعنی 
»بستگان و آشــنایان« خود را به آن دعوت 

کنیم و همه، پرچمدار نماز شویم.
اگــر ما در مهمانی ها از صاحب خانه تشــکر 
می کنیم، بایــد از صاحب اصلی نعمت ها نیز 

غافل نباشیم.
بیاییم در نوروز تصمیم جدی بگیریم تا امسال 
به هر روشی که شــده، قرآن را از مهجوری 

خارج کنیم.
نماز و یاد خدا تنها وسیله آرام بخش است. با 
لطف الهی ســتاد تسهیالت سفر برای اقامه 
نماز تدبیراتی اندیشیده  که باید از آنان تشکر 

کنیم.
عید نــوروز، هــوای مطلــوب، تعطیالت، 
مهمانی، صله رحم، لباس نو، سفر و سیاحت؛ 
فرصت های مهمی بــرای اقدامات مهمی 

است که به چند نمونه آن اشاره می شود:
من و شــما عزیزان در طول سال به کارهای 
رســمی مختلفی مشــغولیم. می توانیم در 
فرصت نوروز کارهای غیررسمی، ولی گاهی 
عمیق تر از رسمی در دید و بازدید انجام دهیم؛ 

از جمله:
1. از افراد محبوب و متمکن فامیل بخواهیم 
دور از چشم دیگران جلسه ای خصوصی برگزار 
و بعضی از مشکالت اقوام 

را شناسایی و حل کنند. 
2. نوجوانانــی را کــه در 
دــرس ضعیف هســتند  
خصوصی دعوت کنیم و 
با کمک تحصیل کردگان 
فامیل مشکالت درسی 

آنان را برطرف سازیم. 
3. اگــر در میــان اقوام 
کدورتــی وجود دــارد از 

طریق افراد محبوب یــا مهمانی ویژه یا هر 
راهی که می شود، تالش کنیم آنان را آشتی 

دهیم.
4. معمــواًل در دیــد و بازدیدهــای نوروز با 
گناهانی مواجه می شویم. برای نهی از منکر 

تدبیر حکیمانه ای را اتخاذ کنیم. 
5. در دید و بازدید ممکن اســت ســؤاالت و 
شبهاتی مطرح شــود. می توانیم آن سؤال یا 
اشکال را یادداشت کنیم و با تماس با روحانی 
اسالم شناس و فرهیخته، پاسخ را دریافت و 

شبهه پیش آمده را حل کنیم.
6. سعی کنیم به مسافران درراه مانده کمک 
کنیم و گاهی از خادمان در جاده )پلیس، هالل 
احمر، اورژانس و...( حتی اگر شده با کلمه ای 

تشکر کنیم. 
7. در میان این دید و بازدیدها به بســتگان 
ضعیف و گمنام توجه بیشتری کنیم و حتی 
می توان کمک های خود را به اسم عیدی به 

آنها برسانیم.
8. ممکن اســت در میان بســتگان افرادی 
نســبت به نماز یا جایگاه بلنــد آن، کاهل یا 
جاهل باشــند. از فرصت عید برای آموزش و 
دعوت آنان برای تقویــت رابطه با خدا بهره 

بگیریم.
در پایان عرض می کنم ده ها کار مفید می توان 
در دید و بازدیدهای نوروز برای خدا انجام داد و 
چون انجام این کار بر اساس بخشنامه و اجبار 
و شــرح وظیفه نیست، و فقط برای خداست، 
حتماً از امدادهای الهی بهره مند خواهیم شد. 
این کار زمینه ســاز نصرت خداست و خداوند 

قول داده که:
...و قطعاً خدا به کســی که ]دین[ او را یاری 
می کند، یاری می دهــد؛ چراکه خدا نیرومند 

شکست ناپذیر است.
دوست و ارادتمند شما
 محسن قرائتی


اگر در میان اقوام کدورتی 

وجود دارد و افرادی با 
یکدیگر قهر هستند، از طریق 
افراد محبوب یا مهمانی ویژه 

یا هر راهی که می شود، 
تالش کنیم آنان را آشتی 

دهیم.
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مهارت تبلیغ چهره به چهره در نوروز فاطمی
صمد نظری

مبلّغ و امام جماعت مســجد، باید تمام زمان ها 
و مکان هــا را فرصتی برای تبلیــغ بداند. عید 
نوروز یکی از زمان های بســیار مناســب برای 
ارتباط گیری و تبلیغ چهره به چهره است. از جهت 
مکانی نیز منازل بســتگان و آشنایان در مواقع 
انجام صله رحم، بهترین مکان ها برای امر تبلیغ 

محسوب می شود.
بــا توجه به تقارن ایام فاطمیــه با عید نوروز 
امســال، بسیار مناســب اســت که در تبلیغ 
چهره به چهره در آغاز ســال نو، از سیره حضرت 
فاطمه زهرا  بهره گرفته شود. در این نوشته، 
نکاتی در خصوص تبلیغ چهره به چهره در ایام 
تعطیالت نــوروزی با اســتفاده از روایات آن 

حضرت بیان می شود.

نکتة اول 
مبلّغ و امام جماعت مسجد باید موقعیت شناس 
باشد؛ یعنی بداند چه زمانی مناسب است با افراد 
ارتباط بگیرد. برای شــروع صحبــت و ایجاد 
ارتباط، باید زمان را در نظر گرفت. هنگامی که 
مخاطب خسته اســت، سریال مورد عالقه اش 
را تماشا می کند، ســرگرم بازی با تلفن همراه 
اســت یا مشغول کار یا تفریح دلخواهش است، 
زمان های مناسبی برای تبلیغ نیستند. باید صبر 
کرد تا موقعیتی پیش بیاید؛ مثاًل هنگامی که از 
مبلّغ سؤالی پرسیده  یا شکایتی طرح می شود یا 
زمانــی که تقاضای ورود به بحث صورت گیرد، 

مواقع مناسبی برای تبلیغ است.

نکتة دوم 
مبلّغ برای ابتدای بحث مطلب جذاب و مناسبی 
را مطــرح کند تا فتح بابی بــرای ایجاد ارتباط و 
سخن گفتن باشد. یکی از راه هایی که می تواند 
کمک کار برای این منظور باشد، استفاده از سؤال 
در زمان مناسب است؛ مثاًل با دیدن یک فیلم یا 
سریال که مردی خیلی از خانمش حساب می برد 
و به او خیلی احترام می گذارد، پرســیده شود که 
آیا اسالم با زن ذلیلی موافق است؟ آیا احترام به 

زنان همان زن ذلیلی است؟ و ... .

  در جــواب باید به حدیثــی از حضرت زهرا
اشاره کرد که فرمود: »خیارکم َالَیُنُکم مناکبه، 
کرمهم لنسائهم؛1بهترین شما کسانی هستند  و ا
که متواضع تر و خوش برخوردتر از همه باشند و 

بیشتر از همه به زنان خود احترام کنند«.
این احترام گذاشــتن به معنای تابع زن شــدن 
نیست؛ بلکه اگر مرد به زن خود احترام و تعظیم 
نماید، زن احساس می کند که شوهرش قدر او 
و زحماتش در خانه را می دانــد. این امر باعث 
می شود زن محبت و احترام کافی و مورد نیازش 
را از شــوهرش دریافت دارد و دنبال محبت و 
احترام در خارج از منزل نگردد؛ بنابراین با این کار 
جلوی خیلی از مفاسد اجتماعی گرفته می شود؛ 
چراکه زنان دیگر در جامعه خودنمایی نمی کنند.
در این زمینه از امام صادقg روایت شده که به 
مردان سفارش می کنند در شبانه روز چند بار به 
ِک؛ من دوستت  همسرانشان بگویند: »اّنی ُاحّبُ
دارم« یا اینکه مردان پای صحبت های زنانشان 
بنشینند و حرف های آنان را خوب گوش دهند. 
از جهت روانشناسی زنان دوست دارند با کسی 
یا کســانی حرف بزنند تا تخلیه عاطفی و روانی 
شــوند. اگر شوهرشان به ســخنان آنان گوش 

ندهد، سراغ افراد دیگری خواهند رفت. 

نکتة سوم 
تناســب موقعیتی که در آن قرار دارند یا تناسب 
موضوع بحث با ســیره حضرت زهرا  بسیار 

مهم است. مثال:
حضرت می فرمایند: »ادنی مــا تکون المرأه من 
رّبهــا ان تلزم قعر بیتهــا؛2 نزدیک ترین حالت زن 
به خداوند، زمانی اســت که مالزم خانة خودش 
گردد«. یعنی ارتباطش با نامحرمان قطع باشد و 

در معرض دید نامحرمان نباشد.
این روایت نورانی باید زمانی مطرح شــود که 
بحث کار در بیرون از منزل پیش آمده باشــد؛ 
لذا قبــل از آن باید زمینه را طوری فراهم آورد 
که بحث کار دــر بیرون منزل پیش بیاید. بعد 
روایت فوق طرح و تبیین شود. البته تبیین هم 
اهمیت فوق العاده ای دارد. گاهی برای توجیه 
ضرورت کار زن در بیرون از خانه، هزینه های 
باالی زندگی، قسط های عقب مانده، مخارج 
روزمره و مواردی از این دست مطرح می شود. 
در جــواب باید مباحث اعتقادــی مانند رّزاق 
بودن خدا و اعتمــاد و توکل به او و قناعت در 

زندگی تبیین شود.

نکتة چهارم 
بــا مرور احادیث حضــرت فاطمه  می توان 
روایاتی را که برای مردم بیشتر کاربرد دارد و نیاز 
یا مشکلی از مشکالت آنان را برطرف می سازد، 

انتخــاب کرد و در ایام عید آنهــا را بازگو نمود. 
البتــه باید مطالعات جانبی دربــارة آن روایات 
انجام گیرد تا تســلط کافی برای طرح روایات 

به دست آید.
مثال: روایات کاربردی:

1. فلســفه وجوب صله رحم: »و صلــة االرحام 
منماة للعدد؛ و صله رحم را وسیله افزایش تعداد 

مسلمانان و مؤمنان قرار داد«.
2.   فلســفه وجــوب روزه: »و الصیــام تثبیتــا 
لالخالص؛ و روزه را موجب تقویت اخالص قرار 

داد«.
3. فلسفه وجوب نماز: »و الصالة  تنزیها لکم من 
الکبر؛ و نماز را وسیله ای برای پاک شدن از غرور 

قرار داد«.
4. فلسفه وجوب زکات: »و الزکاة تزکیه للنفس 
و نمــاء فــی الــرزق؛ و زکات را مایه تزکیه نفس و 

موجب افزایش روزی قرار داد«.
5. فلسفه وجوب امامت: »وامامتنا امانا للفرقه؛ 
و امامت ما را موجب امنیت مســلمانان از تفرقه 

قرار داد«.
6. فلســفه وجوب نیکی به پدــر و مادر: »و بّرا 
الوالدین وقایه من الســخط؛ و نیکی و احترام به 
پدر و مادر را موجب مصون ماندن از عذاب قرار 

داد«.
7. فلســفه وجوب قصاص: »والقصــاص حقنا 
للدماء؛ و قصاص را موجب پاســبانی و حراست 

از خون مسلمانان قرار داد«.
8. فلسفه وجوب امر به معروف: »و االمر بالمعروف 
مصلحه للعاّمه؛ و امر به معروف را موجب اصالح 

جامعة مسلمانان قرار داد«.
9. فلسفه وجوب حرمت شرک: »و حّرم الشرک 
اخالصــا لــه بالربوبیــه؛ و شــرک را حرام نمود تا 

اخالص در عبودیت و بندگی  حاصل شود«.
10. فلســفه وجوب ایمان: »فجعل اهلل االیمان 
تطهیرا لکم من الشرک؛ پس خداوند متعال ایمان 
را وسیله ای برای پاک شدن از شرک قرار داد«.3 

نکتة پنجم
 روایات انتخاب شــده ابتدا به صورت ابهامی و 
ســؤالی و با تعریف و بزرگنمایی مطرح شود تا  
زمینه برای طرح روایت ایجاد شود و مخاطب را 

تحت تأثیر قرار دهد.
مثــال: اگر می خواهید بهترین مصلحت های و 

تقدیرات امور برای شما رقم بخورد، می دانید باید 
چه کار کنید؟

ما که بهترین تقدیرات و مصلحت های خودمان 
را نمی دانیم. تازه اگر هم بدانیم، دست ما نیست؛ 
با خدا اســت. حال چه کار کنیم تا خدا بهترین 
مصلحــت را برای ما بخواهد؟ بعضی ها چه کار 
می کنند که همیشــه خوش شــانس هستند و 

بدبیاری ندارند؟
یعنی می شود بهترین تقدیرات برای ما هم رقم 

بخورد؟ چگونه؟
دــر جواب باید گفت: حضــرت صدیقه طاهره 
فاطمه مرضیه  این گونه پاسخ داده است که: 
»مــن اصعد الی اهلل خالص عبادته، اهبط اهلل له 
افضل مصلحته؛4 هر کس خالص ترین عبادت 
خود را به ســوی خداوند باال بفرســتد، خداوند 
متعال نیز برترین و بهترین مصلحت و تقدیرش 

را برای او پایین می فرستد«.
پرواضح اســت که روایت فــوق را باید کاماًل 
توضیح داد و منظور از عبادت خالص را مشخص 
کرد. حکمت های خداوند باید تبیین شــود که 
گاهی بهترین مصلحتش ایجاب می کند انسان 
در سختی باشد. تبیین این مطلب باعث می شود 
چنانچه بعدها مخاطب در زندگی دچار سختی 

شد، به روایت بدبین نشود.
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مبّلغ و امام جماعت مسجد باید 

موقعیت شناس باشد؛ یعنی بداند چه زمانی 
مناسب است با افراد ارتباط بگیرد. برای 
شروع صحبت و ایجاد ارتباط، باید زمان 

را در نظر گرفت. هنگامی که مخاطب 
خسته است، سریال مورد عالقه اش را تماشا 

می کند، سرگرم بازی با تلفن همراه است 
یا مشغول کار یا تفریح دلخواهش است، 

زمان های مناسبی برای تبلیغ نیستند



منبر  مهارت

این اســت که مردم فهیم ایران به خوبی متوجه 
اهمیت مسائل معنوی هستند. در آغاز سال جدید 
ــَب اْلُقُلوِب  شمســی و عید نوروز، دعای »َیــا ُمَقّلِ
َل اْلَحْوِل َو  َهاِر َیا ُمَحــّوِ ْیــِل َو الّنَ

َ
َر الّل ْبَصــاِر َیــا ُمَدّبِ

َ ْ
َو ال

ْحَسِن اْلَحاِل« را می خوانند 
َ
ْل َحاَلَنا ِإَلی أ ْحَواِل َحّوِ

َ ْ
ال

و به معنا و مفهوم آن کاماًل توجه دارند. از چند هفته 
قبل عید نوروز، بلیط های سفر به مشهد مقدس و 
قم تمام می شــود و مردم سال نو خود را در اماکن 

مذهبی به همراه خواندن ادعیه آغاز می کنند.
از طرف دیگــر همواره عید نورز بــرای ایرانیان 
عیدی مقدس و مبارک بوده اســت. امســال که 
لحظه سال تحویل در بامداد شنبه اول فروردین 
ماه، یعنی ســاعت 2 و 15 دقیقه است، مبلّغان و 
روحانیان می توانند با تشویق اقوام و آشنایان خود 
به حضور در اماکن مذهبی و مقدس در زمان سال 
تحویل و خواندن دسته جمعی ادعیه سفارش شده 

در نوروز، قدمی مناسب در این راه بردارند.
با توجه به اینکه مردم برای متبرک شدن سال جدید 
به دعا کردن در زمان تحویل سال می پردازند، به 
مناسبت تقارن این ایام با فاطمیه، این بُعد مذهبی 
و دینی سال تحویل به خودی خود ُپررنگ می شود 
و در همین راستا مبلّغان نیز  باید در متوجه کردن 

اطرافیان خود به این تقارن تالش کنند.
اهمیت و تقدس عید نوروز به اندازه ای اســت که 
از امام صادــقg در مورد عید نوروز روایتی بلند 
نقل شده است که ایشان می فرماید: »نوروز روزی 
ا ســت که در آن پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( برای 
حضرت علیg در غدیر خم پیمان گرفت و آنان 
که آنجا بودند، به والیت آن حضرت اقرار کردند و 
خوشا به حال کسی که آن عید را نگه  داشته و بدا به 
حال کســی که آن را زیر پا نهاد. نوروز روزی ا ست 
که در آن پیامبــر حضرت علیg را با وادی 
جنیان مواجه کرد و از آنــان میثاق گرفت. نوروز 
روزی ا ســت که در آن علیg در جنگ نهروان 
پیروز گشــت. نوروز روزی ا ست که در آن قائم ما 
اهل بیت ظاهر می شود و خداوند او را بر دجال پیروز 
می سازد. نوروزی نیست که ما در آن منتظر فرج 
نباشیم؛ چراکه آن روز از برای ما است. ایرانیان آن 
را نگاه داشــتند؛ اما شما آن را از بین بردید و نوروز 

اولین روز سال برای ایرانیان است«.
معلی می گویــد: حضرت این مطالــب را بر من 
امالء کردند و من نوشتم. معلی در جای دیگری 
 gمی گوید: در صبحگاه نوروز خدمت امام صادق
رسیدم. امام فرمودند: معلی! آیا می دانی امروز چه 
روزی ا ست؟ عرض کردم: نخیر، ولی همین قدر 
می دانم روزی ا ســت که ایرانیــان آن را بزرگ 
می دانند و گرامی اش داشــته و در آن روز به هم 
تبریک می گویند. امام فرمودند: قسم به خانه خدا 
که این روز برای امر بزرگی اســت که آن را برایت 
شــرح می دهم تا بدانی. عرض کردم: یادگیری 
این مطب برایم دوست داشــتنی تر از این اســت 
که عمری جاودان یابم؛ خداوند دشــمنان شما 
را نابود ســازد. امام فرمودند: معلی! نوروز روزی  
اســت که خداوند در آن از انسان ها پیمان گرفت 

که او را بپرســتند و برایش شریک قائل نشوند و 
به دین فرســتادگانش گروند. نوروز روزی ا ست 
که خورشــید برای اولین بار طلوع کرد و بادهای 
باَرور ساز وزید و گل های زمین آفریده شد. نوروز 
روزی ا ست که کشتی حضرت نوح )که سالم خدا 
بــر پیامبر ما و خاندانش و بر او باد( بعد از طوفان بر 
فراز کوه جودی ســاحل گرفت. نوروز روزی ا ست 
که فرشته وحی، جبرائیلg بر پیامبر اسالم نازل 
شد. نوروز روزی ا ست که حضرت ابراهیم بت های 
قوم خود را شکست و نوروز روزی  است که پیامبر 
اکــرم )صلی اهلل علیه و آله(، حضرت علیg را بر 
دوش خود بلند کرد تا بت های قریش را در انداخته 

و درهم شکند.
عید نوروز اهمیت این چنینــی دارد و وقایع مهم 
تاریخی در آن ُرخ دادــه که اهمیت و تقّدس آن 
را چند برابر کرده است؛ لذا مبلّغان و روحانیان نیز 
باید برای دیگران و نشان دادن اهمیت این عید و 
تقارن آن با ایام فاطمیه، ایجاد انگیزش کنند. ابزار 
انگیزش نیز در این ایام بســیار است که از جمله 
 آنها می توان به باب الحوائج بودن حضرت زهرا
اشــاره کرد و برای اینکه مردم بتوانند سال خود 
را بیمه کنند، می توانند متوســل به بی بی دو عالم 

شوند.
نکته مهم دیگر ادبیات طالب و مبلّغان است که 
در این ایام باید بیشــتر تقویت شود؛ زیرا نباید به 
دلیل این تقارن مناسبتی، رفتاری افراطی داشته 
باشند و فرصت شادی مردم را به بهانه ایام فاطمیه 
بگیرنــد. ایام فاطمیه اول و دــوم هر کدام دوروز 
است و نباید آن را به دو دهه گسترش داد؛ چراکه 
اقدامی افراطی و عملی آســیب زا است. حضرت 
آیت اهلل شبیری ســال گذشته به گسترش دادن 
ایام سوگواری شیعیان یعنی محّرم، صفر و فاطمیه 
اعتراض کردند و متذکر آسیب های آتی کارهای 
افراطی در زمینه دین شدند و دربارة فرصت سوزی 

هشدار دادند.
 ،لذا باید مردم را فقط در روز شهادت حضرت زهرا
یعنی چهارم فروردین ماه به عزاداری تشویق کنند 
و اصراری به عزادــاری در روزهای بعدی نکنند؛ 
زیرا مردم فهیم و عاقل هستند و مراعات می کنند 

و حرمت این ایام را قطعاً نگه می دارند.
از طــرف دیگر مردم به طور کلی دــر ایام نوروز 
شــادی های معمول و متعارف را انجام می دهند و 
از شــادی هایی که به طور ذاتی حرام است، دوری 
می جویند. شــادی که حرام باشد، همیشه حرمت 
است و وجود مناسبت های سوگواری یا عدم آن، 
موجب حرام یا حالل شدن آن نمی شود؛ بنابراین 
طــالب و مبلّغان  باید مردم و اقوام را در برگزاری 
شــادی های نوروز در غیر از روز چهارم تشــویق 

کنند. 
مردم نیز می توانند در تدارک دیدن هدایای نوروزی 
ابتکار عمل داشته و هدایایی انتخاب کنند که هم 
با ایام نوروز مناسبت داشته باشد و هم نشانه ای از 

حضرت زهرا در آن باشد.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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منبر  معارف

 ایجاد انگیزه به روش داستانی
سعدی در حکایتی می نویســد: بازرگانی را 
دیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل 
بنده و خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به 
حجره خویش برد و همه شــب نیارامید، از 
سخن های پریشان گفتن که فالن انبارم به 
ترکستان است و فالن بضاعت به هندوستان 
و این کاغــذ قباله فالن زمین و فالن چیز را 
فالن زمین، گاه گفتی که خاطر اســکندریه 
دارم کــه هوایی خوش اســت و گاه گفتی 
که دریای مغرب مشــوش است و باز گفت: 
سعدیا! ســفری دیگر در پیش است، اگر آن 
کرده شــود، بقّیه عمر خویش به گوشه ای 
بنشــینم و ترک تجارت کنم، گفتم: آن سفر 

کدام است؟
گفت: گوگرد پارســی به چیــن خواهم برد، 
شــنیدم که آنجا قیمت عظیم دارد و از آنجا 
کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند 
و پــوالد هندی به حلــب و آبگینه حلبی به 
یمــن و بُرد یمانی به پارس و از آن پس ترک 
تجارت کرده به دکانی بنشینم، چندان از این 
مالیخولیا فرو خواند کــه بیش از آن طاقت 

گفتنش نماند!
پس گفت: ای سعدی! تو نیز سخنی بگوی از 

آنچه دیده و شنیده ای.
گفتم:

آن شنیدستی که در اقصای غور   
بار ساالری بیفتاد از ستور

گفت چشم تنگ دنیادوست را   
یا قناعت پر کند یا خاک گور1

رفتارسازی 
این کالم حضرت، اصــل مهمی در تعامل 
زوجین است و ریشه برخی از ناسازگاری های 
زوجیــن به غفلت از این حدیث اســت. اگر 
بانویی در بیان خواســته هایش از شــوهر 
خود، این ســیره حضرت را مالک خود قرار 
دهد، چقدر الفــت و صمیمت به خانواده ها 
برمی گردد؟ اگر زن مسلمان در پرتو سبک 
و ســیره فاطمی همواره قناعــت را نصب 
العین خود قرار هد آیا به گنجی تمام شــدنی 
دست نیافته است؟ آیا زنی که فقط به دنبال 
تشریفات، چشم وهم چشمی و زندگی اشرافی 
و لباس های و خریدهای آن چنانی باشــد، 
می تواند به اهداف واالی زندگی پاک معنوی 
دست یابد؟ ازاین رو قناعت و صرفه جویی در 
مخارج زندگی عالوه بر شیرین شدن زندگی 

کانون خانواده را گرم می کند. 
چقدــر بر امیرالمؤمنین لحظــه فراق از این 
همســر باوفا سخت است! چه گذشت بر آن 
حضرت، لحظه ای که می خواســت 
امانت رســول خدــا را باز پس 

گرداند؟ ...

اقناع اندیشه با اسلوب توضیح و تبیین 
اهمیت قناعت

صفــت قناعت، یکی از بهترین و پرمنفعت ترین صفات برای آدمی اســت. قناعت، محصول 
ایمان، میوه رضا و ثمره ادب قلب انســان، نسبت به خداوند است. قناعت، حافظ انسان از چشم 
و هم چشمی است که جز ایجاد لشکر غم و غصه چیزی برای انسان به ارمغان نمی آورد. انساِن 
قانع، زندگی اش را در امور مالی، در چهارچوب حالل و در امور نفسی و شهوانی، در چهارچوب 

پاکی و در امور اجتماعی، در چهارچوب حسن خلق نگاه می دارد. 
َة؛2 سزاوار است انسان  ّ

امیرالمؤمنین می فرمایند: »َیْنَبغی ِلَمْن َعَرَف َنْفَسُه أْن َیْلَزَم اْلَقناَعَة َو اْلِعَف
خودشناس مالزم قناعت و پاکی شکم و شهوت باشد«.

اقناع اندیشه با اسلوب تنظیم و دسته بندی 
آثار قناعت

1. بی نیازی از مردم
امــام صادقg می فرمایند: »َمْن َقِنَع ِبمــا َرزَقُه اهلَلُّ َفُهَو ِمْن أْغَنی الّناِس؛3   آن کس که  به روزی 

پاک و حالل خدا قناعت کند، از بی نیازترین مردم است«.
ْوَحی اهلُل َتَعاَلی ِإَلی َداُوَد ع َیا َداُوُد ِإّنِي َوَضْعُت َخْمَســًة ِفي َخْمَســة ... َوَضْعُت اْلِغنی ِفی اْلَقناَعِة 

َ
»أ

َو ُهــْم َیْطُلُبوَنــُه فــی َکْثَرِة اْلماِل َفال َیِجُدوَنُه؛4 خداوند بزرگ به داود وحی کرد: ثروت را در قناعت 
گذاشته ام، مردم در زیادی مال می جویند، ولی نمی یابند«.

2. کسب عزت
؛5 میوه قناعت عزت و آبرو است«. ّ

امیرالمؤمنین می فرمایند: »َثَمَرُة اْلَقناَعِة اْلِعُز
3. آسان شدن حساب قیامت

 َعَلْیَك اْلِحســاُب؛6 و به آنچه داده شــدی 
ّ

پیامبر اکرم می فرمایند: »َو اْقَنْع ِبما اوتیَتُه َیِخَف
قناعت ورز تا حساب قیامت بر تو سبک و آسان گردد«.

ِ ِباْلَیســیِر ِمَن اْلَمعاِش َرِضَی اهلَلُّ ِمْنُه ِباْلَیســیِر ِمَن 
امام صادقg می فرمایند: »َمْن َرِضَی ِمَن اهلَلّ

اْلَعَمِل؛7 هر کس به داده اندک حق در امر معاش خشــنود باشد، خدا به عمل اندک او رضایت 
خواهد داد«.

4. دستیابی به زندگی  پاک 
یکی دیگر از آثار قناعت، لذت بخش شدن زندگی و گرم شدن کانون خانواده است. 

ْطَیُب اْلَعْیِش اْلَقَناَعُة؛8 پاک ترین زندگی، قناعت است«.  
َ
امیرالمؤمنین علی g می فرمایند: »أ

همچنین حضرت می فرمایند: »أْنَعُم الّناِس َعْیشًا َمْن َمَنَحُه اهلَلُّ ُسْبحاَنُه اْلَقناَعَة؛9 بهترین 
ناز و نعمت در زندگی آن کســی قرار دارد که خداونِد پاک قناعت روزیش فرموده 

است«.
 َعْیــٍش؛10 قناعت 

ُ
همچنیــن حضرت می فرماینــد: »اْلَقناَعــُة أْهَنــأ

خوش گوارترین زندگی است«.

تحریک احساس با اسلوب داستان واره 
قناعت در سیره حضرت زهرا

سلمان فارسی می گوید:
روزی حضرت فاطمه را دیدم که چادری ساده بر سر داشت. با تعجب عرضه داشتم: عجبا! 
دختران پادشــاهان ایران و قیصر روم بر کرسی های طالیی می نشینند و پارچه های زربافت و 
اشرافی به تن می کنند؛ اما دختر رسول خدا که عظمت و جاللتش از همه آن ها باالتر و بیشتر 
است، نه چادرهای گران قیمت بر سر دارد و نه لباس های فاخر و زیبا! ایشان فرمودند: »َیا َسْلَماُن 
َیاَب َو اْلَکَراِســّیَ ِلَیْوٍم آِخٍر؛11 ای ســلمان! خداوند لباس  و تخت ها ما را برای روز  َر َلَنا الّثِ

َ
ِاّنَ اهلَل َذّخ

قیامت ذخیره کرده است«.
 حضرت آنگاه به محضر پدرشان رفتند و عرض کردند: »یا رسول اهلل! سلمان از لباس ساده من 
 gتعجب کرد. قســم به خدایی که تو را به رســالت در راه حق برانگیخت! من و همسرم علی
همواره زندگی ســاده را پیشــه خود کرده ایم. فرش خانه ما پوست گوسفندی است که روزها 
شــترمان بر روی آن علف می خورد و شب ها بر روی آن می خوابیم و بالش ما چرمی است که از 

لیف خرما پر شده است«.
 همچنین روزی رسول خدا وارد منزل دخترشان شدند و ایشان را مشاهده کردند که روی 
زمین نشســته اند و با یک دست فرزندشان را در آغوش گرفته و شیر می دهند و با دست دیگر 
با آســیاب دستی گندم ها را آرد می کنند. از دیدن زندگی ساده و رفتار قناعت پیشه، اما گرم و پر 
ِلی َمَراَرَة الدنیا ِبَحالَوِة  عاطفه اشک در چشمان رسول خدا حلقه زد و فرمودند: »َیا ِبْنَتاْه َتَعّجَ
ِخَرِة؛ دخترم! مشکالت دنیا را به یاد شیرینی و حالوت زندگی در جهان آخرت بر خود هموارساز 

ْ
ال

و تحمل کن!«
ِئِه؛12 

َ
ِ َعَلی آال

ْکُر هلِلَّ
ُ

ِ َعَلی َنْعَماِئِه َو الّش
 حضرت فاطمه نیز عرضه داشتند: »َیا َرُسوَل اهلِل اْلَحْمُد هلِلَّ

ای رسول خدا! حمد و سپاس خداوند را در مقابل این همه نعمتی که به ما داده است«.
 البته قناعت و ساده زیستی یک بانوی مسلمان به این معنی نیست که ژولیده و آلوده و بد لباس 
زندگی کند؛ یا مرد در حال گشاده دســتی رفاه بیشتر را برای خانواده آماده نکند، بلکه می توان 

سادگی لباس را توأم با تمیزی و شیک پوشی کرد.
باز در جای دیگر در ســیره حضرت می بینیم که در یکی از روزهای پر مشــقت، غذا در منزل 
امیرالمؤمنینg کمیاب شــده بود. امام از همسرشان پرسیدند: »فاطمه جان! غذایی داری که 
مقداری تناول کنیم؟«. فاطمه پاسخ دادند: »سوگند به آن خدایی که مقام و عظمت تو را باال 
برد! سه روز است که غذای کافی در منزل نداریم و مقدار اندکی هم که داشتیم به شما بخشیدم 

و خودم رنج گرسنگی را تحمل کردم«.
 امام  فرمودند: چرا به من اطالع ندادی؟ 

 
َ

َلَک َشْیئًا َفَقاَل ال
َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
حضرت زهرا پاسخ دادند: »َکاَن َرُسوُل اهلِل صلی اهلل علیه و آله َنَهاِنی أ

ِلیِه؛13 رسول خدا مرا نهی فرموده 
َ
 َتْسأ

َ
 َفال

َّ
ِک َشــْیئًا ِإْن َجاَءِک ِبَشــْیٍء َعْفوًا َو ِإال ِلی اْبَن َعّمِ

َ
َتْســأ

است که از تو چیزی بخواهم و به من سفارش کرده که از پسر عمویت چیزی درخواست 
نکن! اگر خودش چیزی آورد، بپذیر وگرنه خودت درخواست نکن!«

دــر برخی نقل ها دیگر آمده حضرت فاطمه در پاســخ فرمودند: »یــا أَبا 
َف َنْفَسَک ما ال َتْقِدُر َعَلْیِه؛14 ای  َکّلِ الَحَسن، إّنی لْسَتحی ِمْن إلهی أْن أ
ابوالحســن! من از خداوند حیا می کنــم که تو را تکلیف کنم بر 

چیزی که قادر بر آن نیستی«.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

8

مسجــــد
شمـاره183
فروردینماه
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اقناع اندیشه 
بااسلوب تنظیم ودسته بندی

ازاین رو با توجه به اهمیت آینده خود و فرزندمان 
ضرورت دارد، مالک های انتخاب همســر را 
بشناسیم تا سعادتمان را تضمین کنیم. برخی 

از این مالک های مهم عبارت اند از: 
1. ایمان و دین داری

اّولین و مهم ترین مالک در انتخاب همســر 
دین داری اســت. قرآن کریم دــر این زمینه 
ی ُیْؤِمّنَ  می فرماید: »َو ال َتْنِکُحوا اْلُمْشِرکاِت َحّتَ
ْعَجَبْتُکْم َو ال 

َ
َمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْیٌر ِمْن ُمْشــِرَکٍة َو َلْو أ

َ َ
َو ل

ی ُیْؤِمُنوا َو َلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْیٌر  ُتْنِکُحوا اْلُمْشِرکیَن َحّتَ
ْعَجَبُکــْم  ...؛3 و با زنان مشرک 

َ
ِمــْن ُمْشــِرٍك َو َلْو أ

و بت پرست، تا ایمان نیاورده اند، ازدواج نکنید! 
)زیرا( کنیز باایمان، از زن آزاد بت پرست، بهتر 
اســت؛ هر چند )زیبایی، یا ثروت، یا موقعیت 
او( شــما را به شــگفتی آورد و زنان خود را به 
ازدواج مردان بت پرست، تا ایمان نیاورده اند، 
در نیاورید! )زیرا( یک غــالم باایمان، از یک 
مرد آزاد بت پرست، بهتر است؛ هر چند )مال و 
موقعیت و زیبایی او،( شما را به شگفتی آورد«.

ًة 
َ
َج اْمَرأ رســول خدا می فرمایند: »َمْن َتــَزّوَ

 ِلَجَماِلَها َلْم َیَر ِفیَها َما ُیِحّبُ َو َمْن 
َّ

ُجَهــا ِإال  َیَتَزّوَ
َ

ال
 َلــُه َوَکَلــُه اهلُل ِإَلْیــِه 

َّ
ُجَهــا ِإال  َیَتَزّوَ

َ
َجَهــا ِلَماِلَهــا ال َتَزّوَ

یــِن؛4 هر کس که  َفَعَلْیُکــْم ِبــَذاِت الّدِ
برای جمالــش ازدواج کند به 
چیزی می رسد که از آن 
کراهت دارد و هر 
کس با زنی 

برای مالــش ازدواج کند خدا او را به همین امر 
واگذار می نماید، پس بر شــما باد به ازدواج با 

دین دار«.
رسول خدا از امیرالمؤمنینg در بامداد اولین 
روز عروســی پرسیدند: همســرت را چگونه 

یافتی؟
ایشان فرمودند: »ِنْعَم اْلَعــْوُن َعَلی َطاَعِة اهلل؛5 

بهترین یاور بر اطاعت خدا است«.
همچنین حضرت زهرا در ساعات آخر عمر 
شریفشــان فرمودند: »َیا اْبَن َعّمِ َمــا َعِهْدَتِني 
 َخاَلْفُتــَك ُمْنــُذ َعاَشــْرَتِني ؛ 

َ
 َخاِئَنــًة َو ال

َ
َکاِذَبــًة َو ال

پســرعمو! در طول عمر هرگز بــه تو دروغ 
نگفتم و خیانت نکردم و هیچ گاه با تو مخالفت 

ننمودم«.
ْعَلُم ِباهلِل 

َ
ْنِت أ

َ
سپس امام فرمودند: »َمَعاَذ اهلِل أ

ْن 
َ
 َخْوفــًا ِمــْن اهلِل ِمْن أ

ُ
َشــّد

َ
ْکــَرُم َو أ

َ
ْتَقــی َو أ

َ
َبــّرُ َو أ

َ
َو أ

َخــِك ِبُمَخاَلَفِتــي؛6 معــاذ اهللَّ که تو خالفی  َوّبِ
ُ
أ

را مرتکب شــده باشــی. مرتبه خداشناسی و 
نیکوکاری و تقوا و خداترســی تو باالتر از آن 

است که با من مخالفت کرده باشی«.
2.   خوش اخالقی

رســول خدا می فرمایند: »ِإَذا َجاَءُکــْم َمْن 
 َتْفَعُلوُه َتُکْن 

َّ
ُجــوُه ِإال َتْرَضــْوَن ُخُلَقــُه َو ِدیَنــُه َفَزّوِ

ْرِض َو َفســاٌد َکِبیٌر؛7 اگر کســی به 
َ ْ
ِفْتَنــٌة ِفــي ال

عنوان خواســتگاری به نزد شما آمد که خلق و 
دینش را می پســندید با او ازدواج کنید و اگر به 
این دستور عمل نکنید. فتنه و فساد بزرگی در 

زمین به وجود خواهد آمد«. 
حســین بشــار واســطی می گوید: »به امام 

رضاg نوشتم، یکی از خویشاوندان از دخترم 
خواســتگاری کرده است، اما بداخالق است، 
حضرت فرمودند: »اگر بداخالق اســت به او 

دختر نده«.8 
3. عقل و درایت

بیشتر اختالفات خانوادگی و کشمکش های 
زندگی معلــول جهالت زوجین، یــا یکی از 
آنان اســت. زوجین هر چه عاقل تر باشند بهتر 
می توانند همســرداری کنند و وسیله آرامش 
همدیگر را فراهم سازند. همسر عاقل، گذشت 
و بردباری دارد و با بهانه های کوچک و جزئی 
زندگی را متالشی نمی سازد. به  عالوه، حماقت 
والدین در فرزند تأثیر دارد. همســر باهوش و 
عاقل بهتر می تواند نســبت به تعلیم و تربیت 

فرزندانش انجام وظیفه نماید. 
ُکْم َو َتْزِویَج  ا امیرالمؤمنین g می فرمایند: »ِإّیَ
ٌء َو ُوْلَدَهــا ِضَیــاٌع؛9 

َ
اْلَحْمَقــاِء َفــِإّنَ ُصْحَبَتَهــا َبــال

با انســان احمق و نافهم ازدــواج نکنید؛ زیرا 
معاشــرت با او بالیی است عظیم و فرزندانش 

نیز ضایع خواهند شد«. 
4. تقوا و پاکی

قرآن کریم و روایات به پاک دامنی و تقوا تأکید 
فراوان کرده اند. قرآن شــریف در این زمینه 
ْو ُمْشــِرَکًة 

َ
 َزاِنَیًة أ

َّ
 َینِکُح إال

َ
اِنــي ال می فرماید: »الّزَ

َم َذِلَك  ْو ُمْشــِرٌك َوُحّرِ
َ
 َزاٍن أ

َّ
 َینِکُحَها ِإال

َ
اِنَیــُة ال َوالّزَ

َعَلــی اْلُمْؤِمِنیــَن؛10 مرد زناکار جز با زن زناکار یا 
مشرک ازدواج نمی کند، و زن زناکار را جز مرد 
زناکار یا مشرک، به ازدواج خود در نمی آورد، و 

این کار بر مؤمنان حرام شده است«.
امام حســنg بــه مردی که بــرای ازدواج 

ْجَها  دخترش مشورت خواست، فرمودند: »َزّوِ
ْبَغَضَها 

َ
ْکَرَمَها َو ِإْن أ

َ
َها أ َحّبَ

َ
ُه ِإْن أ ِمْن َرُجٍل َتِقّيٍ َفِإّنَ

َلْم َیْظِلْمَها؛11 دخترت را به ازدواج انسان متقی و 
پرهیزکار درآور، زیرا اگر دخترت را دوست داشته 
باشد او را اکرام و احترام می کند و اگر نسبت به 

او بغض داشته باشد به او ظلم نمی کند«.
5. شرافت خانوادگی

ُج  ُب َیْخُر ّیِ
قرآن کریم می فرماید: »َو اْلَبَلُد الّطَ

 َنِکدًا؛12 
َ
ُج ِإاّل ذي َخُبَث ال َیْخُر

َ
ِه َو اّل َنباُتُه ِبِإْذِن َرّبِ

سرزمین پاکیزه )و شیرین( گیاهش به فرمان 
پروردگار می روید، اما سرزمین های بد طینت 
)و شــوره زار( جز گیاه ناچیــز و بی ارزش از آن 

نمی روید«.
رســول خدا دربــاره اصالت و شــرافت 
ُکْم   ا ــاُس  ِإّیَ َهــا الّنَ ّیُ

َ
خانوادگی می فرماینــد: »أ

َمــِن؛  ای مردــم از گیاهانی که بر  َو َخْضــَراَء الّدِ
مزبله ها می روید اجتناب نمایید، ِقیَل َیا َرُســوَل 
َمِن؛ گفته شــد: یا رسول اهلّل  اهلِل َو َما َخْضَراُء الّدِ
مقصود شما از سبزه زاری که بر مزبله می روید 
ْوِء؛13 زن  ُة اْلَحْسَناُء ِفي َمْنِبِت الّسَ

َ
چیست؟ اْلَمْرأ

زیبایی که در خانواده پست و فرومایه پرورش 
می یابد«.

همچنین پیامبر اسالم فرمودند: »وانظر 
فی ای نصاب تضع ولدک فان العرق دساس؛14 
بنگر فرزند خود را در کجا قرار می دهی که ژن 

تأثیر خود را باقی می گذارد«.
و نیز فرمودند: »تزوجوا فی الحجرالصالح، فان 
العرق دســاس؛15 با خانواده ای خوب و شایسته 

وصلت کنید؛ زیرا خون اثر دارد«.
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منبر  معارف

 ایجاد انگیزه 
به روش ضرورت مطلب

هر فردی به شــکلی با مسئله ازدواج مواجه 
است؛ جوانان در آســتانه ازدواج به شکلی 
و والدین و بزرگ ترها بــه نوعی دیگر با آن 
دست وپنجه نرم می کنند. با توجه به اهمیت 
موضوع و پیامدهای این مسئله مهم، ضروری 
است مالک ها و معیارهای درست و منطقی 
ازدواج را بشناسیم. بهترین مالک ها در آیات 
قــرآن کریم و در روایات معصومان  بیان 
 gشده اســت. به عنوان مثال امام صادق
درباره اهمیت توجه به مالک های انتخاب 
ْیَن َتَضُع َنْفَسَك َو َمْن 

َ
همسر فرمودند: »اْنُظْر أ

ك ؛1  ُتْشِرُکُه ِفي َماِلَك َو ُتْطِلُعُه َعَلی ِدیِنَك َو ِسّرِ
خوب دقت کن که خودت را در کجا می نهی 
و چه کسی را در مالت شریک می گردانی و بر 

دین و اسرارت آگاه می سازی«.
َدٌة َفاْنُظْر َما 

َ
ُة ِقــال

َ
َمــا اْلَمــْرأ و نیز فرمودند: »ِإّنَ

ــد؛2 زن به منزله گردنبندی اســت که 
َ
َتَتَقّل

به گردن می افکنی، ســپس مراقب 
باش که چه چیزی را به گردن 

می افکنی«.

تحریک احساس و رفتارسازی
امیرالمؤمنینg نیز برای انتخاب همســر 
اصیل و شجاع، با برادرشــان عقیل که در 
علم انســاب معروف بود مشورت کردند و 
فرمودند: »همسری را برای من در نظر بگیر 
که از برجستگان و شجاع زادگان عرب باشد 
و خداونــد از او فرزندانی دالور و جنگجو به 
من ارزانی دارد«. عقیل گفت: »تزّوج ام البنین 
الکالبیــة فانه لیس فی العرب اشــجُع من 
آبائها؛16 با ام البنین کالبیه ازدواج کن، زیرا  از 
پدران و اجداد وی در عرب شجاع تر نیست«.

برخــی می گوینــد حضــرت هنگامی  که 
قصد ازدواج با ام البنین داشــت، آینده های 
دور را مشــاهده می کرد، صحرای کربال را 
می دید، مظلومیت و تنهایی فرزندشان امام 
حســینg را می نگریســت؛ لذا به دنبال 
علم دار کربال و سقای لب تشنگان کربال بود. 
اما چه گذشــت بر امام حسینg لحظه ای 
که برادرش برای اذن نبرد آمد؛ لحظه ای که 
دیگر یاری برای حضرت باقی نمانده 

بود .... .

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

10

مسجــــد
شمـاره183
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حلقة وصل
قــرآن کریم حضرت مریم را در زمــرة بانوان برگزیده و 

مطهره دانسته و مي فرماید: 
َرِك َو  »َو ِإْذ قاَلــِت اْلَمالِئَکــُة یا َمْرَیــُم ِإّنَ اهلَل اْصَطفــاِك َو َطّهَ

اْصَطفاِك َعلی  ِنساِء اْلعاَلمین؛1 
و هنگامی را که فرشــتگان گفتنــد: ای مریم! خدا تو را 
برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان )زمان خودت( 

برتری داده است«.
وقتی که به امر الهی حضرت مریم به حضرت عیســی 
باردار شد، از شدت درد و تحمل اتفاقات پس از آن آرزوی 

مرگ کرد: 
ْخَلــِة َقاَلْت َیاَلْیَتنِی ِمّتُ  َجاَءَهــا اْلَمَخاُض ِإلَی  ِجْذِع الّنَ

َ
»َفأ

ا؛2  نِسّیً َقْبَل َهاَذا َوُکنُت َنْسًیا ّمَ
درد زایمان او را به کنار تنه درخت خرمایی کشاند )آن قدر 
ناراحت شد که( گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم، و 

به کلی فراموش می شدم«.
پیامبــر اکرم در فضیلت و مقــام دخترش حضرت 

فاطمه فرمود:
َدُة ِنَســاِء اْلَعاَلِمیَن ِمَن  َها َســّیِ ــا اْبَنِتــي َفاِطَمُة َفِإّنَ ّمَ

َ
»َو أ

 ِخِریَن؛
ْ

ِلیَن َوال ّوَ
َ ْ
ال

اما دخترم فاطمــه برترین زنان در 
دو عالم از اولیــن تا آخرین آنها 

است«.

شعر مرثیه
اظهار درد دل به زبان آشنا نشد

دل شد ز خون لبالب و این غنچه وا نشد
آن جان از آن زمان که جدا از تنم شده است

یک دم سِر من از سِر زانو جدا نشد
با آنکه دسِت دشمِن دون بازویم شکست

دیدی که دامن تو ز دستم رها نشد
شرمنده ام،  حمایت من بی نتیجه ماند
دستم شکست و بند ز دست تو وا نشد

بسیار دیده اند که پیران خمیده اند
اما یکی چو من به جوانی دو تا نشد

از ما کسی سراغ ندارد غریب تر
در این میانه درد ز پهلو جدا نشد4

فیشروضهحضرتصدیقهکبری
هادی الیاسی

متن مرثیه
اما دختر پیامبــر اکرم و مریم 
آل محمــد نیــز آرزوی مرگ 
نمود. پس از پیامبر و به ســبب 
اتفاقات شوم و ننگین روزهای سیاه 
مدینه، حضرت فاطمه رنجور از 
بی مهری مردم و خشمگین از هجوم 
غاصبان بــود. او نیز در آن روزهای 
ســرد مدینه آرزوی مرگ کرد. اگر 
حضرت مریم یک بــار آن هم 
به جهت درد و غصة شخصی خود 
آرزوی مرگ و فراموشی از یادها را 
داشــت، مریم آل محمددوبار 
آرزوی مرگ نمــود؛ اما هیچ کدام 
به جهت دردها و آسیب های بدنی 
خویش یا بی مهــری مردم نبود؛ 
چراکه در مالقات با ام سلمه فرمود:
ْصَبْحــُت َبْیــَن َکَمــٍد َو َکــْرٍب ُفِقــَد 

َ
»أ

ِبــّيُ َوُظِلــَم اْلَوِصــّيُ ُهِتــَك َو اهلِل  الّنَ
ِحَجاُبه ...؛5

صبح کردم بین غم از دست دادن 
پیامبر و غّصه جانشــین او که 
مورد ســتم قرار گرفته اســت. به 
خدا ســوگند پرده احترام او دریده 

شده...«.
اما دو جایی که حضرت آرزوی مرگ 
کرد: یکم؛ در فراق پیامبر بود. 
هفت روز پس از فراق پیامبر به 
زیارت قبر شریف پدر خویش آمد. 
در کنار قبر پدر آهی کشید و از هوش 
رفت و پس از به هوش آمدن بسیار 
گریست و با پدر بسیار سخن گفت. 
پــس از بیان دردهــا و غصه های 
فراوان و گالیه از بی مواالتی 
و نامهربانی های امت، 
اشعاری را سرود 
آرزوی  و 

مرگ خویش را فریاد زد:
ي َعــَزاِئــي      َبْعـَد   َصْبِري َوَبــاَن َعّنِ

َ
»َقّل

اء یـَ ْنبـِ
َ ْ
َفـْقِدي ِلــَخاَتـِم ال

ْل َوَفــــاِتي َسِریــعــــًا       َفَلَقْد  َیا ِإَلِهي َعّجِ
ِئي 6

َ
َصِت اْلَحَیاُة َیا َمْوال َتَنّغَ

بردباری ام اندک شــده، تساّلی 
خاطــرم از بین رفتــه، پس از آنکه 

خاتم االنبیا را از دست دادم.
ای خدــای من، مرگم را ســریعاً و 
هرچه زودتر برسان که زندگی تیره 

گشته است ای موالی من!«.
دوم؛ پــس از خطبــة فدکیه بود. 
آن زمانــی که به خانه برگشــت و 
شــوهرش را در گوشة غربت خانة 

خویش یافت، فرمود:
»َلْیَتِنــي ِمــّتُ َقْبــَل ُهَنْیَئِتــي َوُدوَن 

ِتي َعِذیِري؛7
َ
ِذّل

کاش قبل از این مرده بودم و وضع 
تو را این گونه نمی دیدم«.

ســخن حضرت فاطمه نشان 
می دهــد کــه دردهای خــود را 
فراموش کرده است و فقط غربت 

موالیش را می نگرد.
در کربال هم زینب کبری آرزوی 
مرگ کرد. هنگامی که ســخنان 
برادر را دربارة جدایی و فراق شنید 

که می فرمود:
ّفٍ َلَك ِمْن َخِلیِل             

ُ
»َیا َدْهُر أ

ِصیل 
َ ْ
ْشَراِق َوال ِ

ْ
َکْم َلَك ِبال

وای بــر تو و تف بر تو ای روزگار در 
هر بامداد و شــبانگاهی؛ ]چراکه[ 
بســیاری از یاران و دوستان را نابود 

می سازی «.
حضرت زینب ناله ای زد و فرمود: 
ْعَدَمِنــي 

َ
ْه َلْیــَت اْلَمــْوَت أ

َ
»...َوا ُثــْکال

اْلَحَیاَة؛8 
کاش مردــه بودــم و چنین روز 

غمباری را در زندگی نمی دیدم«.

فیشروضهوفاتحضرتامالبنین
هادی الیاسی

حلقة وصل
حضرت ام البنین  فرموده است:

بي َعْبِد اهلِل 
َ
ُهم ِفداء ل

ُ
»اوالدي َوَمْن َتْحَت الَخْضراِء ُکّل

اْلُحســین g؛ فرزندان و همة آنچه که زیر آســمان 
.»gسبز است، فدای امام حسین

قدم اگر خمید، فدای سر حسین
جانم به لب رسید، فدای سر حسین

هر جمله بشیر مرا پیر کرده است
مویم شده سفید، فدای سر حسین1

نامش فاطمه و همسر امیر مؤمنان بود. او چهار پسر به 
نام های عباسgـ  که کنیه اش ابوالفضل و ملقب 
به قمر بني هاشم بودـ  و عبداهلل و جعفر و عثمان برای 
امیر مؤمنان به دنیا آورد. چهار فرزند خویش را در راه 
خدا و برای دفاع از امام زمان خویش به کربال فرستاد 

و مادر چهار شهید واالمقام کربال شد.
صبر و صالبت او و فدــاکاری اش را می توان از این 
نقل تاریخی دریافت که وقتی بشــیر به مدینه آمد 
و خبر شــهادت فرزندانش را یکي پس از دیگري 
مي داد، ام البنین از او سؤال مي کرد: مرا از ابي عبداهلل 
الحسین خبر ده؟ و چون خبر شهادت فرزندانش را به 

او داد ام البنین گفت:
»قد َقَطْعَت نیاَط َقْلِبي، اوالدي َوَمْن َتْحَت الَخْضراِء 
بي َعْبِد اهلِل اْلُحسین  g؛2 رگ هاي قلبم 

َ
ُهم ِفداء ل

ُ
ُکّل

را پاره کردي فرزندان من و هرکس زیر این آسمان 
 gباد. مرا از حسین gســبز است فداي حســین

آگاه کن«.

شعر مرثیه
ای به سپهر عاطفه بی قرین

ستارة مدینه، ام البنین
قدر تو در جهان نبوده معلوم

قبر تو در جوار چار معصوم
فاطمة دوم مرتضایی

مادر دیگری به مجتبایی
تو کیستی که با غم و زمزمه

پای نهی به خانة فاطمه
تو دیده ای که خانه ای سوخته
دخترکی چشم به در دوخته

رهی که از قبر تو تا فاطمه است
مدینه، بیت الحرمین همه است
دامن عطر تو گل یاس داشت
جعفر و عبدلله و عباس داشت

تو آسمان و قمرش ابالفضل
تو مهر مادر، پسرش ابالفضل
تو دیده بودی که علی بی عدد

بوسه به دستان ابالفضل زد
آه نبودی تو که در علقمه

تیر و کمان بود به دست همه
نمک به زخم جگرت می زدند

تیر به چشم پسرت می زدند
ساقِی از دست شد و مست شد

ماه بنی هاشم بی دست شد
هرچه بگویند تو هم مادری

سخت، غم از سینة خود می بری
فاطمه آمد که تشکر کند

در عوضت دل ز غمش پر کند
غصه نیامدست در بند تو

در سفر چهار فرزند تو
آه چرا کرده صدایت بشیر

از که خبر داشت برایت بشیر؟
داغ جوانان تو در گفته کرد

غم حسین، خاطرت آشفته کرد
آه نگویم که حسینت چه شد

فاطمه جان نور دو عینت چه شد3

متن مرثیه
روزگاراِن پــس از کربال، اهــل مدینه در کنار بقیع، 
مادر شــهیدی را می دیدند که برای شهدای کربال 
و فرزندان خویش مرثیه سرایی می کند. خیمة ماتم 
این مادر به همراه عبداهلل بن عباس، نوة پسری اش 
ذهن ها را به ســال یازدهم هجری می کشــاند که 
فاطمه در بقیع به همــراه فرزندان خویش بیت 
االحزان را با اشک هایش روشنی می بخشید. اکنون 
و در سال های پس از عاشورا، فاطمة دوم خانة امیر 
المؤمنینg  نیز در بقیــع باالی چهار صورت قبر 
از کربال می خواند.4 گویا او از تیره ای ســخنور است 
و در بیان مرثیه چیره دســت. اشــعاری که زمزمه  
می کنــد و نوحه هایی که می خوانــد، آتش به جان 
هر رهگذری می زند و دل سنگ را آب می کند. باید 
دلت را  مهیای روضه خوانی مادر چهار شهید کنی. 
شهدایی که یکی از آنان ماه قبیله بوده است و علمدار. 
ماه بنی هاشم، یعنی تو در تاریکی دل ها هرگز راه را 
گم نمی کنی؛ چــون در میان همه، چهره اش چون 
ماه است. علمدار است و تو هرگز در میان پرچم های 
برخاسته، َعلَم امام عاشــورا را گم نمی کنی؛ چون 
به دســت عباسg اســت و از میان تمام پرچم ها 
برفرازتر. او برای لشــکر امام، هم چراغ راه بود و هم 
امیر ســپاه و برای امام تکیه گاه. البته در عاشورا به 
ِســَمت دیگری نیز منصوب شد. امام او را مأموریت 
سقایت داد و کودکانش در گرمای صحرای کربال، 

سقا می خواندنش. 
ام البنین! اکنون با تو دــر کربالییم برایمان روضه 

بخوان؛ و مادر شهامت می خواند:
ّمَ اْلَبِنیَن              

ُ
 َتْدُعِوّنِي َوْیِك أ

َ
ال

ِریِني ِبِلُیوِث اْلَعِریِن  ُتَذّکِ
ْدَعی ِبِهم            

ُ
َکاَنْت َبُنوَن ِلي أ

 ِمْن َبِنیَن
َ

ْصَبْحُت َو ال
َ
َو اْلَیْوَم أ

َبی  ْرَبَعٌة ِمْثُل ُنُسوِر الّرُ
َ
أ

َقْد َواَصُلوا اْلَمْوَت ِبَقْطِع اْلَوِتیِن  
َءُهْم                

َ
ْشال

َ
اْلِخْرَصاُن أ

ْمَسی َصِریعًا َطِعیَن 
َ
ُهْم أ

ُ
َفُکّل

ْخَبُروا              
َ
 َکَما أ

َ
َیا َلْیَت ِشْعِري أ

اسًا َقِطیُع اْلَیِمین؛5 ّنَ َعّبَ
َ
ِبأ

»دیگــر مــرا ام البنین مخوانیــد که مــرا به یاد 
شیربچه هایم مي افکنید. تا وقتي که چهار پسر داشتم 
ام البنین بودم؛ ولي امروز دیگر پسراني ندارم که کنیه 
ام البنین بر من استوار باشد. چهار پسر داشتم که مانند 
ستارگان مي درخشــیدند و همه با قطع رگ هاي 
گردنشان به مرگ پیوستند. اي کاش مي فهمیدم 
همان طور که خبر دادند آیا دست راست عباس قطع 

شده است؟«
دیگر مرا ام البنین نخوانید

زیرا که من دیگر پسر ندارم
ندبه های ایــن مادر، در و دیوار مدینــه را به گریه 
می آورد. سنگریزه ها آمده اند تا خاک به سر بریزند. 
زنان مدینه جمع می شــدند تا به او تسلیت بگویند و 
زمزمه های این مادر شــهید دل هایشان را پاره پاره 
می کرد. آیا شــنیده ای زمزمة مادر شــهیدی را که 

می خواند:
َقِد              اَس َکّرَ َعَلی َجَماِهیِر الّنَ ی اْلَعّبَ

َ
»َیا َمْن َرأ

 َلْیٍث ِذي َلَبٍد
ُ

ْبَناِء َحْیَدَر ُکّل
َ
َو َوَراُه ِمْن أ

ِسِه َمْقُطوَع َیٍد             
ْ
ِصیَب ِبَرأ

ُ
ّنَ اْبِني أ

َ
ْنِبْئُت أ

ُ
أ

ِسِه َضْرُب اْلَعَمِد
ْ
َماَل ِبَرأ

َ
َوْیِلي َعَلی ِشْبِلي أ

َحد؛6
َ
َلْو َکاَن َسْیُفَك ِفي َیِدْیَك َلَما َدَنا ِمْنُه أ

اي کساني که دیده اید عباس را که بر گله گوسفندان 
حمله مي کرد و پشت ســرش فرزندان حیدر کرار 
که هر یک شیري شــجاع اند. به من خبر دادند که 
عمود آهنین بر ســر فرزندم زده انــد. دل ها براي 
شــیربچه ام  بسوزد که عمود را وقتي بر سرش زدند 
که دست هایش قطع شده بود. اگر شمشیر در دستت 
بود هیچ کس جرئت نزدیک شدن به تو را نداشت«.

آری، ام البنین! اگر شمشــیر در دســت علمدارت 
می ماند، برای دشــمنانش رقص مرگ می کرد و 
هیچ ســیاه دلی به خود اجــازه نمی داد در مقابلش 
رجز بخواند. او ســرافراز فرات را فتح می کرد و سند 
فتحش را به خیمه ها می رســاند تا لب های خشک 
زمزمة عطش را تر سازد. اگر شمشیر در دست رشید 
نینوا می ماند، هیچ نامردی جرئت نمی کرد به خیمة 
زینب نگاه چپ کند و با پایکوبی اشک مخدرات را در 

بیاورد، چه برسد به گوشواره!

پی نوشت
1. محمد حسین رحیمیان.

2. مامقانی، تنقیح المقال، ج3، ص70.
3. جواد محمد زمانی.

4. قرشــی، حیاة االمام الحسینg، ج3، 
ص430.

العیــن،  ابصــار  ســماوی،   .5
ص64.

6. همان.

1. آل عمران: 42.
2. مریم: 23.

3. محمدباقر مجلسی، بحار النوار، 
ج43، ص26 و 29.

4. علی انسانی.
5. محمدباقر مجلسی، بحار النوار، 

ج43، ص156.
6. همان،  ص177.

7. طبرســی، الحتجــاج علــی اهــل 
اللجاج، ج1، ص107. 

ج2،  االرشــاد،  مفیــد،  شــیخ   .8
ص93.
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اقوال
ریحــانةشهـــادت
النبــــی

سید محمدمهدی رضوی پور

تقارن نوروز بــا ایام فاطمیه، اهمیت 
بررسی اقوال شــهادت دخت نبی 
مکرم اسالم را دوچندان می کند. 
عدم برگزاری جشــن ها و مراســم 
شادی در ایام حزن و ماتم اهل بیت، 
به جهت شــهادت حضرت فاطمه 
 یا یکــی از ائمه طاهرین زهرا
به نشانه ابراز محبت و ارادت به اهل 
بیت پیامبر و رعایت ادب نســبت به 
آن انوار منیره اســت، و تأیید روایاتی 
است که این معنی را درباره شیعیان 
 gبیــان می کنــد. امیرالمؤمنین
می فرمایند: »ِإّنَ اهلَل َتَبــاَرَك َو َتَعاَلی 
ْرِض َفاْخَتاَرَنــا َو اْخَتــاَر َلَنا 

َ ْ
َلــَع ِإَلــی ال اّطَ

ِشــیَعًة َیْنُصُروَنَنــا َو َیْفَرُحــوَن ِلَفَرِحَنــا 
َو َیْحَزُنــوَن  ِلُحْزِنَنــا؛1 خدا توجهی به 
زمیــن کرد و مــا را برگزید و برای ما 
شــیعیانی برگزید که ما را یاری کنند 
و در شــادی ما شاد باشند و در غم ما 

غمناک«.
 ،در تقویم زندگی حضرت فاطمه
همچون ســایر معصومین بین 
مورخان و محدثــان اختالف وجود 
دارد، تا جایی که درباره تاریخ شهادت 
حضرت زهرا ســیزده قول وجود 
دارد. این اختالف بیش از هر چیز به 
ضعف ثبت و ضبط برمی گردد. شبیه 
 این اختالفات در مورد رسول اکرم
و برخی از ائمه معصومین نیز وجود 
دارد. اما اقوال مختلف در مورد تقویم 
زندگانی حضرت زهرا نســبت به 

سایر معصومین بیشتر است.
به طور کلی ســیزده قــول در منابع 
تاریخی و روایی درباره تاریخ شهادت 
حضرت فاطمه زهرا وجود دارد که 

عبارت است از:
الــف( 40 روز بعــد از وفات رســول 
خدا؛ این گفته را مرحوم مجلسی 
دــر بحار االنــوار از کتــاب عیون 

المعجزات نقل کرده است.2

ب( 45 روز بعد از وفات رسول خدا؛ 
این گفته را برخی از محدثان به عنوان 

یک گفته نامعلوم نقل کرده اند.3
ج( دو ماه بعد از وفات رسول خدا؛ 
این گفته را حاکم نیشابوری در کتاب 

مستدرک از عایشه نقل کرده است.
د( 70 روز پــس از رحلــت رســول 
خدــا؛ ایــن گفتــه را یکــی از 
دانشمندان اهل سنت، ابن عبد البر، 
در کتاب االستیعاب نقل کرده است.

ه( 72 روز پس از رحلت رســول خدا؛ 
ابن شهر آشوب در المناقب گفته آن 
حضرت در روز شنبه 17 شب مانده 
از ربیع االخر در سال دهم هجری در 
هفده سال و هفت ماهگی دار دنیا را 

وداع گفته است.4
و( »فاطمیه اول« 75 روز پس از رحلت 
رسول خدا است.5 مرحوم کلینی 
با استناد به سخن امام باقر g، والدت 
آن حضرت را 5 ســال پس از مبعث و 
شــهادت وی را 75 روز بعد از وفات 
پدرش در هجده ســال و 75 روزگی 
ذکر کرده و دــر متن این روایت، روز 
شهادت آن حضرت سیزده جمادی 
االولی بیان شده که امروزه نظر اهل 

سنت بر همین مبنا قرار گرفته است.
ز( 85 روز پــس از رحلــت رســول 

6.خدا
ح( ســه مــاه پس از رحلت رســول 
خدــا؛ این گفتــه بــه ابوالفرج 

اصفهانی نسبت داده شده است.
ط(  »فاطمیه دــوم« 95 روز پس از 
رحلت پیامبر اکرم؛ مســتند این 
گفته کــه امروزه در میان شــیعیان 
به ویژه ایران به رســمیت شــناخته 
می شــود، دو روایت از امام باقر و امام 
صادق )علیهما  السالم( است که یکی 
از آنها در کتاب کشف الغمه7 و روایت 
دوم که از لحاظ سندی نسبت به همة 

اخبار دیگر محکم تر و متقن تر است، 
در کتاب دالئل االمامه صفحه 45 از 
زبان امام صادقg آمده که مطابق 
آن، روز شهادت آن حضرت سه شنبه 

سوم جمادی الثانی اعالم شده است.
ی( 100 روز بعــد از رحلت رســول 

8.خدا
ک( چهار ماه پس از رحلت رســول 

9.خدا
ل( 6 ماه پس از رحلت رسول خدا؛ 
این نظریــه به عنوان یــک نظریه 
مشــهور میان شیعه و سنی در برخی 
از دوره هــای تاریخــی مطرح بوده 
و مســتندات آن، دو روایت از »امام 
باقرg« و »عــروة بن زیبر« است که 
مطابق آن، حضرت زهرا در شب 
سه شنبه، سه روز مانده به ماه رمضان 
در ســال یازدهم هجری به شهادت 
رسیدند و البته »ابن ابی الحدید« در 
شــرح نهج البالغه همین گفته را از 

عایشه نیز نقل کرده است.10
م( 8 ماه پس از رحلت رسول خدا؛ 
این گفته به برخی از محدثان نسبت 

داده شده است.11
بنابراین مشهورترین تاریخ شهادت 
حضرت زهرا 95 روز پس از رحلت 

رسول اهلل است.
نکتــه قابــل توجه این اســت که با 
جمع بندی تمامی نقل ها، ســه قول 
در مورد سن حضرت زهرا هنگام 

شهادت به دست می آید:
1. مرحوم کلینی معتقد است حضرت 

17 سال و 75 روز داشته اند.
2. صاحــب مناقــب و برخی دیگر 
معتقدند سن حضرت هنگام شهادت 

18 سال و 7 ماه بوده است.
3. کتــاب اعالم الوری بیان داشــته 
که مرحوم ابن طاووس شــهادت آن 
حضرت را در 23 سالگی مطرح کرده 

است.12 
تبیین ایام فاطمیه

ایام فاطمیه جمعاً شش روز است، سه 
روز در ماه جمادي االول و ســه روز 
در مــاه جمادي الثاني. فاطمیه اّول از 
13 تا 15 جمادي االّول و فاطمیه دوم 
از ســوم تا پنجم جمادي الثاني است. 
بین این تاریخ ها را مردم کشور ما به 
برگزاری روضه ها و مجالس فاطمیه 
اختصــاص می دهند و شــاید علت 
اینکه سه روز در هر ماه به عنوان روز 
شهادت آن حضرت زهرا معرفي 
شده، آن باشــد که ماه هاي قمري از 
رحلت پیامبر تا شهادت حضرت 
زهرا 29 روز بوده اند. حال آنکه در 
صورت کامل بودن ماه هاي قبل، روز 
شــهادت 13جمادي االول یا سوم 
جمادــي الثاني خواهد بــود؛ چراکه 
طبق تقویم، حداکثر سه ماه قمري 29 
روزه و حداکثــر 4 ماه قمري 30 روزه 

مي توانند پشت سر هم قرار گیرند.
اما دــر عرف، به دهه دــوم جمادي 
االول، از دهم تا بیستم جمادي االّول 
کــه بنا بر قول 75 روز، شــهادت آن 
بانوي بزرگوار در آن واقع شده است، 
فاطمیــه اول و به دهــه اول جمادي 
الثاني از اول تا دهم جمادي الثاني، که 
طبق قول 95 روز، شــهادت حضرت 
زهرا در آن واقع شده است، فاطمیه 
دوم گفته مي شود. باید توجه داشت که 
برگزاري عروسي در فاطمیه اگر توأم 
با معصیت یا هتک حرمت به حضرت 
زهرا نباشد، اشکال ندارد؛13 اما براي 
مؤمنان ســزاوار است که حرمت این 
ایام را پاس بدارند و از انجام کارهاي 

شادي آفرین بپرهیزند. 
مردم ما همیشه این موضوع را ثابت 
کرده اند که دین شــان بر همه چیز 
اولویت دارد. چند ســال پیش شب 

چهارشنبه ســوری با شهادت یکی 
از اهل بیت مصادف شد. در آن سال 
حتــی گروهی کــه اعتقادات دینی 
محکمی نداشــند باز هم حرمت عزا 
را نگه  داشــتند و این مراســم را یک 
هفته زود تر برگزار کردند و به عزای 
اهل بیت )علیهم السالم( بی احترامی 
نکردند. امید اســت مردم با توجه به 
معرفت عمیق دینی خود، امسال نیز 
در سالروز شــهادت بانوی بانوان دو 
عالم حضــرت صدیقه کبری فاطمه 

زهرا  حفظ حرمت کنند.
اهل منبر و صاحبان سخن و تبلیغ بهتر 
است در این ایام با معرفی سبک زندگی 
حضرت فاطمه زهرا در حوزه های 
وفادــاری، والیت مداری، حضور در 
اجتماع، تربیت فرزنــد، رعایت حق 
الناس، شــرح صدــر، مردم داری و 
همسایه داری الگوی صحیح زندگی 
متعادل و متعالی را در بین مردم بیان 
کنند تا با شروع بهار، نگاه جامعه هر چه 
بیشتر براساس رفتار فاطمی تطبیق 
پیدا کند و شــاهد خیــرات و برکات 

فراوان الهی در سال جدید باشیم.

پی نوشت 
کمــره ای، ج2،  1. شــیخ صــدوق، خصــال، ترجمــه 
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2. محمدباقر مجلســی، بحــار االنوار، ج43، ص212، 
ح41؛ در کشف الغمه، ج1، ص500 با استناد به روایتی 

مجهول این مطلب نقل شده است.

3. برگرفته از کتاب صحیفه فاطمه.
4. ابن شــهر آشوب، مناقب، ج3، ص357؛ فضل بن 

حسن طبرسی، اعالم الوری، ص147.
5. کلینــی، کافــی، ج1، ص458؛ طبــری آملی، دالئل 

االمامه، ص45.
6. طبری، دالئل االمامه، ص45.
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8. همان، ج1، ص503.

9. ابن شــهر آشــوب، مناقب، ج3، ص357؛ فضل بن 
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علی بن عیسی اربلی، کشف الغمه، ج1، ص502.
13. رساله دانشجویی، ج16؛ به نقل از: صراط النجاة 

آیت اهلل تبریزی، ج5، س521. 


در تقویم زندگی حضرت 

فاطمه، همچون 
سایر معصومین بین 

مورخان و محدثان 
اختالف وجود دارد، تا 
جایی که درباره تاریخ 

 شهادت حضرت زهرا
سیزده قول وجود دارد. 
این اختالف بیش از هر 

چیز به ضعف ثبت و ضبط 
برمی گردد. 
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ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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پیامفاطمــــــیاحسانونیکوکاری
حسین زمان پور

ســنت های اجتماعی نقش اساســی و کلیدی 
در فرهنگ یک جامعه ایفا می کند. احیای این 
سنت ها و یا تقویت آنها در جامعه نیاز به اجرای 
برنامه هــای هدفمند و بنیادی دــارد. معرفی 
الگوهای مناسب و تبیین ویژگی های مؤثر آن 
الگوها برای تأثیرگذاری مثبت در جامعه یکی از 

همان برنامه های اساسی است.
در کشــور عزیزمان ایران روزهای پایانی سال 
مقارن با هفته احسان و نیکوکاری است؛ سنتی 
پســندیده که در دین مبین اســالم نیز تأکید 
فراوانی  بر آن شده است. این سنت زیبا و معنوی 
امســال با ایام فاطمیه هم زمان شده است. این 
مقارنت و هم زمانی انگیزه ای شــد تا با توجه  به 
احادیث و سیره حضرت زهرا پیرامون انفاق 
و احســان علی الخصوص حدیــث کوتاه و پر 
معنای »الجار ثم الدار؛ اّول همســایه بعد خانه« 
به بحث پیرامون این سنت حسنه بپردازیم و با 
الگوبرداری از زندگانی این بانوی عزیز مواردی 
را در راستای تبلیغ و اجرای بهتر این سنت حسنه 

در جامعه پیشنهاد دهیم. 

جایگاه انفاق در اسالم
یکي از معارف حیات بخش دین مبین اســالم 
ســنت انفاق است که از یک سو راهکاري براي 
برطرف کردن فاصله طبقاتي و از بین بردن فقر 
از جامعه مي باشد و از سوي دیگر دستور العملي 
براي خودســازي و تزکیه نفس در راه تکامل 
روح آدمي اســت. در فرهنگ اسالمی، از انفاق 
مســتحب تحت عنوان صدقه یاد می شود و در 
اصطالح قرآن، انفاق واجب، همان زکات است. 
در قرآن کریم، در آیات بسیاری، بر موضوع انفاق 
و لزوم توجه به آن تأکیده شــده و برای این کار، 

پاداش و اجر زیادی ذکر گردیده است.
بی شماری آیات و روایات1 در منزلت انفاق، خود 
بهترین دلیل بر جایگاه و اهمیت این مسئله در 

دین اسالم است. 

مراتب انفاق در سخن و سیره حضرت زهرا
از دیدگاه اســالم و قرآن، انفــاق داراي مراتب 
ســه گانه صدقات،2 مواسات3 و ایثار4 است که از 
لحاظ ارزش و اهمیت متفاوت از یکدیگرند. البته 
ارزش واقعی انفاق وابسته به پرهیز از مّنت گذاري 
و ریــا5 و انجام خالصانه6 آن در راســتاي جلب 

رضایت خداوند رحمان است. 
اینک سنت انفاق را در احادیث و چشمه هایی از 
زندگاني حضرت فاطمه زهرا بر مي شماریم:
1. احادیث صادره از حضرت پیرامون انفاق

َب إَلّیَ من ُدنیاُکم َثــالٌث: ِتالَوُة ِکتاِب  الف( »ُحّبِ
َظُر في َوجِه َرسوِل اهلل و النفاُق في َسبیِل  اهلل ِ و الّنَ
اهلِل؛7 از دنیای شــما محّبت سه چیز در دل من 
نهاده شد: تالوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر خدا 

و انفاق در راه خدا«.
این روایت به وضوح جایگاه انفاق را در اندیشــه 
بانوی دوعالم نشان می دهد و ما را به تأسی از این 

تفکر مصمم تر می کند. 
ب( »الجــار ثم الدار«.8 این روایت که توسط امام 
حسن g از مادرشان نقل شده، دارای مفهوم 
و معنای عمیقی است. این جمله کوتاه اشاره به 
انفاق ایثاری دارد که باالترین نوع انفاق است؛ 
یعنی مقدم داشــتن دیگران بر خود. حضرت 
زهرا در جواب پسرش می فرماید: هنگام دعا 
و خواستن و رفع نیاز مادی و معنوی، دیگران را 
برخود مقدم دار، چرا که خوشنودی خدا در این 
کار اســت. حضرت در این حدیث جدای از این 
نکته به مطلب مهم دیگری هم اشاره دارند و آن 
معامله با خداوند است.9 »الجــار ثم الدار«، یعنی 
تو برای همســایه ات دعا کن خدــا برای تو دعا 
می کند، توجهت به همســایه و دیگران باشد، 
خداونــد توجهش به تو خواهد بود، تو از مالت به 
دیگران انفــاق کن، خداوند خود خریدار مال تو 
است و باقی مانده مالت را چندین برابر افزایش 

می دهد.

سیره فاطمه زهرا در انفاق
1. انفاق لباس عروسي 

 نقل شده که پیامبر اکرم در عروسي فاطمه 
زهرا یک دست پیراهن نو به دخترش داده بود 
تا در شب عروسي بپوشد. هنگامي که حضرت 
فاطمه به خانه رفته و بر ســجاده عبادت،  در 
حال مناجات با پروردگار بود، زن فقیر و مستمندي 
به در خانه آمد و اظهار نیاز کرد و لباســي طلبید. 
فاطمه که در آن  وقت دو پیراهن داشت: یکي 
کهنه و دیگري نو، به مصداق آیه »لن تنالوا البر 
حتي تنفقوا مما تحبون؛ هرگز به نیکي دســت 
نمي یابید و از نیکان نمي شوید، مگر اینکه از آنچه 
دوســت مي دارید، انفاق کنید«، پیراهن نو را به 

فقیر بخشید. 
 فرداي آن شــب، چون رسول خدا پیراهن 
کهنه را در تن او دید و از علت آن پرسید، حضرت 
زهرا عرض کــرد: »آن را به فقیر دادم و این 

روش را از شما آموخته ام«.10
2. ایثار و فداکاري 

عرب تازه مســلماني در مسجد مدینه از مردم 
کمک خواســت. پیامبر بــه اصحاب خود 
نگریست. سلمان فارســي برخاست تا نیاز آن 
مرد را بر طرف سازد. هر جا رفت، با دست خالي  
برگشت. با ناامیدي به طرف مسجد مي آمد که 
چشمش به منزل حضرت زهرا افتاد، با خود 
گفت: فاطمه و منزل او سرچشمه  نیکوکاري 
است. دِر خانه آن حضرت را کوبید و داستان عرب 
مستمند را شــرح داد. حضرت زهرا فرمود: 
»اي سلمان! ســوگند به خداوندي که حضرت 
محمد را به پیامبري برگزید! سه روز است که 
غذا نخورده ایم و فرزندانم حســن g و حسین 
g از شدت گرســنگي بي قراري مي کردند و 
خســته و مانده به خواب رفته اند؛ اما من،  نیکي 
و نیکوکاري را که در منزل مرا کوبیده است، رد 

نمي کنم«. 
 آنگاه پیراهن خود را به ســلمان داد تا در مغازه 

فروشنده اي گرو گذاشته، مقداري خرما و 
جو قرض بگیرد. 

 سلمان فارسي می گوید: پس از دریافت 
جو و خرما به طرف منزل فاطمه آمدم 
و گفتم: اي دختر رســول خدا! مقداري از 
این غذاها را براي فرزندان گرسنه ات بردار! 
پاسخ داد: »اي سلمان! این کار را فقط براي 
خداي بزرگ انجام دادیــم و هرگز از آن 

برنمي داریم«.11
داســتان ســه روز روزه گرفتن  به خاطر 
نذرشان و اطعام خالصانه به مستحقان12 
و داستان صدقه گردنبند و گوشواره توسط 
 13حضرت زهرا براي خشنودي پیامبر
و داستان های دیگر از زندگانی این بانوی 
گرامی اســالم که مجال ذکر آنها نیست، 
نشان دهنده ایثار اول بانوی جهان اسالم 

است. 

فواید انفاق
همان طــور که گفته شــد، انفاق یکی از 
مهم تریــن اصول تربیتی در سیاســت 
اجتماعی و مکتب اقتصادی اسالم است؛ 
اصلی که همه جوانب زندگی آدمی را در 
برمی گیرد، ولی اهمیت بیشتر آن، در تأثیر 
اقتصادِی تکامل آفرین و حیات بخِش آن 
تبلور می یابد؛ زیرا اساس فقر و نیازمندی 
را از بین طبقات پایین جامعه ریشــه کن 
ســاخته، از پیدایــش تکاثــر که موجب 
انباشت دارایی و امکانات جامعه در دست 

سرمایه داران است، جلوگیری می کند.
از دیگر فواید انفــاق می توان به پرورش 
روح برادری و اخوت، ایجاد ملکه سخاوت 
در جامعه، رهایی از دنیاپرستی و تزکیه و 

تطهیر14 شخص انفاق گر اشاره کرد.

راه های تقویــت انفاق و رســیدن به 
سفارش حضرت زهرا

1ـ تبلیغ شایسته و وسیع برای انفاق: 
در این بخــش نقش روحانیون بســیار 
کلیدی است آنها می توانند با خواندن آیات 
بی شمار و روایات فراوان در این باب همراه 
با توضیح و تفســیر و تطبیق مصادیق از 
زندگانی حضرات معصومین بخش های 
پنهان مسئله انفاق و احسان را برای مردم 
بازگو کنند و آنها را به انجام این سنت الهی 

تشویق کنند.
2ـ ایجاد بستر مناسب: 

مثــل قــرار دادن شــماره حســاب و 
صندوق های خاص برای امر انفاق.

3ـ معرفــی افراد بی بضاعــت به افراد 
متدین متمول.

این کار یک نوع واســطه گری ممدوح به 
حساب می آید که زحمت آن چنانی ندارد 
 و همان طور که در سیره حضرت زهرا
دیده شــد، فقرا به خانه ایشان راهنمایی 

می شدند تا حاجتشان برآورده شود.

پی نوشت
گفته انــد. ر.ک:  1. 120 آیــه قــران در مــورد انفــاق ســخن 
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انفاق، یکی از مهم ترین اصول تربیتی در سیاست اجتماعی و مکتب اقتصادی اسالم 
است؛ اصلی که همه جوانب زندگی آدمی را در برمی گیرد، ولی اهمیت بیشتر آن، 
در تأثیر اقتصادِی تکامل آفرین و حیات بخِش آن تبلور می یابد


در کشور عزیزمان ایران روزهای پایانی سال مقارن با هفته احسان و نیکوکاری است؛ 
سنتی پسندیده که در دین مبین اسالم نیز تأکید فراوانی  بر آن شده است. این سنت 
زیبا و معنوی امسال با ایام فاطمیه هم زمان شده است



منبر  معارف

انعکاسنــوروز
درآینــهروایات

بررسی روایات نوروزی
حسین دهاقان

واژه عید در قرآن و روایات به کار رفته است، اما به معنای 
جشن و طرب نیست و به نوعی یادآور مسائل معنوی است 
کــه به وضوح در یک آیه قرآن کریم به کار رفته اســت: 
»اللهم انزل علینا مائده من الســماء تکون لنا عیدا الولنا و 
آخرنا و آیة منك؛1  پروردگارا، از آســمان، خوانی بر ما فرو 
فرســت، تا عیدی برای اّول و آخر ما باشــد و نشانه ای از 
جانب تو«. در تفسیر این آیه آمده است: عید در لغت از ماده 
عود به معنی بازگشت است و به روزهایی که مشکالت از 
قوم و جمعیتی برطرف می شــود و بازگشت به پیروزی ها 
و راحتی های نخســتین می کنند، عید گفته می شود.  در 
اعیاد اسالمی به مناسبت این که در پرتو اطاعت یک ماه 
مبارک رمضان و یا انجام فریضه بزرگ حج، صفا و پاکی 
فطری نخستین، به روح و جان باز می گردد و آلودگی ها که 
برخالف فطرت است، از میان می رود »عید« گفته شده 
است. از آنجا که روز نزول مائده، روز بازگشت به پیروزی 
و پاکی و ایمان به خدا بوده، حضرت مســیح آن را »عید« 

نامیده است.2
بــه غیر از ایامی که به فرمایش امیر مؤمنانq اگر در آن 
گناه نشود، عید است، اعیاد بزرگ و رسمی شیعه چهار مورد 

است: عید غدیر، عید قربان، عید فطر و روزهای جمعه. 
مجموعه روایات نوروزی به ســه دســته عمده تقسیم 
می شــوند؛ دســته اّول، روایاتی که نوروز را تأیید کرده و 
مبارک دانسته است؛ دســته دوم، روایاتی است که این 
سنت را تأیید نکرده و دسته سوم روایاتی که نوروز را تأیید 

و رد نکرده است و موضع ممتنعی دارد.

1. روایت مؤید
روایت مشــهور معلّی بن خنیس از امام صادقq است. 
معلّی بن خنیس شخصی ثقه و مورد اعتماد بوده و شیخ 
طوســی3 از متقدمین و ابن طــاووس، وحید بهبهانی، 
محقــق کاظمی و مرحوم آیت اهلل خویی4 از متأخرین، از 
جمله کسانی هستند که قائل به وثاقت وی شده اند. شیخ 
طوسی درباره او می گوید: »و کان من قّوام ابي عبداهلل 
و انمــا قتله داوود بن علي بســببه و کان محمــودًا عنده و 
مضی علی منهاجه و امره مشــهوٌر« 5  معلّی روایتی را نقل 
کرده که در آن ضمن بزرگداشــت نوروز، وقایع مختلف 

تاریخی برنوروز منطبق شده است. 
 qمعلّی بن خنیس می گوید: در روز نوروز بر امام صادق

وارد شدم، ایشان فرمودند: آیا این روز را می شناسی؟
عرض کردم: فدایت گردم این روز، روزی اســت که غیر 

منبر  مهارت
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تحویلسالباناممحّولاالحوال
بررسی سندی دعای تحویل سال نو

علی حاجی

یکی از آیین های ویژه هنگام گردش ســال شمســی، 
خواندن »دعای تحویل سال« است. خانواده های ایرانی با 
توجه به باورهای مذهبی خود، سر سال را قرآن به دست و 
با دعای معروف »یا مقلّب القلوب و االبصار، یا مدّبر اللیل 
و الّنهار، یا محّول الحول و االحوال، حّول حالنا الی أحسن 

الحال« آغاز می کنند.
در کتاب های مشــهور ادعیه، همچــون اقبال اال عمال 
سید ابن طاووس و مصباح المتهجد شیخ طوسی، به دعای 
تحویل سال اشاره  ای نشده؛ اما عالمه محمدباقر مجلسی 
)1037-111ه.ق( در کتاب زادالمعاد1 در خصوص این دعا 
گزارش می کند که در کتب غیر مشهوره، روایت کرده اند که 
کرام«  در وقت تحویل سال بسیار بگویید: »یا ذالجالل واال
و بسیار بخوانید: »یا محّول الحــول و االحوال، حّول حالنا 
الــی احســن الحــال« و به روایت دیگر: »یا مقّلب القلوب و 
االبصــار، یا مدّبر اللیل و الّنهار، یا محــّول الحول و االحوال، 
حّول حالنا الی أحسن الحال« بعضی ذکر کرده اند، این دعا 

366 مرتبه گفته شود. 
عین این دعا در منابع مشهور نقل نشده است؛ ولی بعضی 
از این عبارت ها و مشابه آنها در قرآن کریم و ادعیه معروف 

آمده است که به ذکر چند مورد از آنها بسنده می کنیم.
مشابه عبارت »مقلّب القلوب و االبصار« در این آیه شریفه 
ْبَصــاُر؛2 روزی که دل ها و 

َ ْ
ــُب ِفیــِه اْلُقُلــوُب َوال

َ
»َیْوًمــا َتَتَقّل

دیده ها در آن زیر و رو می شود« آمده که منظور، روز قیامت 
اســت. در روایتی از پیامبر اکرم می خوانیم که: »ِاذا 
شوِر؛3 هنگامی که بهار را دیدید 

ّ
ْکِثروا ِذکَر الُن

َ
بیَع َفأ یُتم الَرّ

َ
َرأ

]فرارسید[ بسیار به یاد قیامت باشید«.
همچنین عبارت »یا مقلب القلــوب« در دعای معروف 
غریق: »یــا اهلل یا رحمن یا رحیم یــا مقلب القلوب ثّبت 
قلبی علی دینک« دــر کتاب إعالم الوری بأعالم الهدی 
شیخ طبرسی4 و نیز در مصباح المتهجد شیخ طوسی، در 
ذیل تعقیبات نماز صبح آمده است: »الّلهم مقّلب القلوب 

والبصار...«.5
ســید بن طاووس نیز در کتاب اقبال االعمال می گوید: 
»فمنها ما وجدناها فی کتب أصحابنا رحمهم اهلل العتیقة 
، وقــد ســقط منها أدعیــة لیال، وهــو دعاء اللیلة الخامســة 
عشر: سبحان مقلب القلوب والبصار، سبحان مقلب اللیل 

والنهار«.
ُر  عبارت »مدّبر الّلیــل و الّنهــار« نیز به عبارت قرآنی »ُیَقِدّ
َهاَر« شباهت دارد که در سوره مزمل آیه 20 آمده  ْیَل َوالَنّ

ّ
الَل

است.
برخی احتمال می دهند، دعای تحویل سال از دوران 

صفوی با استفاده از ترکیبات عربی یا الگو برداری از 
آنها ساخته و پرداخته شده است. ولی این احتمال 
ضعیف است؛ چراکه این دعا در کتب قبل از مرحوم 
عالمه مجلســیـ  یعنی قبل از صفویهـ  نیز بوده 
است؛ هرچند اینک آن کتب در دسترس نیستند. 

نکتة دیگر آنکه نمی توانیم دعای تحویل سال را به 
طور قطع به معصومین استناد دهیم؛ ولی محتوای 

آن هیــچ منافاتی با معارف اهل بیــت ندارد. البته 
قبول داریم که هر دعایی را نمی توان پذیرفت. با این حال 
اهل بیت  راهکاری به شــیعیان نشــان داده اند تا آنها 

خودسرانه برخی ادعیه را نخوانند.
در بررسی ادعیه ای که در کتب روایی آمده است و از لحاظ 
سند به ظاهر ضعیف هستند، قاعده ای به نام »تسامح ادله« 
در میان فقها رایج اســت. بسیاری از فقها، دعاهایی را که 
مضامین واال دارند و با روایات و عقاید شــیعه قابل اثبات 

هستند، بر اساس همین قاعده، تأیید می کنند. 
مطلب پایانی آنکه مضمون دعای تحویل سال منافاتی با 
تعالیم دینی ندارد و حتی با آن، کاماًل هماهنگ و منطبق 
است. دعاهای دیگری از این دست داریم که سند محکمی 
برای آنها ذکر نشــده، اما به سبب مضامین عالی، علمای 
دین آن را تأیید کرده اند. در مورد دعای تحویل ســال نیز 
شاهد هستیم که هیچ یک از علما مخالفتی با آن نکرده و 
امام خمینــی  و رهبر معظم انقالب، در پیام های نوروزی 
خود، همــواره آن را می خواندند که این کار، تأیید صحت 

محتوای این دعا است.

پی نوشت
1. محمدباقر مجلسی، زاد المعاد، ص460.

2. نور: 37.
3. ابوبکر عتیق نیشابوری، تفسیر سورآبادی، ج 3، ص1898.

4. طبرسی، إعالم الوری بأعالم الهدی، ص432.
5. شیخ طوسی، مصباح المتهجد، ص153.

6. ابن طاووس، اقبال االعمال، ج1، ص294.

منبر  معارف


در مورد دعای تحویل سال 
نیز شاهد هستیم که هیچ یک 

از علما مخالفتی با آن 
نکرده و امام خمینی  و رهبر 
معظم انقالب، در پیام های 
نوروزی خود، همواره آن 

را می خواندند که این کار، 
تأیید صحت محتوای این 

دعا است.



عرب هــا )ایرانیان( آن را گرامی داشــته و به یکدیگر هدیه می دهند، امام 
صادقq فرمودند: قســم به خانه 
عتیقی که در مکه هست این )تعظیم 
و هدیه دادن( ریشه طوالنی و قدیمی 
دارد و برای تو آن را توضیح می دهم تا 
از آن مطلع شوی. گفتم: ای آقای من 
چنانچه ایــن مطلب را از تو بیاموزم، 
برای من بهتر از زنده شدن مردگانم 
و مردن دشمنان من است. حضرت 
فرمود: ای معلّی! نوروز، روزی است 
کــه خداوند در آن از بندگان خویش 
میثاق گرفت که جــز او را عبادت و 
پرستش نکرده و به او شرک نورزند و 
به فرستادگان و پیامبرانش و نیز ائمه 
هدی ایمان بیاورند. نوروز اّولین روزی اســت که خورشید در آن طلوع کرد 
و باد در آن وزیدن گرفت و در آن روز درخشــندگی زمین خلق شــد. نوروز 
روزی اســت که کشتی نوح بر کوه جودی کناره گرفت و نوروز روزی است 
که افرادی که از خانه های خود خارج شــده و به آزمایش الهی از دنیا رفتند، 
 مجدداً به دنیا بازگشــتند. در این نوروز است که جبرئیل بر پیامبر اکرم
 qحضرت علی ،نازل شد و درست در همین روز است که پیامبر اسالم
را بر شــانه خود گذاشت، تا او بت های قریش را از بیت الحرام پایین کشید و 

آنها را درهم شکست.
نوروز روزی اســت که پیامبر به اصحابش دستور داد تا در مورد خالفت و 
والیــت مؤمنان با حضرت علیq بیعت کنند و دــر همین نوروز بود که 
پیامبر، علیq را به سوی جنیان فرستاد تا برای او از آنان بیعت بگیرد. 
نوروز روزی است که برای حضرت علیq بیعت مجدد گرفته شد و نوروز 
روزی است که حضرت علیq بر اهل نهروان پیروز شد و ذوالثدیه را کشت 
و نوروز روزی است که قائم ما در آن روز ظاهر می گردد و باالخره نوروز روزی 
اســت که قائم ما در این روز بر دجال پیروز می شود و او را بر زباله دان کوفه 
آویزان می کند و هیچ نوروزی نیســت، مگر آنکه ما در آن روز توقع ظهور 
حضرت حجت )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( را داریم، چراکه این روز، از 

روزهای ما و شیعیان ما است که عجم )ایرانیان( آن را گرامی داشته ولی شما 
آن را ضایع نمودید6... 

2. روایت منع کننده
از امام کاظمq روایتی نقل شده است که ظاهراً داللت بر عدم تأیید نوروز 

است:
»حکــی ان المنصــور تقدم الی موســی بن جعفر بالجلــوس للنهنتة فی یوم 
النیروز و قبض ما یحمل الیه فقال: انی قد فتشــت االخبار عن جدی رســول 
اهلل فلم اجد لهذا العید خبرا و انه سنة الفرس و محاها ان اسالم و معاذ اهلل ان 
نحیی ما محاها االسالم فقال المنصور انما نفعل هذا سیاسة للجند فسالتک 

باهلل العظیم اال جلست فجلس؛7
حکایت شده که منصور به سوی امام کاظمq  فرستاد، تا در روز نوروز برای 
تهنیت جلوس کند و آنچه به سوی او حمل می شد، بگیرد. حضرت فرمود: 
من اخبار جدم رسول خدا را بررسی کردم و در آنها برای این عید خبری نیافتم 
و این سنت ایرانیان است که اسالم آن را محو کرده است و به خدا پناه می برم 
که چیزی را که اسالم محو کرده احیاء کنم. منصور در پاسخ گفت: ما این کار 
را برای اداره لشکریان انجام می دهیم و تو را به خدای بزرگ سوگند می دهم 

که در این مجلس بنشینی و آنگاه حضرت نشست«.
عالمه مجلسی در بحار االنوار روایت یادشده را مورد نقد و بررسی قرار داده 
و می گوید: این روایت مخالف روایت معلّی بن خنیس است. ولی اخبار معلّی 
از لحاظ سندی، قوی تر و در نزد اصحاب مشهورتر است. البته ممکن است 
روایت امام کاظمq از روی تقیه باشد، زیرا روایت معلّی مشتمل بر اموری 
است که در آن روزگار شایسته تقیه بوده و از طرفی شاید آن روزهایی که در 
روایت دوم به عنوان نوروز قلمداد شده، غیر از اّیامی است که در خبر معلّی 

آمده است. 8 

3. اخبار ممتنع
در این دســته از روایات از امیر مؤمنانq منقول اســت. ایشان در برابر 

هدایایی که در نوروز دریافت می کردند، عباراتی می فرمودند از جمله:
»اتي علي بهدیة النیروز، فقال: ما هذا؟ قالوا: یا امیرالمؤمنین الیوم النیروز، 

فقال: اصنعوا لنا کل یوم نیروزا«.9
در منابع اهل سنت نیز آمده است: »...اهدی الی علي بن ابی طالب الفالوذج 
فی یوم النیروز، فقال علي: نوروزنا کل یوم«.10 از مجموعه این روایات علوی 
می توان دریافت که اّواًل، آن حضرت از نوروز منع نکرده اســت و در ثانی، 

تأییدی مانند تأییدات روایت معلّی بن خنیس نیز به چشم نمی خورد.
عید نوروز گرچه یک عید اصیل شــیعی نیست، ولی از اعیاد باستانی ایران 
زمین به شمار می رود که در فرهنگ کهن پارسی از جایگاه ویژه ای برخوردار 
اســت. ایران اسالمی که مذهب رســمی آن تشیع است و مسائل دینی را 
همیشــه در اولویت می داند، بین این آیین باســتانی و آموزه های دینی به 

خوبی جمع کرده است. 

پی نوشت
1. مائده: 114.

2. تفسیر نمونه، ج5، ص131.
3. کتاب الغیبة، ص210.

4. معجم رجال الحدیث، ج19، ص268.
5. کتاب الغیبة، ص210.

6. محمد باقر مجلسی، بحار االنوار، ج56، ص92.
7. همان، ج56، ص101.

8. همان.
9. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه: ج3، ص300.

10. االنساب، ج 2، ص37.


مجموعه روایات نوروزی به سه 

دسته عمده تقسیم می شوند؛ 
دسته اّول، روایاتی که نوروز 
را تأیید کرده و مبارک دانسته 

است؛ دسته دوم، روایاتی 
است که این سنت را تأیید 

نکرده و دسته سوم روایاتی که 
نوروز را تأیید و رد نکرده است و 

موضع ممتنعی دارد
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امامخوبی ها
محمدحسن جاویدی

ماه جمادی اآلخــر و هم زمان با میالد فرخنده 
ناموس عالم هستی، حضرت زهرا، فرزندی 
چشم به جهان گشود که هیچ گاه از یاد جهانیان 
نخواهد رفت. شــخصیتی که در تاریخ معاصر، 
بی گمــان باید او را کم نظیر قلمداد کرد. ســید 
روح اهلل مصطفوی مشهور به امام خمینی )قدس 
سره(، آن ســالله زهرا که خاطرات فراوانی 
از ســلوک اخالقی و اجتماعی اش نه تنها برای 
مردم ایران، بلکه جهانیان شــنیدنی و ستودنی 
است. به همین مناسبت تالش کردیم گوشه ای 
از زوایای زندگــی آن پیرخردمند و معمار کبیر 
انقالب اســالمی ایــران را نمایــان کنیم که 
می تواند سرلوحة زندگی دنیایی و اخروی همة 
انسان های آزاده و متخلق به اخالق الهی باشد.

 
نماز شب

پانزده ساله که شــد، برای خود چراغی موشی 
تهیه کرد. نیمه های شب، به گوشه ای می رفت 
و مشــغول راز و نیاز می شد. تمام تالشش این 
بود که هیچ کس را بیدار نکنــد. از همان زمان 
مهم ترین التزامش، نماز شب بود. همسر ایشان 
تعریف می کند که هیچ گاه از نماز شــب ایشان 
ما بیدار نشــدیم؛ چراکه هیچ چراغی روشــن 
نمی کردند، مبادا کسی اذیت شود. هنگام وضو، 
زیر شیر آب، ابر می گذاشتند تا صدای چکة آب، 

کسی را بیدار نکند.
حاج ســید احمــد آقا تعریف 
می کند که در ســفر تبعیدی 
از عراق به کویت رفتیم. برای 
عدم  اطالع دیگران، ساعت 
پنج صبح به راه افتادیم، اما در 
مرز کویــت، به ما اجازه عبور 
ندادند. انتظار ما تا نیمه های 
شب طوالنی شد، با این  حال 
مــا را به بصــره برگرداندند. 

ســاعت حدوداً دو نیمه شــب بود که در بصره 
توانســتیم جایی را برای استراحت بیابیم. مدتی 
نگذشــت که دیدم ساعت پدرم، شروع به زنگ 
زدن کرد و ایشان برای نماز شب برخاستند. برای 
ما خیلی عجیب بود که این پیرمرد، پس از حدود 
22 ســاعت بی خوابی، چگونه نماز شب خود را 

فراموش نکرده است.

  اهمیت نماز
پس از فرار شاه، خبرنگاران مختلف به نوفل لوشاتو 
آمده بودنــد تا در مورد تحوالت ایران و انقالب 
مردم، از امــام مصاحبه بگیرند. حدود چهارصد 
خبرنگار خارجی از تمام دنیا با دوربین های خود، 
مقابل منزل امام تجمــع کرده بودند. به علت 
ازدحام زیاد، برنامه مصاحبه دیر شــروع شد و 
قرار بر این شــد که با توافق خبرنگاران، هرچند 
خبرنگار فقط یک سؤال بپرسند. هنوز چند سؤال 
پرسیده نشده بود که در میان تعجب حاضران، 
امام مجلس را ترک کردند. وقتی درخواســت 
کردند کــه امام حداقل به چند پرســش دیگر 
پاسخ دهند، امام فرمودند: وقت نماز است. اصرار 

اطرافیان هم در ایشان اثری نداشت. 

برای مردم
امام هیچ چیز را برای خود نمی خواســت و تمام 
هم و غمش، مردم ایران بود 
که این مطلب را می توان در 
زندگی ســاده و بی آالیش 
ایشان یافت. نقل کرده اند، 
خبرنگاری فرانسوی از امام 
می پرســد که، شــایع شده 
آیت اهلل خمینی از شاه ایران 
هم پول دارتر اســت، آیا این 
حرف درست است؟ امام در 
پاسخ با لبخندی می فرماید: 

 من هیچ ندــارم و هرآنچه دارم متعلق به مردم 
سرزمینم ایران است. 

یا آنکه نزدیکان امام نقل کرده اند که ایشــان 
به شــدت اطرافیان خــود را از گرفتن مناصب 
حکومتی و حساس، منع می کردند. سخنشان 
همیشه این بود که دلم نمي خواهد، این احساس 
و توّهم پیدا شــود که به خاطر منسوب بودن به 
من، دخترم فالن ُپست را گرفته است. ما انقالب 
نکردیم که ُپســت بین خودمان تقسیم کنیم 
و اصــاًل براي اینکه این شــایعه در ذهن مردم 
به وجود نیایــد دنبال این کارها نروید. هزار جور 
کار دیگر هست که مي توانید آنها را انجام دهید.                                                                             

  رحماء بینهم
مشــی اجتماعی امام و روش زندگی مهربانانه 
ایشــان با خانواده، از نکات ریز آموزشی ایشان 
در زندگانی بوده اســت که با تمام مشغله های 
فکــری و حکومتــی، هیــچ گاه از آن غافل 
نمی شــده اند. یکی از نوادگان ایشان تعریف 
می کنــد که ما وقت و بی وقت به اتاق ایشــان 
می رفتیم. گاهی صبح، گاهی بعد از نماز مغرب 
و عشاء، گاهی بعد از ناهار و ...، اما اولین چیزی 
که از ایشان می دیدیم، لبخند ایشان بود. چنان 
با شادی و محبت پاسخ سالم می دادند که انگار 
دنیا را به ما داده بودند. هرکدام از نزدیکان هم به 
دیدار ایشان می رفت همین برخورد را می دید. 
شوخ طبعی ایشان هم برای ما جالب توجه بود. 
مثاًل یک بار که مســیح از جبهه آمده بود، امام 
به نوة خود فرمودند: تو که هنوز شــهید نشدی، 
الاقل بنیاد شهید ما را یک سفر زیارتی سوریه 

ببرد.
امام در زندگی شــخصی خود، سعی می کردند 
به دیگران امر نکنند. نقل می کنند که خانم امام 
بیشتر اوقات که وارد اتاق می شد، در را نمی بست 
و خود امام بلند می شــدند و در را می بســتند. ما 

هیچ گاه ندیدیم که امام به ایشــان بگوید در را 
ببند. حتی یک بار که ما اعتراض کردیم، ایشان 

فرمودند من حق ندارم به ایشان امر کنم!

  رایحۀ خوش
آنها که امام را از نزدیک دیده بودند، ایشــان را 
نمونه ای کامل از قناعت و ساده زیســتی و زهد 
معرفی کرده اند که در تمام امور به اندک ها قناعت 
می کرد. اما آنچه در این میان جالب بود، توجه ایشان 
بــه خوش بو و معطر بودن فضای محل عبادت، 
درس و زندگی ایشان بوده است. تنها سوغاتی 
که امام با شــوق و ذوق آن را انتخاب می کردند، 
عطر بوده اســت. فرزند امام نقل می کند، هرگاه 
وارد اتاق ایشــان می شدیم، انگار به بهشت رفته 
بودیم. عطر دل انگیز ایشان همة ما را سرمست 
می کرد. بارها شده بود که ما پس از انجام کار منزل 
خدمت ایشان می رسیدیم و امام می فرمود: امروز 
فالن غذا را خورده اید؟ ایشان با رفتار عملی خود 
و همچنین کنایه های محبت آمیز، ما را ترغیب به 

پاکیزگی و خوش بویی می کردند.

  تربیت نفس با عبادت
امــام تمام زندگی را خالصه دــر تربیت نفس 
می دانســت. در کالس درس همیشه طالب 
جوان را نصیحت می فرمود که تا جوان هستید 
و خصلت های ناپسند در وجودتان ریشه ندوانده، 
عبادت کنید تا نْفستان تربیت شود. این سالمت 

نفس اســت که به درد شما 
می خورد.

نقــل کرده اند امــام روزی 
در مجلس دــرس خود در 
مســجد اعظم به قبر آیت 
اهلل بروجردی اشاره کرده و 
فرمودند: »نگاه بکنید آنجا را، 
این عکس باال، عکس آقای 
بروجردی اســت که در حال 

مطالعه است، در عکس پایین هم جنازه اش روی 
دست مردم است. یک خورده پایین تر )اشاره به 
قبر می کردند( آقای بروجردی زیر خاک است. 
آن چیــزی که به درد آقای بروجردی می خورد، 
سالمت نفســی بود که آقای بروجردی داشت؛ 
وااّل این ریاســت ها و این ســر و صداها وقتی 
که انســان زیر خاک رفت دیگر به درد انســان 

نمی خورد«.
امــام تمام ایــن نصایح را دــر زندگی خودش 
عملی ساخته بود. در تمام طول عمر پربرکتش، 
چیزی به اموالش نیفزود و تنها ملک شــخصی 
و موروثی اش خرج زندگی شــان را می داد. امام 
زندگی زاهدانه را به طالب توصیه می کردند، اما 
زهد را پوشیدن لباس ژنده و خوار نمی دانستند. 
امــام به طلبه ها توصیه می کرد که در عین حال 
که لباس مناســب می پوشید، قلب خود را آماده 
کنید که عمران آبادی قلب با معنویت و توجه به 
خدا به دست می آید. کسی که قلبش زاهد باشد، 
حق گو و حق شناس خواهد بود. یکی از نزدکان 
امام نقل می کند که ایشان به نوه اش می فرمود: 
اگر ســعادت می خواهی برو آخوند شو، تا بتوانی 
از حق، همیشه دفاع کنی و مقابل باطل بایستی 

و از چیزی نترسی، حتی اگر برایت ناگوار باشد.
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خبرنگاری فرانسوی از امام 

می پرسد که، شایع شده آیت اهلل 
خمینی از شاه ایران هم 

پول دارتر است، آیا این حرف 
درست است؟ امام در پاسخ با 
لبخندی می فرماید: من هیچ 
ندارم و هرآنچه دارم متعلق به 
مردم سرزمینم ایران است. 




تنها سوغاتی که امام با شوق و 
ذوق آن را انتخاب می کردند، 

عطر بوده است. فرزند امام نقل 
می کند، هرگاه وارد اتاق ایشان 
می شدیم، انگار به بهشت رفته 

بودیم. 



وهمـــدلیوحـــــدتطالیــهدار
نیم نگاهی به زندگانی

 آیت اللـه العظمی بروجردی
سید محسن باقی زاده

مطالعــة زندگی بــزرگان جهان تشــیع، نه تنها 
می تواند چراغ روشــنی برای انسان در معبرهای 
تاریک و خطرناک امروز باشد، بلکه نگاه دقیق به 
رفتار و منش ایشان در مناسبات دینی، اجتماعی، 
سیاســی و نحوه تعامل و تقابل ایشان با مسائل 
مختلف، می تواند سرمشقی مناسب در عرصه های 
مختلف باشد. ازاین رو در نظر داریم به بهانه سالروز 
درگذشــت آیت اهلل بروجردی به بررســی سیره 

عملی این زعیم بالمنازع جهان تشیع بپردازیم.
جایگاه علمی

اشتیاق زایدالوصف ایشان به علم، مثال زدنی است. 
ایشان تا آخرین لحظات زندگی نیز دست از کسب 
معرفت برنداشت. در اواخر عمر، همچون جوانان، 
بیشتر وقت خود را صرف مطالعه می کرد. ایشان 
فرموده بود که: »من از مطالعات علمی خســته 
نمی شــوم، بلکه هرگاه از کارهای دیگر خســته 
می شــوم، با مطالعات علمی خستگی خود را رفع 
می کنــم«. از این رو حتی تــا یک هفته به رحلت 

ایشان، درسشان برقرار بود.
مبارزه با خرافات

آیــت اهلل بروجردــی دــر همه جــا وظیفه خود 
می دانست ساحت جامعه اسالمی را از لوث خرافه 
و اعمال منافی یکتاپرستی پاک نماید. در این راه 
از هیچ کــس و هیچ چیزی واهمه نداشــت. نقل 
شــده که روزی آخوندی در حرم امام رضا g به 
سجده افتاد، آقا با عصای خود محکم به او کوبید و 
گفت: »این چه کاری است می کنی؟ با این کار دو 
گناه مرتکب شــدی: 1. سجده برای غیر خدا 2. تو 
آخوندی اگر این کار را انجام دهی سبب می شوی 

مردم هم آن را انجام دهند«.
تالش برای وحدت

منبر  هویت طلبگیمنبر  هویت طلبگی
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زعامت دینی آیــت اهلل بروجردی در برهه ای بود 
که جنگ فرقه ها، پیکره جامعه اسالمی را فسرده 
بود؛ لذا ایشان دنبال وحدت بود، هیچ وقت درباره 
مباحث خالفت بحث نمی کرد و اعتقاد داشــت: 
»مسئله خالفت، امروز مورد نیاز مسلمانان نیست 
که ما با هم دعوا کنیم. هرکه بود امروز چه نتیجه ای 
به حال مسلمین دارد؟ امروز نه حکومت اسالمی 
هســت و نه خالفتی. ما می توانیم حرف خود را به 
کرسی بنشانیم و بگوییم مرجع مشکالت مردم، 
اهل  بیت هستند. حرف ما گوش شنوا در اهل 

سنت خواهد داشت«.
یکی از اقدامات ایشــان، سعی در تقریب مذاهب 
اســالمی بود؛ مثاًل در بحث لزوم سجده بر خاک 
که خاص امامیه است، ایشــان نقش گنبد یا نام 
امام حســین g بر ُمهر را مانع رسیدن پیشانی بر 
مهر می دانست و از آن پس بود که مهرهای صاف 
رایج شد. درآن زمان سجده بر گنبد و بارگاه بیشتر 
مورد اشکال اهل سنت و اتهام شیعه بوده و ایشان 
این مســئله را بدون برانگیختــن عواطف مردم 

مطرح نمود و این رســم عوامانه 
را از میان برداشت تا راهی برای 

تقریب  باشد.
با اعمــال مصلحانه ایشــان، 
شــیعه به عنوان یکی از مذاهب 
بزرگ اسالمی در األزهر مصر 
کرســی تدریس یافت، غبار از 
چهره حدیث ثقلین زدوده شد و 
فرهنگ شــیعه از حصار آهنین 

خودی و بیگانه رهایی یافت.
احترام به بزرگان

از قدمــا و متأخرین، با عظمت و 
احترام فوق العاده ای یاد می کرد 
و بی احترامــی به آنان را به هیچ 
وجه برنمی تابید. در میان بزرگان 

به شیخ طوسی بســیار عالقه داشت و در مقابل 
انتقاد به ایشان می فرمود: »اگر لحظات عمر او را 
بر کارهایش تقسیم کنید، به هر مسئله ای بیش از 
پنج دقیقه نمی رسد با این پرکاری، طبیعی است 

خطا بکند«.
و نقل شــده زمانی که در مقبره آیت اهلل مؤسس 
درس می داد، وقتی متوجه شد طلبه ای به قبر حاج 
شیخ تکیه کرده است با تندی فرموده بود: »آقا به 
قبر تکیه نکنید. این بزرگان برای اســالم زحمت 

کشیده اند«.
عالقه به نظافت

لباس هایش کهنه اما همیشــه تمیز بود. ظاهری 
آراســته و مرتب داشــت و خود و دیگران را ملزم 
به رعایت نظافت و آراســتگی می کرد. زمانی که 
پروفســور موریس برای معالجه ایشان از پاریس 
آمد، آقا اجازه مالقــات نداد و  فرمود: »من رئیس 
اسالمم، اگر بیگانه ای مرا با وضع نامناسب بیبند، 

برای اسالم بد است«.
 پس از آنکه آقا محاســن خود را شــانه زد، لباسی 
آراسته پوشید و وضع اتاق مرتب شد، این مالقات 
صورت گرفت. پرفسور موریس تحت  تأثیر جذبه 
ظاهــری و معنوی آن مرد بزرگ گفته بود: »هیچ 
مقــام روحانی تاکنون مرا تا این اندازه تحت تأثیر 

قرار نداده بود«.
احترام به ائمه اطهار

روزی جمعی به دیدار ایشان آمده بودند. شخصی 
از آنان  گفت: »برای ســالمتی امــام زمان g و 
آیت اهلل بروجردی صلوات«، ایشــان با عصبانیت 
از اندرونی خارج شد و فرمود: »این که بود که اسم 
مرا در کنار نام مبارک امام زمان g آورد؟ این مرد 

را بیرون کنید و دیگر راهش ندهید«.
ادب

آیت اهلل بروجردی بســیار مؤدب بود. همیشــه 
خود را ملزم به پوشــیدن لباس مقدس روحانیت 
می دانست و بدون عمامه و قبا دیده نمی شد. با آنکه 
درد پا داشت، دو زانو می نشست. پیشنهاد کردند که 
هنگام درس، روی منبر پای خود را روی پله پایین 
بگذارد؛ اما با تعجــب فرمود: »آخر چطور ممکن 
اســت؟ آقایان تشریف دارند«. 
حاضر نبود در مقابل دیگران پای 
خود را دراز کند و در منزل کرسی 
کوچکی گذاشته بودند تا ایشان 
پای خود را به دور از دید عموم زیر 

آن دراز کند.
ایشان نسبت به شاگردان خود 
بســیار باادب بود. نقل شده که 
اگر در درس عصبانی می شــد، 
بعد از درس از آن فرد عذرخواهی 
می نمــود یا بــه او کمک مالی 
می کرد. در میان طالب معروف 
بــود که: »عصبانیــت آیت اهلل 
بروجردی مایه برکت اســت!«. 

البته گاهی به این هم اکتفــا نمی نمود و فردا در 
کالس در برابر همه، از فرد معذرت می خواست.

سخاوت
یکــی از ویژگی هــای بارز آیــت اهلل بروجردی 
سخاوت بود. ایشــان به پیروی از کریم اهل بیت 
امام حسن g کرامتی عجیب داشت. زمانی که 
در بروجرد ساکن بود، بخشــی از امالک خود را 
فروخت. شخصی برای طلب کمک نزد آقا می آید 
و ایشان دستور می دهد مبلغی را به آن فرد بدهند. 
ظاهــراً وکیل آقا پاکتی را که تمام پول امالک در 
آن بوده، به اشتباه  به آن فرد می دهد. آن شخص 
چون به خانه مــی رود و مبلغ هنگفت را می بیند، 
به منزل ایشــان بازمی گردد تا پول را پس دهد؛ 
اما ایشان آن  را نمی پذیرد. همچنین نقل شده که 
شــخصی سهم امام g را نزد ایشان آورد و زمانی 
که پول در مقابل ایشــان بود، بادی وزید و پول ها 
در میان طالب پراکنده گردید. پس از آنکه طالب 
پول ها را جمع آوری کردند، ایشان آن  را نپذیرفت 

و فرمود: »پس نمی گیرم، پول به اهلش رسید«.
اهتمام به شوکت اسالم

آیــت اهلل بروجردی وقتــی متوجه شــد زمین 
خریداری شده در هامبورگ در پایین شهر قراردارد، 
به وکیل خود فرمود: »شنیدم در جای خوبی زمین 
نخریدید! همة ادیان ساختمان های مجلل دارند. 
بروید باالی شــهر و در جــای گران بخرید. فکر 
می کنیــد برای من می خرید؟ نخیــر، برای امام 
زمان g است. مســجد هامبورگ باید در محل 

آبرومندی باشد که مسلمانان تحقیر نشوند«.
سلوک اخالقی در اجتماع

حضور آیت اهلل بروجردی در ایران منشــأ خدمات 
ارزنده ای شــد؛ چراکه عمدــه دغدغه این مرجع 
بزرگ، آرامــش مردم در زندگی بــود. آیت اهلل 
بروجردی در همة حاالت به مردم محبت داشت. 
در هنگام دستگیری، وقتی رضاشاه اصرار داشت 
ایشان خواســته اش را بگوید تا آن  را اجابت کند، 
ایشــان  فرمود: »دراین مدت که در ارکان حرب 
بودم، دیدم جیره سربازان کم است، دستور دهید 
اضافه کنند«. شاه بسیار تعجب کرده بود که یک 

مرجع تقلید تا این حد به فکر مردم است.
کوشش در شــناخت منش اخالقی بزرگانی که 
حتی در سخت ترین شــرایط زندگی این گونه بر 
اعمال خود دقت می کردند، می تواند چراغ پرنوری 
را فراروی ســالکانی قرار دهد کــه هدایت را در 

حرکت در مسیر اولیاء اهلل جست وجو می کنند.
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رواق


روزی آخوندی در حرم امام 

رضا g به سجده افتاد، 
آقا با عصای خود محکم به 
او کوبید و گفت: »این چه 

کاری است می کنی؟ با این 
کار دو گناه مرتکب شدی: 
1. سجده برای غیر خدا 2. 
تو آخوندی اگر این کار را 

انجام دهی سبب می شوی 
مردم هم آن را انجام 

دهند«.



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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میاد دخت مکرم پیامبر رحمت، زهرا )سام 
اهلل علیها( ما را  بر آن داشــت گفت وگوی 
مبسوطی را با سرکار خانم دکتر امین مجد، 
استاد و کارشــناس حوزه زن داشته 
باشیم. ایشان دارای مدرک سطح 4 
حوزه، استاد حوزه و دانشگاه، عضو 
شورای علمی و تربیتی حوزه علمیه 
خواهران، مدیر گروه زنان و خانواده 

شبکه والیت هستند.
پژوهش هاي  و  مقاالت  ایشــان 
متعددی دربارة آسیب شناســي 
مســائل خانواده، زن در اسام و 
غیره در کنفرانس هاي متعددي 
ارائه کرده اند که برخي از مقاالت 
مهم ایشان عبارتند از: »الهیات 
جنسیتي؛ علمي براي پاسخگویي 
به شــبهات«، »الگوي تقســیم 
جنسیتي نقش ها در خانواده«، 
»خانواده  هسته اي از دیدگاه 

پارسونز«.

از منظر انسان شناسی، قرآن و روایات چه دیدگاهی دربارة زن دارند؟ 
بــا پژوهش و دقت نظر در نصوص قرآنــی و روایی، اصل برابری زن و 
مرد در جایگاه انســانی به دست می آید. براساس تصریحات آیات قرآن 
و بر مبنای اجتهاد در گزاره های معرفتی، می توان گفت هیچ شــکی در 
صحت این اصل نیســت. برابری در انسانیت مسلّمًا نیازمند یک تعریف 
دقیق فلسفی و منطقی است. هم زن و هم مرد دارای یک جنس و فصل 
مشترک هستند و هر دو به عنوان حیوان ناطق شناخته می شوند. برخی از 
فالسفه در طول تاریخ معتقد بودند که زنان، نیمه انسان یا حیوان اند. این 
در حالی است که هرگز هیچ فصلی در کنار حیوان بودن )فلسفی( برای 
زن ارائه نکرده اند. به این ترتیب، ســر قلم استدالل آنها شکسته است. 
پس در میان انواع حیوانی، زنان به جز در نوع انســان قابل دســته بندی 

نیستند.
در قرآن کریم، به صراحت، هرگونه تأثیري از سوي نژاد، طبقه، قومیت 
و جنســیت در کرامت و ارزشمندي ذاتي انسان ها نفي مي گردد. عالمه 
طباطبایي ذیل آیه شــریفه  13 سوره  حجرات، با طرح این قول که مراد 
از ذکــر و انثي در آیه شــریفه، مطلق زن و مرد اســت )نــه فقط آدم و 
حوا(، آن را وجیه دانســته، بر اســاس آن، مطلق تفاضل بین انسان ها را 
مردود مي شمارند. تفاضالت ظاهري بین انسان ها، از جمله در سفیدي 
و ســیاهي رنگ چهره، فقر و غنا، عرب یا عجم بودن، و زن یا مرد بودن، 
به خاطر تعارف بین انسان ها و قوام  یافتن اجتماع، و نه به دلیل کرامت و 

فضیلت ذاتي دسته اي نسبت به دسته دیگر است. 
البته در باب برابری زن و مرد در جایگاه انسانی از دیدگاه اسالم، دو شبهه 
اساسی مطرح شده است. اولین اشکال، طفیلی بودن زن است. برخی با 
آنکه زن را انسان می دانند، بنا به دالیلی او را موجود درجه دوم و طفیلی 
مــرد قلمداد مي کنند. آیاتی از قبیل »خلق لکم من انفســکم ازواجا« بر 
اساس بعضیه دانستن »من« در آنها و نیز روایاتی که خلقت زن را از دنده 

چپ مرد می دانند، از جمله دالیل این افرادند. 
اشکال دوم نیز نابرابری زن و مرد در اقتضائات و موهوبات انسانی است. 
یکی از اساســی ترین ابزار های تکوینی هدایت، پیمودن مسیر کمال و 
دستیابی به سعادت، عقل است. عده ای، بر اساس برخی روایات تنقیصی 
در این باب، قائل به نقصان عقل زنان شــده اند. منشــأ هر دو اشکال، 

کج فهمی متون اسالمی است.
دربارة هر دو اشکال پاسخ های تفصیلی جدی ای می توان ارائه نمود که 
در این مجال به ذکر مختصر برخی از آنها می پردازیم. طفیلی بودن زنان، 
ْزواجًا«1 برداشت شده است. 

َ
ْنُفِســُکْم أ

َ
بعضًا از آیاتی نظیر »َخَلَق َلُکْم ِمْن أ

کسانی که چنین برداشتی کرده اند، روایاتی را که بیان می دارد »خلقت 
زن از دنده چپ مرد« است، مؤید و مفسر این آیه قلمداد کرده و در تفسیر 

آیه معتقدند که زن از مرد خلق شده است.
این گونه برداشــت از این آیات و روایات، به طور کامل مردود و ناصحیح 
است؛ زیرا در مقابل این برداشــت های اشتباه، روایات صحیح السندی 
وجود دارد. مانند روایتي که در آن از امام صادقg در مورد صحت این 

ادعا که حوا از دنده چپ آدم آفریده شــده، سؤال شد. حضرت فرمودند: 
»خدا از این نســبت منزه و پاک است. آیا می توان گفت که خداوند توان 
نداشت برای آدم همسری بیافریند که از دنده چپ او نباشد و راهی برای 
ســخن مالمتگران باز  گذارد که بگویند انسان با بخشی از بدن خویش 
ازدواج می کند! چرا چنین حکم کند. خداوند میان ما و آنان ]مدعیان این 
مطلــب، از عامه[ داوری کند...2 خداوند آدم را از خاک آفرید، آنگاه حوا را 

برای او خلق کرد«.3 
شاید به زبان علم ژنتیک، امام صادقg اشاره به »مشکالت ژنتیکی« 
در این فرض می کنند؛ زیرا تفاوت زن و مرد به لحاظ ژنتیکی به شــکلی 
اســت که به هیچ عنوان امکان ندارد همــة کروموزم های آنها مثل هم 
باشــد. در صورتی که اگر قائل به خلقت زن از دنده چپ مرد باشــیم، به 
ناچار باید به این مســئله نیز اعتقاد پیدا کنیم که زن و مرد از نظر ژنتیکی 
برابر هستند. لذا این روایات صحیح السند ناقض چنین ادعایی هستند. 

از طرف دیگــر، روایاتی که خلقت زن از دنده چپ مرد را بیان می کنند، 
نه تنها ضعیف السند هســتند، بلکه حداکثر خلقت حضرت حوا از آدم را 
مطرح می کنند و در واقع، تأخر زمانی را مطرح می کنند؛ نه تأخر ُرتبی زن 
نســبت به مرد را. به تعبیر آیت اهلل جوادی آملی، اگر در این مسئله تأخر 
رتبی را قبول کنیم، در هر نسلی امتیاز و نسبت رتبه خلقت باید تنزل پیدا 
کند و به همین صورت، نسل به نســل باید شاهد این تنزل درجه باشیم 
و از انسان بودگی شــان کمتر شــود، که به هیچ عنوان این طور نیست. 
لذا حداکثر معنایی که می توان از این دســت روایات برداشت کرد، تأخر 
زمانی خلقت زن نسبت به مرد است که هیچ گونه برتری و عدم برتری بر 
یکدیگر ندارند.  به عالوه، باید توجه کرد که این تأخر زمانی فقط متوجه 
حضرت حوا نســبت به حضرت آدم اســت. البته این تأخر زمانی دارای 
حکمت و قاعده  الهی بســیار ظریف و لطیفی است که در طول آفرینش 
هرگز از آن تخلف نشده است. آن قاعده این است که باید همیشه حجت 
خداوند بر روی زمین باشــد؛ لذا حضرت آدــمg زودتر از حضرت حوا 
آفریده شــد. به نظــر اینجانب این نکته یکی از مهم ترین پاســخ ها به 

شبهات این  باب است.
از آنجایی که روایاِت بیان گر خلقت زن از مرد، در متون مقدس یهودیت و 
مسیحیت و به خصوص در عهدْین و در میتولوژی خلقت ذکر شده، خود 
نشانه ای بارز از تقویت احتمال اسرائیلی بودن این دسته روایات است. به 
عبارت دیگر این تصویرسازی یهودیـ  مسیحی از زن، در حوزه جعل و 
تحریف روایات اســالمی هم دیده می شود که روایاتی نظیر روایت امام 

صادقg در مقابل آن است.
ْزواجًا« 

َ
ْنُفِســُکْم أ

َ
همچنین با نگاه تفســیری به آیــه »َخَلــَق َلُکــْم ِمــْن أ

درمی یابیم که حرف »ِمن« »جنســیه« اســت؛ نه »بعضیه«. عالمه 
طباطبایی تصریح به این معنی کرده اند و در آیات دیگر قرآن نیز قرائنی 
وجود دارد که نشــان دهنده این معنی است. مانند اینکه آیات مربوط به 
خلقت ازواج،  دقیقًا به همان ســیاق و لســان آیات مربوط به خلقت حوا  
هستند. پس اگر ِمْن را در دسته دوم، بعضیه بدانیم، در دسته اول هم باید 

به آن ملتزم شــویم و فســاد این تالی، واضح است؛ زیرا هیچ کس قائل 
نیست که هر زنی در هر زمانی از بخشی از جسم مردی خلق شده است. 
همچنین باز هم به قرینه وحدت ســیاق، آن هم در عبارت واحد، در آیه 
ْزَواِجُکم َبِنیَن َوَحفَدًة«4 

َ
ْزَواًجا َوَجَعَل َلُکم ِمْن أ

َ
نُفِسُکْم أ

َ
ْن أ »َواهلُل َجَعَل َلُکم ّمِ

باید ملتزم شویم که فرزندان و نوه ها از زنان خلق شده اند )همان طور که 
زنان از مردان خلق شــده اند(، در حالی که قطعًا کسی به این تالی فاسد 

ملتزم نیست.
وقتی به منابع علمی کالســیک حتی به فلسفه غرب مراجعه می شود، 
درمی یابیم که بســیاری از آنان، به هیچ وجه زن را یک انســان کامل 
نمی دانستند و حتی گاهی به زن، همچون حیوان می نگریستند و وجود 
او را فقط برای ادامه نســل بشر ضروری می دانستند. اعراب صدر نزول 
قرآن نیز زنان را در پروسه خلقت و تولد فرزندان، در حد »وعاء و ظرف« 
می دانستند و هیچ نقش فاعلی و مستقیمی برای آنها در پروسه زادآوری 
قائل نبودنــد. اما خداوند، با این آیات بیان می  کند که اواًل زنان از جنس 
خود شما هستند. دوم اینکه به واسطه بیان مهمی که در »ِنَساُؤُکْم َحْرٌث 
ُکْم«5 وجود دارد، زنان را به زمین کشاورزی تشبیه می کند و در حقیقت 

ّ
َل

بیان می دارد که در جریان تولید مثل، زن نقش زمین را دارد که نقشــی 
برابر با بذر و نطفة اولیه است. 

از طــرف دیگر آیاتی در قرآن وجــود دارد که نظریه عدم برابری زنان و 
مردان را با قاطعیت رد کرده  است. این آیات بیان گر برابری زنان و مردان 
نَثی 

ُ
ْو أ

َ
ن َذَکٍر أ در دستیابی به »سعادت« هستند. در آیه »َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمّ

َبــًة«6 خداوند به وضوح تصریح می کند زن  ُه َحَیاًة َطِیّ َوُهــَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَيَنّ
یا مرد، اگر مؤمن باشند، و مطابق قوانین شریعت زیست نمایند، به حیات 
طیبه ای که باالترین درجه کمال اســت، دست پیدا می کنند. این دست 
آیات به تمام شــبهاتی که در این رابطه به اسالم نسبت داده شده است، 
ضربه جدی می زند. براســاس این آیه نه تنها زنــان و مردان در جایگاه 
انسانی برابر هستند، بلکه از »جایگاه ارزشی« یکسانی نیز برخوردارند.

به نکته خوبی اشاره کردید. لطفاً جایگاه ارزشی زنان و مردان را در نظام 
فکری غرب و منظومه فکری اسالم مقایسه کنید.

در مورد جایگاه ارزشــی زنان سه دیدگاه وجود دارد. برخی جایگاه زنان 
را فراتر از مردان می دانند؛ مانند فمینیســت های ذات گرا. برخی دیگر 
مانند فالسفه کالسیک غرب این جایگاه را فروتر می دانند. البته بعضی 
نیز قائل به برابری هســتند. تاریخ فلســفه غرب نشــان می دهد که در 
هر برهه ای از تاریخ، فالســفه نتیجه گرا، فضیلت گرا و حتی فالســفه 
وظیفه گرا از زمان ســقراط و افالطون تا کانت و حتی بعد از آن، جایگاه 
ارزشی زنان را نســبت به مردان فروتر می دانستند. برای مثال وقتی به 
تیپولوژی افالطون نگاه کنیم، وی جامعه را به ســه دســته طالگون، 
نقره گون و برنزگون تقسیم می کند و معتقد است انسان در هر صورت در 
یکی از این سه دسته قرار می گیرد. دستة اول پادشاهان و فالسفه، دستة 
دوم نظامیان و دستة سوم رعایا و کارگران هستند. وی معتقد است کسی 
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بی ارادهدرآییــــــن

علیرضا میرجلیلی

همان طور که در شــماره گذشته گفته شد،1 پس از دوران وده ای و با ظهور 
برهمنان، نقش مذهبي و علمي زنان در اجراي مراسم نذر و قرباني به شدت 
رنگ باخت و فاصله ارزشــی میان زن و مــرد رو به فزونی نهاد؛ به گونه ای 
که حتی آداب مذهبی به عنوان ابزاری برای تولد پســر، مورد استفاده قرار 
می گرفت. از این زمــان به بعد عماًل زنان از آموزش متون مقدس محروم 
و بالتبع، جواز حضور آنان در مراســم مذهبی باطل شد.2 در این دوره شاهد 
جفای بســیار در احکام و آداب زندگانی در مورد زنان در آیین هندوئیسم 

هستیم. 

 زن به مثابه یک ِملک
تغییر نگرش هندوها از پدرشاهی به مردساالری در این دوره اتفاق می افتد 
و زن در ایــن میان، تبدیل به یک موجود کاماًل بی اراده و تابع می شــود. 
هرچند که دوست داشــتنی نامیده می شود، ولی در حقیقت وجودی پست 
را دارا است. بنابراین زن در کودکی تابع پدر، پس از آن شوهر و در صورت 

مرگ شوهر، تابع پسر بوده و هیچ گاه 
مستقل نبوده است.3 اما در همان حال 
شاهد هستیم که مردان در زمینه های 
مختلف همچون هنر، ادبیات، رقص، 
موسیقي و نظیر آن آزاد بوده اند. زن 
به تدرج موقعیت و جایگاه پایین تري 
نســبت به مرد پیدا کرد و به عنوان 
مانعي بر ســر راه پیشــرفت و رشد 
عقالني مرد تلقي و حتي با او به عنوان 

ملک و دارایي رفتار شد.4
این نوع نــگاه را باید در مبانی قانون 
»منوســمرتی« جســتجو کرد، که 


تغییر نگرش هندوها از 

پدرشاهی به مردساالری در 
این دوره اتفاق می افتد و 
زن در این میان، تبدیل به 
یک موجود کاماًل بی اراده 

و تابع می شود، هرچند 
که دوست داشتنی نامیده 
می شود، ولی در حقیقت 

وجودی پست را دارا است. 



رواق  ادیان شرق

توان تخلف از این رتبه بندی ارزشی را ندارد. آنگاه به همین قاطعیت زن 
را به لحاظ ذات در رتبه ای فروتر از مرد قرار می دهد. 

تاریخ علم، تاریخ حیات اجتماعی انســان و حتی تاریخ سیاسیـ  چه در 
دوران فئودالیته، چه در دوران بورژوازی و چه در ســرمایه داری نوین 
ـ نشــان می دهد همواره جایگاه زنان نســبت به مردان فروتر تصویر 
می شده است. در این میان اسالم به عنوان دین خاتم و دینی که صورت 
کمال یافته تمامی ادیان دیگر اســت، این اندیشــه را مطرح می کند که 

زنان و مردان در جایگاه ارزشی با یکدیگر برابر هستند.
معیار ارزشــمندی در هــر مکتبی را نگرش آن مکتــب به غایت حیات 
و هدف از زندگی تبیین می نماید. اندیشــه های ماده گرا، ارزشــمندی 
را با قدــرت و توانایی بهره گیری بهتر و بیشــتر از منابــع و نیز منزلت 
اجتماعی پیوند می زنند. کمال گرایان و غایت باوران، ارزشــمندی را در 
رســیدن هر چه بیشتر به کمال و حرکت در مســیر غایت می دانند. در 
اینجا برداشت های متفاوتی از مفهوم کمال و غایت، نحله های مختلف 
را شــکل می دهد. معیار ارزشمندی از دیدگاه اسالم نیز با مفهوم کمال و 
رسیدن به غایت گره خورده  است. کمال حقیقی از نظر اسالم رسیدن به 
مقام انســان کامل است. غایت نیز رسیدن به سعادت اخروی به واسطه 
جلب رضایت پروردگار اســت. هر چه فرد به مراتب عالی تری از کمال 
برســد و به نحوی زندگی نماید که به سعادت حقیقی نزدیک تر شود، از 
دیدگاه اسالم و از نظر پروردگار ارزشمند تر است. ابزار رسیدن به سعادت 
نیز در متون اســالمی معرفی شــده اســت: ایمان، عمل صالح و عمل 
طبق موازین اخالقي، عناوینی خالصه و مشــیر به همة لوازم رسیدن به 
سعادت اند. پس چنانچه مالحظه می شود، جنسیت در معیار ارزشمندی 

در اسالم دخالت ندارد.7

 یکی دیگر از شــبهات موجود در بحث جایگاه و منزلت زن در اســالم، 
نقصان عقل زنان اســت. روایات مشهوری در اسالم در این زمینه وجود 
دارد؛ مانند خطبه هشتاد حضرت امیرالمؤمنین. چه توضیحی برای این 

موارد وجود دارد؟ 
ابتدا باید تأکید کرد که یکی از خألهای موجود در حوزه کالم )به معنای 
موسع آن(، بررسی نکردن اجتهادی روایات کالمی است. توضیح آنکه 
به محض مواجهه با روایات فقهی نمی توان آنها را به شریعت نسبت داد 
و از آنها حکم فقهی اســتخراج کرد. آیات و روایات کالمی نیز این چنین 
است و باید روش اجتهادی مناســب برای مباحث کالمی مد نظر باشد 
تا براســاس آن، روایات غیرفقهی بررسی شود. در مورد روایات فقهی، 
اصطالحًا مو را از ماست می  کشیمـ  و البته باید چنین کردـ  اما در روایات 
کالمی، با اینکه مشکالت فراوانی برای دین درست شده و بعضًا موجب 
وهن دین شده، باز هم بر اساس پارادایم اجتهادی با روایات باب معارف 

برخورد نمی  کنیم.
روایاتی که به نقصان عقل زنان اشاره دارند، بر اساس بررسی سندی دچار 
ضعف هستند. این در حالی است که حجیت ظن فقط شامل گزاره های 
فقهی است و در باب معارف جریان نمی یابد. البته پاسخ های جدی ای بر 
فرض قبول ســند این روایات وجود دارد که غالبًا حول دو محور اساسی 
»نقص« و »عقل« و تفســیر و توضیح آن اند. حاصل همة آنها این است 

که عقل الزمة دستیابی به کمال، در زنان کمتر از مردان نیست.
اما دربارة تعبیر موجود در خطبه هشتاد نهج البالغه که غالبًا برای اثبات 
نقصان عقل زنان از دیدگاه اسالم مطرح می شود، نکته ای وجود دارد که 

به حل مســئله بســیار کمک می کند. امیرالمؤمنینg در این خطبه به 
نقصان عقل زنان، در کنار نقصان ایمان و حظ آنان اشاره کرده  و در انتها 
برای ســخن خود تعلیل آورده اند. در مورد نقصان عقل، سخنان خود را 
به آیه ای از قرآن ارجاع می دهند که در مورد شهادت زنان در موضوعات 

مالی است، مبنی بر اینکه شهادت دو زن، برابر با یک مرد است.
اّواًل قطعی است که قرآن شــهادت زن را پذیرفته است. دوم اینکه این 
مسئله به دلیل روان شــناختی بیان شده است؛ یعنی به همان اندازه  که 
قدرت توجه زنان به چندین موضوع در یک زمان زیاد اســت، به همان 
اندازه احتمال فرامــوش کردن آن یا توجه نکردن به برخی جزئیات آن 
وجود دارد؛  چه اینکه در ادامه آیه، خداوند مسئله احتمال فراموشی را در 
مورد زنان مطرح می کند. علت شــهادت دو زن این است که اگر یکی از 
زنان مسئله ای را فراموش کرد، دیگری بتواند فراموشی او را جبران کند. 
چنانچــه در این آیه موضوع نقصان عقــل زن مطرح بود، دیگر تکمیل 
شــهادت یک زن توسط دیگری معنا نداشــت؛ زیرا اگر زن نمی فهمید 
و عقل او به تنهایی نمی توانســت درکی از موضوع داشــته باشد، قطعًا 
با تعداد بیشــتر نیز این نقصان برطرف نمی شــد. پس موضوع تکمیل و 
تتمیم شــهادت با وجود دو زن، نشان دهنده این است که هر دو زن قوه 
عاقله کامل دارند، ولی به دلیلی، ممکن اســت بعضی از جزئیات واقعه را 

فراموش کنند. 
دــر همین خطبه، حضرت دلیل نقصان ایمان زنــان را نخواندن نماز و 
ســاقط شدن روزه در ایام طمث می دانند. اواًل زنان چندین سال زودتر از 
مردان به سن تکلیف می رسند. ثانیًا در زمان قاعدگی، به آنها توصیه شده 
است که در محل عبادت خود بنشینند و عبادت کنند. از آنجا  که سیستم 
محاســبه در اسالم پاداش محور اســت، و از طرفی در اعطای پاداش، 
پروردگار قصد مسامحه داشته، پس فرقی بین قیام به نماز و نشستن در 
محل عبادت نیست. به عالوه مسئله، اطاعت و تبعیت محض است؛ حال 
این اطاعت نتیجه اش قیام باشــد یا قعود. ضمن اینکه قضای روزه ها نیز 
بر عهدة زنان است. چه طو ممکن است حضرت امیرg به این واضحات 
توجه نداشته باشــند؟ پس می توان یقین حاصل کرد که ایشان در این 
ســخنان به دلیل خاصی نقصان عقل و ایمان و حظ زن را بیان کرده اند 
و آن، برخورد از باب جدل با خصم اســت؛ یعنی خطاب به اعراب حاضر 
در جمل می فرمایند که ای کسانی که زن را دچار نقصان عقل و ایمان و 
حّظ می دانید، چطور به دنبال یک زن به راه افتاده  و جنگ جمل را به راه 
انداخته اید؟! در واقع ایشان در اینجا از شیوه جدل بهره برده اند که در آن 
از مقدمات خصم اســتفاده می شود. ایشان با استفاده از همین مقدمات 

باطل آنها را محکوم می کنند.

 قرآن شئون ازدست رفته زنان در عصر جاهلی را چگونه احیا کرد؟
قبل از پاســخ به این پرســش، باید تصریح کرد در دورانی که اسالم سر 
برآورد، ادیان تحریف شده، متون و کتاب های مقدس و همچنین بیشتر 
جوامع، نگاهی تحقیرآمیز به زن داشــتند. اسالم به دنبال تغییر این نگاه 
و به نوعی چرخــش اعتقادی و فرهنگی جوامع بود. در دوران جاهلیت، 
زن تقریبًا هیچ ارزشی نداشــت؛ به طوری که هنگامی که می فهمیدند 
فرزندشان دختر است، چهره آنها منقلب می شد و دختر خود را زنده به گور 
نَثی َظلَّ  ــَر أََحُدُهم بِاأْلُ می کردند. قرآن در این باره می فرماید: »َوإَِذا بُِشّ
ا َوُهَو َکِظیٌم«.8 قرآن به شدت با فرهنگ دخترکشی مبارزه  َوْجُهُه ُمْسَودًّ
 کرد؛ چراکه جان زن از نظر قرآن محترم اســت و در صیانت از ذات، زن 

و مرد هیچ فرقی ندارند.
اســالم برابری جایگاه زنان و مردان را به لحاظ انسانی و ارزشی مطرح 
 کرد. البته بر اساس تناســب میان تکوین و تشریع، عالوه بر اشتراکات 
اساســی میان زن و مرد، تفاوت هایی متناســب بــا همان ویژگی های 
تکوینی، میان احکام تشــریعی آنان وجود دارد؛ لــذا احکام در پاره ای 
موارد جنســیتی است. بر این اساس اگر زیبایی و ظرافت در زنان بیشتر 
است، اسالم منظومه عفت ورزی و به طور مشخص عنصر حجاب را در 
این منظومه برای زنان با شــدت بیشتری همراه نموده است. یا مثاًل اگر 
مردان از لحاظ فیزیکی مقاوم ترند و قدرت جسمی بیشتری دارند، تنظیم 

مسائل اقتصادی خانواده و نان آوری بر عهدة آنان است. 
بر مبنای نگاه اسالم به برابری زن و مرد در انسانیت، سایر حقوق اساسی 
نیز برای هر دو به طور جدی پاس داشــته شــده است. مثاًل آبروی افراد 
اهمیت فوق العاده ای دارد. در این میان از دیدگاه اســالم، تفاوتی میان 
زنان و مردان وجود ندارد. به مســئلة افــک، قذف، و تهمت به مؤمنات 
غافالتـ  به تعبیر آیه شــریفهـ  در ادبیات قرآن توجه فرمایید تا اهمیت 

حفظ آبروی زن مسلمان برایتان مکشوف شود.
همچنین اســالم با مدیریت مناســب مربوط به حوزه عفــت، با ایجاد 
منظومه عفت )که شــامل اجزای عفت و جزئیاتی همچون عدم تبرج، 
توجه به محتوای کالم، راه رفتن و َزْهْو است( بیان می دارد که الزم است 
زن مسلمان مزُهّوه باشد؛ یعنی رفتاری بزرگ منشانه و باوقار در برخورد 
با نامحرم داشــته باشد، و متبرج نباشــد تا بدین ترتیب فرصت حضور 
اجتماعی ســالم و بدون اتکا به جذابیت های جنسی برای او فراهم شود. 
پس این گونه حق تعلیم و حضور سالم اجتماعی برای او فراهم می گردد. 
5. به مطالب خوبی اشــاره فرمودیــد و از زاویه جدیدی به آیات و روایات 
نگاه کردید. آخرین پرســش ما این است که اسالم چه دیدگاهی دربارة 

»آزادی زن« دارد؟
از نظر اســالم آزادی زن یعنی برطرف کردن موانع دســتیابی به کمال  
و ممانعــت از نگاه ابزاری به زن. این دیدگاه دــر تضاد کامل با دیدگاه 
لیبرالیستی اســت. اســالم در خفقان فکری جاهلیت، حقوق زن را به 
عنوان حقوق انســانی مطرح می کند و از جمله این حقوق، آزادی است؛ 

البته با معنایی که برای آن ذکر کردیم. 
در پایان این نکته را خاطرنشان می شوم که نظام مردساالر سرمایه داری 
هرگــز نمی خواهد در کنار خــود در زمینه های اقتصادی، سیاســی و 
فرهنگی، شریکی داشته باشد و همواره به دنبال تحقیر و تنزل رتبه زنان 
در جامعه بوده؛ منتها در هر دوره ای این تحقیر و تنقیص زنان به گونه ای 
بوده است. در دوره ای زن انسان محسوب نمی شد، و در دوره ای، به نام 
برابری، مورد اقســام فروترانگاری، سوءاستفاده جنسی، تحقیر و ستم 
واقع شــد. هدف این سیســتم از مطرح کردن بحث آزادی زن، افزایش 

میزان دسترسی آسان و ارزان مردان به زنان است.

پی نوشت
1. روم: 21. 

2. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج20، ص352، ب 28، ح 1.
3. همان، ص13، ب 1، ح 1.

4. نحل: 72. 
5. بقره: 223.
6. نحل: 97.

7. در ایــن بــاره ر.ک: زهــرا امین مجد، »معیار ارزشــمندی از دیدگاه اســالم«، کتاب اندیشــه های راهبردی، 
زن و خانواده، ص357.

8. نحل: ٥٨.


سوتیتر سوتیتر سوتیتر سوتیتر سوتیتر سوتیتر
 سوتیتر سوتیتر سوتیتر سوتیتر سوتیتر سوتیتر
 سوتیتر سوتیتر سوتیتر
سوتیتر سوتیتر سوتیتر



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

26



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

28

زن را سرچشــمة ننگ و ستیز ذکر کرده و مردمان را به 
پرهیز از آنان واداشــته است.5 طبق قوانین منو، زن باید 
شــوهرش را با فروتني، »آقا«، »َسرور« و حتي »خداي 
من« خطاب کند و در میان مردم، چند قدم پشــت ســر 
شــوهرش راه رود. پــس از آنکه دیگران غذایشــان را 
خوردند، او پس مانده غذاي شوهر و پسران خود را بخورد. 
در کل، فردیت زن در وجود شوهرش مستهلک شده و او 
بدون شــوهرش وجود مستقلي ندارد. کتاب های  قانون 
تا اندازه اي منعکس کننده اوضــاع اجتماعي دوره هاي 
مختلف است؛ اما این کتاب ها بیشتر روشن مي سازند که 

جامعه و روابط آن باید چگونه باشد.6

 محرومیت   اجتماع
براســاس قوانین و احکام فقهی هندوئیســم، زنان در 
نازل ترین شــأن شخصیتي و اجتماعي بودند و از حضور 
در فعالیت های اجتماعی و مذهبی محروم بودند. چراکه 
اینان از نظر قانون ناخالص بوده و لیاقت یادگیری َمنتِره ها 

)Mantras( را نداشته اند.7
البته با ازدواج زن، کمی در مورد آنان مسامحه به خرج داده 
می شــد که آن هم به سبب شوهر زن بوده است؛ هرچند 

بازهم در آن دوره، خدمت به شــوهر هم طراز یادگیري 
آیین دیني است و زنان در به جاي آوردن آیین دیني تابع 
شوهرشان بودند.8 بر اساس قوانین منو، یک زن عفیف 
باید همواره خالصانه به همسرش خدمت کند؛ همان طور 
که خدایان را عبادت می کند. در این میان حتی اگر مردی 
با زن خود رفتاری بد داشته و به دنبال امیال نفسانی خود 

باشد، بازهم زن نمی تواند از خدمت مردش، سرباز زند.9
 

    ازدواج و رسم ساتی
در نگاه هندوها، ازدواج امری بســیار مهم تلقی می شد و 
هیچ گاه برای زنان قابل تجدید نمی دانستند.10 بنابراین با 
این مبنا، زن مطیع، کنیز و همیشه در خدمت مرد بود و پس 

از مرگ شوهرش هم نمی توانست دوباره ازدواج کند.11
هرچند زن در منوها، در مقام مادر، شــأنی واالتر از معلم 
و حتی مادر دارد12 و آموزگار فرزندان محسوب می شود، 
اما این مقام زمانی اوج می گیرد که زن، فرزندی پســر به 
دنیا آورد.13 بر این اســاس اولین و مهم ترین وظیفه زن، 
مادرشدن و تولید فرزندان پسر بوده و هرگونه تخطی از 
این مهم، زن را مجرم و مستحق عقوبت می کرده است.

نکته مهم در زندگی زناشویی، تکلیف زن در مسئله مرگ 
شوهر بوده است. تا همین دوره های اخیر، ازدواج مجدد 
بیوه، به شــدت قبیح بوده و زن پس از مرگ شوهرش، 
مجبــور بود خود را فدای او بکند و خود را زنده زنده همراه 

شوهرش بسوزاند.14
ظاهــراً در آغاز، برهمنان با این رســم مخالف بوده اند، 
اما بعدها آن را پذیرفتــه و برای آن نوعی ضمانت دینی 
تراشیدند؛ بدین صورت که ازدواج را پیوندی ابدی نامیده 
و قائل شدند که اگر زنی با مردی ازدواج کرد تا ابد باید با او 

بماند و در زندگانی بعدی هم باید همراه او باشد.15

  ارث
در آیین هندوئیســم، هیچ گونه ملکیتی برای زن در نظر 

گرفته نمی شــد، بنابراین زنان اساســاً از ارث 
محروم بودند. اوضاع زمانی وخیم تر می شد که 
خوِد زن به عنوان ماترک و ارثیه میان بازماندگان 

تقسیم می شد.
بنابر قوانین هندوئیســم، ارث به کسانی تعلق 
می گرفت که از نظر آیین، می توانستند خیرات 
و مبرات برای متوفی داشــته باشند و به همین 
سبب زن از داشــتن ارث، کنار گذاشته می شد. 
در یک قانون کلی در منو، زن همچون بردگان، 
استحقاق کمک مالی را نداشته و سزاوار داشتن 
اموال نیســت و فقط می تواند جهزیه و هدایای 
ازدواجــش را تملک نماید. زن در منو فقط حق 
حیات دــارد و از دیگر امور جــاری و اجتماعی 
محروم بوده اســت.16 در قرن نوزدهم قوانین 
کشوری هندوستان، تالش بسیاری می کند تا 
این محرومیت ظالمانه زنــان را تغییر دهد، اما 
همچنان دیده می شود که در شهرهای کوچک 
و روســتاها، زنان عمــاًل از ارث و حتی مالکیت 

محروم هستند.17
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در یک قانون کلی در منو، زن 
همچون بردگان، استحقاق 
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داشتن اموال نیست و فقط 
می تواند جهزیه و هدایای 
ازدواجش را تملک نماید. 
زن در منو فقط حق حیات 
دارد و از دیگر امور جاری و 
اجتماعی محروم بوده است.
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حتی مادر دارد12 و آموزگار 
فرزندان محسوب می شود، 
اما این مقام زمانی اوج 
می گیرد که زن، فرزندی پسر 
به دنیا آورد.13 بر این اساس 
اولین و مهم ترین وظیفه زن، 
مادرشدن و تولید فرزندان پسر 
بوده و هرگونه تخطی از این 
مهم، زن را مجرم و مستحق 
عقوبت می کرده است.



مجاوراهریمن
دانیال نعیمی

از متون دینی آیین زرتشــت به خوبی پیداست 
که این دین دارای یک نظام فقهی مدّون بوده و 
در زمینه های گوناگون شرعی، به بیان تکالیف 
پیروان خود پرداخته اســت. در این میان احکام 
مربوط به زنان در حوزه های مختلف قابل توجه 
اســت که در این نوشــتار به صورت اجمالی به 

نمونه هایی از آن اشاره می شود:

امور اجتماعی و سیاسی
به طــور کلی می توان گفت در آیین زرتشــت 
منعی برای حضور اجتماعی زنان وجود ندارد. به 
عنوان نمونه زنان مانند مردان باید از حق آموزش 
برخوردار باشند و حتی وظیفه  آموزش کودکان در 
خانه به عهده  زنان گذاشته شده است. اساسا ً ایزد 
چیســتا که االهه دانایی و معرفت و موکل علم 
و دانش، در اوســتا گاهی به صورت الهه و زن 

تصویر می شود.
مسئله  دیگر نوع پوشش و حجاب زنان است. در 
تعالیم زرتشتی، تأکید شده، زنان نباید خودآرایی 

کرده و چهره  خــود را آرایش نمایند، در کتاب 
ارداویراف نامه آمده: »دیدم که از انگشتان زنان 
بدکار که روی و موی آرایش می کردند خون و 
چرک بیرون می آمد و از چشمان آنان نیز کرم«. 
درباره  تصدی گری امور مذهبی، آمده است زنان 
بعد از یائسه شدن می توانستند مقام نگهداری از 
آتش مقدس را عهده دار شوند و مجاز به مدیریت 
تشــریفات مذهبی نیز بودند. عالوه  بر این در 
کتاب دینکرد به توانایــی زنان در امر قضاوت 

اشاره شده است.
در امور سیاســی به محدودیتی برای مشارکت 
زنان اشــاره نشــده ؛ هرچند به نظر می رسد، تا 
زمانی که مردان الیق وجود داشــتند، نوبت به 

زنان نمی رسید.

امور شخصی و احکام فردی
در رابطه با احکام شــخصی برای زنان در دین 
زرتشت قوانین ســخت، پیچیده و گاه عجیب 
وجود دارد. به عنوان نمونه: در این دین با توجه به 

رواق  ادیان ایران

مسجــــد
شمـاره183
فروردینماه
1 3 9 4
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در سده پانزدهم میالدی، شخصی به نام گورو 
نانَک، با التقاط آیین هندوئیسم و اسالم، آیینی 
جدیــد را بنیــان نهاد که هم اکنــون به عنوان 
پنجمین آیین ســازمان  یافته جهــان قلمداد 
می شــود. ظهور این آیین، در بستر هندوئیسم، 
بشــارت یک زندگــی بهتر را بــرای مردمان 
خصوصاً زنان جامعه هند می داد و تالش می کرد 
تا با آموزه های جدید خود، پیروان زیادی را برای 

خود دست و پا کند.
هرچند در این دوره، ســیک ها بــا همان نگاه 
هندوئیسم به ازدواج به عرصه آمدند و ازدواج را 
اتحاد دو روح و پیوندی مادام العمر می دانستند، 
آنها از قیودات هندوئیسم خود را رهانیده بودند. 
سیک ها به شدت از آداب و رسوم سخت گیرانة 
هندوئیسم تبری می جستند؛   اما تمام تالش خود 
را بر این معطوف می داشتند که ازدواج، هیچ گاه 
منقطع نشــود و در این راه، فرقی میان زن و مرد 
قائل نمی شدند. با این حال در این آیین هم موارد 
بسیاری دیده می شود که قوانین سخت تری در 
مورد زنان در نســبت با مردان، اعمال می شود 

که ریشــه دــر بنیــان عقاید 
هندوئیسم و باورهای محلی و 
باستانی هندوستان دارد که به 
عنوان نمونه به چند مورد اشاره 

خواهیم داشت.
در نگاه ســیک ها اگر طالقی 
میان زوجین صورت می گرفت، 
بی اندازه نحس و بدُیمن تلقی 
می شــد و آن را کیفر خطاهای 
گذشــته می دانســتند. امــا 
ســخت ترین وجه طالق، داغ 

ننگی بود که بر پیشانی زن باقی می ماند.
در اخالق جنسی در میان سیک ها، آموزه های 
دینی ایشان، پیروان خصوصاً مردان را به شدت 
از افکار جنسی هم منع کرده است. اما در عمل، 
قواعد مربوط به اخالق جنســی در مورد زنان، 
بیشتر و سخت گیرانه تر اعمال می شود. مثاًل به 
مردان لزوم وفاداری زواجی، همیشه یادآوری 
می شود یا پوشش کاچـ  لباس زیرین سیک ها 
ـ برای زن و مرد واجب اســت و یا اینکه همیشه 
به مردان توصیه می شــود که چشم از زیبایی 
همسران مردم بگیرند؛ اما با این حال، تکلفات 
اخالقی برای زنان بیــش از مردان در آموزه ها 

وجود دارد.
تک همسری در میان پیروان سیک ها رایج است؛ 
اما گوروها )روحانیون( می توانستند از این قاعده 
مستثنی باشند؛ چراکه برخی از پیروان متعبد و 
راست کیش، دختران خود را نذر معابد سیک ها 
می کنند که این مســئله، یکــی از بزرگ ترین 

ستم های این آیین به زنان است.
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پیــــــروان
کـــم ارزش

محمدصادق احمدی

مســئله زن در یهودیت با کتــاب مقدس آغاز 
می شود؛ جایی که خداوند پس از خلقت آسمان 
و زمین و بهائم، انســان را می آفریند. خداوند به 
روایت کتاب پیدایش مرد را از خاک آفرید، مانند 
همــه حیوانات و از روح خود نیز در او دمید. پس 
از این نوبت به خلقت زن رســید که او را از دنده 
مرد خلق کرد: »و َیُهَوه خدا خوابی گران بر آدم 
مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش 
را گرفت و گوشت در جایش پر کرد. و َیُهَوه خدا 
آن دنده را که از آدم گرفته بود، زنی بنا کرد و وی 
را به نزد آدم آورد. و آدم گفت: همانا این اســت 
استخوانی از استخوان هایم و گوشتی از گوشتم از 
این سبب ”نسا” نامیده شود؛ زیرا از انسان گرفته 
شد«.1 در ادامه مهم ترین تکالیف و حقوق زن در 

یهودیت را از نظر می گذرانیم.

1. شهادت در دادگاه
دربــارة تکالیف حقوقی زن دــر قانون مقدس 
یهودی، نخستین مسئله که برای زن ساالران 
محل نقد و اعتراض فراوان بوده اســت، عدم 
حجیت شهادت زن در دادگاه معتبر یهودی است. 
فمینیست ها معتقدند که از نظر قانون یهودی زن 
در رابطه با شــهادت در دادگاه، مانند انسان کر 
دیوانه یا نابالغ یا بدتر از ایــن، قمارباز و رباخوار 
یا ساده و زودباور اســت.2 بنا بر حقوق یهودی 
زنان نمی توانند به عنوان قاضی دادگاه یهودی 
انتخاب شــوند؛ زیرا شهادت دادن که در درجه 
پایین تری اســت،  از ایشان پذیرفته نمی شود و 
ایشان نمی توانند در دادگاه جلوس نمایند؛ در 

اینکه زمین، گیاه، آب و آتش مقدس بوده، زنان را در ایام 
حیض و زایمان موجب آلودگی این عناصر می دانستند، 
به همین ســبب آنها را در زمین شــوره زار و بایری که 
دشتان ستان نام داشت، )دشتان در ادبیات زرتشت به 
معنای زن حائض است(، اقامت می دادند. »هنگامی که 
زن در خانه مزداپرست نشان حیض ببیند، باید یک معبر 
در خانه، که از گیاه و درخت خالی باشــد انتخاب نماید و 
زمین آن را ســنگ ریزه نرم بپاشد و آن را از نصف، از سه 
یک، از چهار یک یا از پنج یک خانه جدا کند؛ و اال ممکن 
است دید زن به آتش افتد و فاصله او از آتش، آب، شاخه 
برسم و مرد پارسا سی گام باشد. و فرد معّینی که برای او 
غذا و خوراک می برد، نباید از حد سه گام به وی نزدیک 
شــود و غذای او را باید در یک ظرف آهنی یا سربی و یا 
هر ظرف فلزی معمولی باشد. زن بعد از اتمام این دوران 
در پیچیده ترین مراسم غسل به وسیله  ادرار گاو و اندکی 
آب به وسیلة روحانیون ویژه، چندین بار به مدت چند روز، 
غسل داده می شد. »اگر مدت حیض او از سه شب و روز 
بگذرد و هم چنان حائض بماند، باید تا پایان شب چهارم 
و اگر پاک نشــد، تا شب ششــم واگر پاک نشد، تا شب 
هشتم و تا شب نهم اگر پاک نشود، در جایگاه خود بماند. 
این زن هر گاه بعد شــب نهم باز در خون حیض باشــد، 
معلوم می دارد که دیوها به او مســتولی شده اند و او را در 
حالت دشتان باقی نگاه داشته اند و در جشن و بزرگداشت 
خودشــان آفت خود را به این زن نازل ساخته اند. در این 
صورت جایی را انتخاب می کنند که از گیاه و درخت هیچ 
پوششی نداشته باشد. پس سه گودال و سوراخ در زمین 
می کنند و زن در دو گودال نخست با گومیز یا ادرار گاو 
غسل می دهند و در گودال سوم با آب شستشو می دهند. 
اگر در فصل تابستان باشد باید دویست مورچه  دزد دانه 
)غله( و در زمستان دویست خرفستر )حشره( که مخلوق 

اهریمن هستند از هر نوع بکشد«.
 زنان در ایام حیض، حّق خوردن نذری ایزدان را نداشتند، 
بنابر اعتقاد زرتشتیان، عادت ماهیانه  زن،  اثر اهریمنی 
بود که در زن پدیدار می شــد، زیرا در این ایام، اهریمن 
به زن نزدیک می شــد و او را پلید می ساخت. در کتاب 
ارداویراف نامه تأکید شده، زنان حائض نباید به آسمان 
و خورشــید بنگرند. عالوه بر ایــن پنهان کردن دوران 
حیض، نزدیکی و مقاربت بــا زنان حائض از جرم های 
سنگین معرفی شــده  و از گناهانی شمرده می شده که 

ارتکابش موجب حد شرعی مرگ بوده است.
از دیگــر مباحث قابل طرح درباره  زنان، احکام ازدواج و 
طالق در مورد آنان است. زناشویی، نوعی پیوند برابر بین 
زن و مرد بوده و به همین ســبب زرتشت، مردان و زنان 
را به طور یکســان مورد خطاب قرار می دهد و می گوید 
در انتخاب همســر، خرد را مالک خود قرار دهید. سن 
ازدواج برای دختران پانزده سالگی ذکر شده است و آنان 
حق داشــتند در مورد همسر آیندة خود تصمیم بگیرند، 

اگر چه رضایت والدین یکی از شروط ازدواج بود. در دین 
زرتشت، پدر حق نداشت دختر خود را به ازدواج با کسی 
مجبور کند. در دین زرتشت، ازدواج انواع مختلفی داشت:
پادشاه زن: دختر، پس از رسیدن به سن بلوغ با موافقت 
پدر و مادر خود با پسری ازدواج می کرد، وی از کامل ترین 

حقوق و مزایای زناشویی برخوردار بود.
چاکــر زن: زنی بیوه به عقــد و ازدواج با مرد دیگری در 
می آمد، این زن، حقوق و مزایای پادشاه زن را در سراسر 
زندگی مشترک دارا بود، اما پس از مرگ آیین کفن و دفن 
و سایر مراسم مذهبی اش تا سی روزه توسط شوهر دوم یا 
بستگانش برگزار می شد؛ ولی هزینه های بعدی به عهده 

بستگان شوهر اولش بود.
ایوک زن: زمانی که مردی دختر یا دخترانی داشت و فرزند 
پسر نداشت، ازدواج تنها دختر یا کوچک ترین دخترش 
تحت عنوان ایوک ثبت می شــد. اولین پسر تولدیافته از 
این ازدواج به فرزندی پدر دختر درمی آمد و نام پدر دختر 

را بعد از نامش می آوردند.
ستر زن: وقتی فرد بالغی بدون ازدواج می مرد، پدر و مادر 
یا خویشــان وی موظف بودند به خرج خود و به یاد فرد 
درگذشته، دختری را به ازدواج پسری در آورند. شرط این 
نوع ازدواج، فرزند خواندگی یکی از پسران این زوج برای 

فرد مرده بود.
خودســر زن: اگر دختری برخالف میل والدین خود با 
مردی ازدواج می کرد. دختر از ارث محروم می شد، مگر 
اینکه والدینش به خواست خود چیزی به او می دادند یا 

وصیت می نمودند که چیزی به او برسد.
 در دین زرتشت طالق گرفتن امری ساده نبود و به چهار 

مورد زیر محدود می شد:
 1- ارتکاب زن به عمل زنا و محرز شدن فساد اخالقی او؛
 2- در  صورتی که زن به جادوگری پرداخته و آن را تعلیم 

می داد؛
 3- عقیم بودن زن؛

4- اگــر زن، ایام عادــت ماهانه  خــود را مخفی نگه 
می داشت.

 زن فقط در صورتی که مرد توانایی جنســی نداشــت، 
می توانست درخواست طالق نماید.

اگر زنی فرزند مرده به دنیا می آورد، نجس محســوب 
می شد. چنین زنی را در محوطه ای نگه می داشتند و بعد 
از سه روز، به وسیله  موبدان با ادرار گاو و آب تطهیر و تمام 

لباس های او دور انداخته می شد.

منابع
1. بویس، مری، تاریخ کیش زرتشت.

2. پورداود، ابراهیم، یشت ها. 
3.ـ ـــــــــــــ، یسنا.

4. نیبرگ، هنریک ســاموئل، دین های ایران باستان، ترجمه سیف الدین نجم 
آبادی.

5. کریستن سن، آرتور، مزداپرستی در ایران قدیم، ترجمه ذبیح اهلل صفا.

رواق  ادیان ایران
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در نگاه سیک ها اگر طالقی 

میان زوجین صورت 
می گرفت، بی اندازه نحس 
و بدُیمن تلقی می شد و آن 
را کیفر خطاهای گذشته 

می دانستند. اما سخت ترین 
وجه طالق، داغ ننگی 

بود که بر پیشانی زن باقی 
می ماند.
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نتیجه حق قضاوت نیز ندارند.3

2. طالق 
در یهودیت زن حق طالق ندارد و این 
امر به دست مرد یهودی قرار دارد. با 
این حال زن می تواند انتخاب کند که 
فرزند بیــاورد یا خیر.4 در نتیجه هیچ 
دادــگاه یهودی حق ندارد طالق زن 
یهودــی را صادر کنــد، بدون اینکه 
همســر یهودی وی اقدام به طالق 
دادن او نموده باشــد، زیرا این شوهر 
اســت که زن را طالق می دهد و نه 
دادگاه.5 در حقیقــت زن در قانون و 
حقوق یهودی پیــش از ازدواج ملک 
پدر اســت و پس از ازدواج نیز همسر، 
مالک او می شود. نگاه ملکیتی به زن 
در حقوق و کتاب مقدس یهودی چنان 
فراگیر اســت که پدر می تواند دختر 
خود را به عنــوان کنیز معامله نموده 
و به یهودیان بفروشد.6 همچنین اگر 
مردی به دختر باکره ای تجاوز نماید، 
براساس کتاب مقدس فقط باید پنجاه 
مثقال طال به پدر دختر داده و به عنوان 
مجازات او را به زنی گرفته و حق ندارد 
تا آخر عمر وی را طالق دهد.7 طالق 
طبق حقوق یهودی در دست مرد قرار 
دــارد، اما وقتی مردی مرتکب زنا که 
گناه بزرگی است بشود، این حق از او 
ســلب شده و نمی تواند فردی را که با 
او مرتکب زنا شده است، طالق دهد.

مســئله دیگری که در متون حقوقی 
میشــنا به آن تذکر داده شده، الزام 
طالق سه دسته از زنان است. از نظر 
میشنا اگر زنی یکی از این سه مسئله را 
عنوان نماید، مرد باید او را طالق دهد. 

اگر زنی به همسرش بگوید: »من تو 
را بی حرمت نمودم« یا »بهشت میان 
من و تو باشد« یا »ممکن است که من 
از یهودیت خارج شوم؟« میشنا حکم 

کرده که مرد باید او را طالق دهد.8

3. ازدواج
از نظــر حقوق یهودــی زن در امور 
مربوط بــه ازدواج نیز از کمترین حق 
برخوردار است و در کتوبایی که توسط 
خاخام ها تنظیم می شــود نیز فقط به 
امور مربوط به شــوهر دــر قبال زن 
پرداخته می شود. این رسوم در سال 
1948 و پس از غصب فلسطین توسط 
صهیونیست ها تنفیذ شد و مشکالت 
فراوانی را برای خانواده های یهودی 
در امر ازدواج و طالق به وجود آورد.9 
در زمان ازدواج سن و سال زن نیز در 
نظر گرفته نمی شــود و از نظر قانون 
یهودــی همین که پدــری بخواهد 
دخترش را به عقــد مردی دربیاورد 
کفایت می کند. در متون کهن حتی 
از روا بودن اینکه دختران در زمان تولد 
نیز به عقد مردان دربیایند سخن گفته 
شده است.  همچنین در صورت وجود 
نقصی در بدن دختــر، مرد یهودی 
می تواند بدــون پرداخت هیچ یک از 
تعهداتش که در کتوبا بدان ملتزم شده 

است، وی را طالق دهد.10

4. وراثت 
در قوانین وراثت نیز کتاب مقدس زن را 
ارث بر معرفی کرده است؛ اما دستور به 
وارد نشدن دختران در سایر قبایل داده 
است.11 علت این حکم کتاب مقدس 
این است که با ازدواج دختر با افرادی 

از سایر قبایل پس از مرگ او، اموال او 
به فرزندان و همسرش می رسد که در 
آن قبیله جدید هستند. برخی نیز این 
حکم کتــاب مقدس را دال بر امکان 
خــروج ارث یک قبیله به قبیله دیگر 
توسط ازدواج دختر دانسته اند و نهی 
کتاب مقدس را راجع به پیش گیری از 

این انتقال میراث می دانند.12

5. نجاست 
براســاس روایت کتاب مقدس زن 
پس از اینکه دو مرتبه طالق داده شد، 
نجس و ناپاک می شود.13 همچنین 
پس از دــوران عادت ماهیانه نیز زن 
هفت روز ناپاک می شود و شدت این 
نجاست به حدی است که اگر کسی در 
این مدت به او دست بزند، او نیز ناپاک 

می شود.14
عالوه  بر این زنان در یهودیت امکان 
انجام بســیاری از عبادات را ندارند 
که مختص مردان اســت. همچنین 
نمی توانند در هر مکانی از معبد وارد 
شده و بدون اذن مردان حق رفتن به 

سفر را ندارند.
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ازحقــــــــوقیفرودســــــــت
تــــــــابرابــــــریحقـــــــوق

بررسی پیشینه حقوق زن در ادوار تاریخی نشان دهنده تسلط 
مردساالری بر آن است. یعنی غالباً مزایا و موقعیت های مهم 
اجتماعی در اختیار مردان بوده است و زنان در وضع فرودست 
قرار داشته اند. برخی مصادیق این موضوع عبارت اند از: جواز 
تعدد زوجات، سلب حق انتخاب شوهر از دختران، به ارث برده 
شــدن بیوه زنان از جانب نزدیکان همسر، مالکیت نداشتن 
زنان بر اموال خود و محروم بودن آنان از ارث، رواج خشونت 
درباره زنان، سهولت قوانین کیفری در مورد جنایات وارد شده 

بر زنان و... .1 
در شــریعت یهود، زن در خانواده وضــع حقوقی مطلوبی 
نداشت. اما پس از ظهور مسیحیت، زنان موقعیت اجتماعی 
مناسب تری یافتند. با این حال اساس الهیات مسیحی قائل 
به فرودستی زنان در نظام آفرینش است. ارتباط مناسب بین 
جنس ها ارتباطی است از نوع فرمان و اطاعت است. زنان باید 
اوامر مردان را اطاعت کنند و واسطه آنها )در آوردن( فرزندان 
باشــند. این فرودستی در حقوق و تکالیفی که از نظر فردی، 

دینی و اجتماعی مربوط به زنان است تأثیرگذار بوده است.
 در اروپا در قرون وســطی، در انســانیت زن تردید می شد، 
چنان که در سال 586 میالدی کنفرانسی در فرانسه به این 
نتیجه رسیدند که زن انسان است، اما انسان طفیلی که فقط 
برای خدمت به مردان خلق شــده است و زنان دارای روح 
هســتند، اما روح حیوانی.2 به گفته »ویل دورانت«، در اروپا 
زنان تا حدود ســال 1900 کمتر دارای حقی بودند که مرد 

ناگزیر باشد بر اساس قانون آن را مراعات کند.3
تا اوایل قرن بیســتم در برخی کشورهای غربی کلیه اموال 
زن پس از ازدواج به همســرش منتقل می شــد و حتی زن 
نام خانوادگی خود را از دســت می دــاد. اما بر اثر رواج تفکر 
آزادی خواهی، بــه عنوان حمایت از حقــوق زنان، جنبش 
»فمینیسم« به وجود آمد. این جنبش معتقد بود روابط زن و 
مرد در نظام خانواده ظالمانه است و برای رهایی از حاکمیت 

مرد بر زن باید شکل فعلی نهاد خانواده ممنوع شود.4
امروزه اصل برابری حقوق زن و مرد در بیشــتر کشورهای 
غربی پذیرفته شــده و بر این مبنا قوانینی به تصویب رسیده 
است، از جمله: ممنوعیت تعدد زوجات، برابری زن و مرد در 
آموزش و اشتغال، طالق، حضانت فرزندان و انتخاب مسکن 
و اشتراک زن و شوهر در دارایی های حاصله پس از ازدواج.5 با 
این همه، زنان، به  ویژه زنان شاغل، در این جوامع مشکالت 
عملی و حقوقی عمده ای دارند.6 اکنون به بررســی برخی از 

حقوق و تکالیف زن در مسیحیت می پردازیم.

  الف( حقوق و تکالیف زن در خانواده
1. وظایف زن در برابر همسر

اولین وظیفه زن در قبال همســر خویش، همان اطاعت از 
اوست، زیرا آفرینش زن، صرفاً به جهت خدمت مرد بود.

2. محبت و احترام به زن
محبت به زن از جانب شوهر، در کنار سفارش زنان به اطاعت 
از شــوهر عنوان شده است. )افسسیان5: 24-33؛ پطرس، 

)3: 7
3. تشویق به تجرد

در مســیحیت به علت رواج فرهنگ تنفر از زن و بی ارزش 
بودن او، عزوبت مرد تشــویق می شد.7 این مسئله ریشه در 

سخنان پولس دارد. )اول قرنتیان، 7: 8- 11؛35-32(
4. طالق

برخالف عهد قدیم، در عهد جدید محدودیت شدید در انجام 
طالق مطرح شده و تنها دلیل طالق را زنا معرفی کرده است 
)متی5 : 31-32؛ متی19: 3-9(. در مذهب کاتولیک طالق 
مطلقاً حرام و تنها زندگی جداگانه زن و شوهر جایز است که 
در این صورت هم هیچ کدام حق ازدواج با شخص دیگری را 
ندارند. مذهب ارتدوکس طالق را فقط در صورت زنای زن و 
مرد جایز می دانند، اّما حتی در صورت طالق اجازه ازدواج با 

شخص دیگری را ندارند.8
ممنوعیت طالق در کشورهایی که از قوانین کلیسا تبعیت 
می کردند، مشــکالت فراوانی را ایجاد کرده بود. رویکرد 
افراطی کلیســا زمینه مقابله با آن را به گونه ای تفریطی در 
غرب ایجاد نمود به طوری که امروزه در هیچ یک از کشورهای 
غربی و مسیحی نشین نه تنها قوانین کلیسا در مورد طالق 
اجرا نمی گردد، بلکه در بسیاری از این کشورها مقّررات بسیار 
آســانی برای طالق پیش بینی شد و در نتیجه آمار طالق به 

طور فزاینده ای باال رفت.9
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ب( تکالیف زن در اجتماع

1. حجاب
 در مسیحیت، حجاب زنان امری واجب به شمار 
می آمده است. مسیحیت نه تنها احکام دین یهود 
دــر مورد حجاب زنان را تغییر نداد، بلکه قوانین 
شدید آن را استمرار بخشید و در برخی موارد، با 
تأکید بیشــتری وجوب حجاب را مطرح ساخته 
اســت. مثاًل مسیحیت با دستور تجرد و زندگی 
رهبانی ، بر لزوم حجاب پوششی و رعایت عفت 
تأکید فراوان دارد. نه تنها پوشــاندن صورت را 
الزامی کرد، بلکه تزیین موی ســر و آرایش آن 
و تنظیم آنها در آینه و آویختن گلوبند، خلخال، 
طال و دستبند قیمتی، رنگ کردن مو را نیز ممنوع 
کرد. پوشش زن در مسیحیت آن قدر شدید بود 
که بیشتر ترجیح می داد، زنان خانه نشین و نیکو 
و مطیع شوهران خود باشند و کمتر وارد اجتماع 

 شوند.10
2. تعلیم و تربیت

 پولس می گویــد: »و زن را اجازت نمی دهم که 
تعلیم دهد......بلکه در ســکوت بماند...« )اول 

تیموتائوس، 2: 14-11(.
3. ارث 

بنابر یک ســنت پیوســته از عهدین، اعضای 
مؤنث خانواده یعنی زنان و دختران هیچ حقی 
با عنوان ارث در امــوال خانواده ندارند. بر پایه 
بیشتر اندیشــه ها و باورهای قدیمی درباره ارث 
اعضای مؤنث خانواده بخشی از اموال و به دور 
از شخصیت حقوقی یک وارث مثل یک برده به 

شمار می آیند. 
4. نذر و پیمان

بنابر تعالیم کلیسا نذر و پیمان زن لزوماً به عهده 
وی نیســت و باید پدرش یا همسرش موافقت 
کنند و اگر آنان نذر و پیمان های وی را نپذیرفتند، 
هیچ یک از آنها ارزش و اعتبار نخواهند داشت. 
گفتنی اســت این تعالیم تــا اوایل همین قرن 

پیامدهایی منفی برای زنان یهودی و مسیحی 
داشته اســت، به طوری که جایگاه اجتماعی و 

حقوقی مناسبی نداشتند.11

  ج( تکالیف و حقوق دینی زنان
1. عبادت 

زنان در مســیحیت، در مقایســه بــا جایگاه 
عبادی و دینــی زن در یهود، وضع خوبی دارند 
و با محدودیت کمتری مواجه هســتند. اما در 
تاریخ کلیســا اغلب وظایف فرودست مردان را 
به عهده زنان می گذارند. مثاًل، در کلیســاها، از 
زنان خواسته می شود که گل ها را تزئین نمایند، 
چای تهیه کنند، زمین را بشــویند، در گروه ُکر 
آواز بخوانند و احتمااًل در مدرسه یکشنبه درس 
بدهند. در اغلب مذاهب مسیحی، زنان مجاز به 
امامت مراسم دینی نبوده اند. اما اکنون در اغلب 
مذاهب مسیحی، زنان در مراسم عبادی عمومی 
حداقل نقشی را بر عهده دارند، که البته هنوز در 

حّد امامت مراسم نیست.12
2. انتصاب زنان به مقامات کلیسایی

کلیســای کاتولیک به شدت با انتصاب زنان به 
هرگونه مقام کلیســایی مخالفت می کند. این 
کلیسا در سال 1995 و در زمانی که بحث ها بر 
سر انتصاب زنان شدت گرفته بود، اعالم داشت 
که دیدگاه این کلیسا در مورد عدم جواز انتصاب 
زنان از خطا مصون اســت.13 امــا از نگاه برخی 
مسیحیان، منع انتصاب زنان به مقامات روحانی 
هرگز قابل پذیرش نیســت. امروزه بسیاری از 
کلیساهای پروتستان زنان را نیز همانند مردان، 

به مقامات روحانی منصوب می کنند.14
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ممنوعیت طالق در کشورهایی که از قوانین 
کلیسا تبعیت می کردند، مشکالت فراوانی را 
ایجاد کرده بود. رویکرد افراطی کلیسا زمینه 

مقابله با آن را به گونه ای تفریطی در غرب 
ایجاد نمود به طوری که امروزه در هیچ یك 

از کشورهای غربی و مسیحی نشین نه تنها 
قوانین کلیسا در مورد طالق اجرا نمی گردد، 
بلکه در بسیاری از این کشورها مقّررات بسیار 
آسانی برای طالق پیش بینی شد و در نتیجه 

آمار طالق به طور فزاینده ای باال رفت.



نقشزنـــــــــــــــاندرجنبــــــشهایمعنــــــوی
کبری باقری 

مقدمه
امروزه به همراه شکل گیری جنبش های معنوی 
به عنوان جنبش های اصالح گرا، حضور جدی 
زنــان را در عرصه حرکت های معنوی شــاهد 
هســتیم. بررســی نقش زنان در جنبش های 
معنوی نوپدید می تواند ما را در شناخت بهتر این 

پدیده یاری دهد.
زنان گاه نقشی اساســی در تأسیس و رهبری 
جنبش های معنوی دارند و به مقاماتی همچون 
اســتاد معنوی یا کشیش می رســند. این امر 
برخی جامعه شناسان را بر آن داشته تا بخشی از 
پژوهش های خود را به نقش زنان در جنبش های 
معنوی اختصاص دهند.1 حضور زنان به عنوان 
پیــروان فرقه ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. 
حضور چشمگیر زنان نسبت به مردان و میزان 
تعلق آنها به فرقه ها تا حد سرســپردگی، نشان  
می دهد زنان در جنبش های معنوی نســبت به 
ســایر جنبش های اجتماعی فعالیت بیشتری 
دارند. در نگاه نخســت شــاید حیطه پژوهش 
در مورد نقــش زنان، منحصر در نقش رهبری 
و پیروی باشــد؛ ولی با نیم نگاهی به آموزه ها و 
الهیات جنبش های نوپدید معنوی، تأثیر زنان در 
شکل گیری معنویت زنانه و الهیات فمینیستی 
کاماًل آشکار می شود.2 در این نوشته سعی شده 
نقش زنان در عرصه رهبری اجتماعی و رهبری 

فکری معنویت های نوظهور بررسی شود. 

  رهبران و مبّلغان
در تعالی معنوی اسالمی و تکامل انسان، نگاه 
جنســیتی و تفکیک زن و مرد معنا ندارد؛ اما در 
مکاتب غربی و ادیان کهن، زنان نقشــی فعال 
ندارنــد و حتی گاهی از ورود به عبادتگاه ها منع 
شــده اند و فقط به عنوان راهبــه ای که چراغ 
عبادتگاه را روشن نگاه می دارد و جارو می کند، 

ایفای نقش می کردند.
اما در جنبش های معنوی جدید، جایگاه اجتماعی 
زنــان از جنس فرومایگــی و گناهکار بالفطره 
بودن، به رهبری و حتی کشیشی ارتقا می یابد. 
پژوهشگران عرصه جنبش های معنوی نوپدید، 
بخشــی از مطالعات خود را به نقش زنان در این 

جنبش ها اختصاص داده اند؛ 
چنان که برایان ویلسون در 
کتاب جنبش هــای نوین 
دینی، یکی از علل گرایش 
زنان بــه جنبش ها را یافتن 
موقعیــت اجتماعی جدید 
در نقــش یک رهبر مطرح 

می کند:
پیش فرض استارک و باین 
بریچ این اســت که »یکي 
از چیزهایي که به خصوص 
زنان جاه طلب را بر کیش ها 
جذب مي کند، دادن فرصت 
براي رهبر شدن یا مؤسس 

جنبش دیني خود شــدن اســت«. بیشتر آنها 
شکست خورده و تنها عده کمي موفق به انجام 
این کار شــده اند. آنها به علت کمبود فرصت در 
دینشان به آییني کاماًل متفاوت روي آورده اند.3 
اشــو یکی از رهبران معروف در معنویت های 
جدید اســت که بیشــتر مبلّغان و حلقه اولیه در 
کمون معنوی وی را زنان تشکیل می دهند. اشو 
با اینکه تربیت شده در نظام کاستی هند می باشد 
و نگاه بسیار حقیرانه ای به زنان در متون هندو و 
بودائی وجود دارد، نقش رهبری را در عصر جدید 
به زنان می دهد و انرژی زنانه را به عنوان ویژگی 

بارز معنویت های جدید مطرح می کند.4 
با نیم نگاهی به گســتره جنبش های دهه های 
اخیر شــاهد ظهور فرقه هایی هستیم که بیشتر 
رهبران آن را زنان تشکیل می دهند. برای مثال 
در کلیسای یونیتی، جامعه تئوصوفی و جنبش 
تفکر نوین، نقش برجستة زنان در رهبری این 
جنبش ها را شاهد هســتیم. نمونه بارز این ادعا 
را می تــوان در کتاب صــد رهبر معنوي جهان 
مشاهده کرد. این کتاب معرفی و شرح حال 24 
تن از رهبران معنوی زن جهان را در کنار رهبران 
معنوی دیگر مطرح کرده است. هر کدام از این 
شخصیت ها با تشکیل مؤسسات و انجمن ها و 
همچنین چاپ کتاب ها و برگزاری سمینارهای 
متعدد، نقش مهمــی را در هدایت جنبش های 
معنوی نوپدید ایفــا می کنند. همچنین حضور 
50 تن از رهبران معنوی زن در جنبش رهبران 

تکاملــی جهــان امر قابل 
توجهی اســت که بررسی 
پژوهشگران این عرصه را 

می طلبد.
در ســاختار تشــکیالتی 
رهبران  فرقه ها، حضــور 
کاریزما، نقشــی محوری 
دارد؛ ولی مطالعة فرقه هایی 
کــه از توفیق بیشــتری 
برخوردارند، حضور نخبگان 
و افــراد توانمند را در حلقه 
اصلی این تشکیالت نشان 
می دهــد. حضور اقشــار 
مختلف جامعه اعم از زنان 
و مردان، کهن ســاالن و جوانان، دانشمندان و 
مبلّغان دینی، فرقه های نوپدید دینی را متمایز از 

دیگر پدیده های اجتماعی قرار داده است. 
بیشتر هدایت های پشت پرده از طریق این حلقه 
ـ که در بیشــتر فرقه ها اغلب اعضای آن زنان 
هستندـ  صورت می گیرد. با مطالعة نحله های 
مختلف معنــوی، نقش هدایت گرانــه زنان را 
شــاهد خواهیم بود. نقش کلیدی»شــیال« در 
جنبش اشو، یا حضور اشخاصی همچون »مرتل 
فیلمور«، »اســکاول شین« و »کاترین پاندر« 
در رأس کلیسای یونیتی، یا نویسندگانی چون 
»دبي فورد«، »شاکتي گواین« و »لوئیز هي« 
در هدایت جنبش تفکر نویــن، نمونه هایی از 
ده ها جنبش معنوی نوپدید اســت. اهمیت این 
امر زمانی روشــن خواهد شد که نیم نگاهی به 

ترجمه و چاپ گسترده آثار 
این افراد داشته باشیم.

برای مثال، کتــاب قانون 
توانگــری خانــم کاترین 
پاندر از سوی چهار ناشر در 
داخل کشور منتشر و 75 بار 
تجدید چاپ شــده است. یا 
کتاب چهار اثر اســکاول 
شین بیش از 96 بار تجدید 
چاپ شده است. همچنین 
کتاب شفای زندگی لوئیز 
هی به بیش از سی زبان و در 

تیراژ بیش از 35 میلیون نسخه در جهان منتشر 
شده است. این کتاب بیش از بیست سال است 
که در کشــور ما روی گیشه های کتاب فروشی 

قرار دارد. 
معنویت های بومی نیــز به دنبال جنبش های 
شــرقی و غربی به همیــن راه می روند و نقش 
هدایت گری در آنها بر عهدة زنان اســت. برای 
نمونه در عرفان انحرافی کیهانی بیشتر اعضای 

حلقه اولیه و اصلی را زنان تشکیل می دادند. 
گذشــته از این، شــاهد جریان هایی در کشور 
هســتیم که از پایه توسط زنان پایه گذاری شده 
اســت و هم اکنون بسیاری از آنها در شهرهای 
بزرگ نظیر تهران و اصفهان، در قالب مؤسسات 
فرهنگی و جلســات و دوره هــای گوناگون، 

مشغول فعالیت هستند.

   ا لهیات فمینیستی
جنبش های معنــوی نوپدید بــا رویکردی به 
اصطــالح اصالح گرایانه ســعی کرده اند، در 
واکنش به برخــی از آموزه های ناکارآمد ادیان 
گذشــته چهره ای متفاوت ارائــه دهند و نظام 
باوری جدیدی با عنوان الهیات فیمینیستی وارد 
کنند و این در آثار رهبران این جنبش ها مشهود 

است.
پائولو کوئلیو با لحنی ِشکوه انگیز مطرح می کند 
که: »ادیان چهرة مؤنث خداوند را که جز رحمت 
و عشق به زندگي انسان ها و چیزها نیست، پنهان 
مي کنند. مــن این را نمي پســندم«.5 ازاین رو 
وی ســعی دارد در جای جــای آثار خود حضور 
نیمه مادینه خدــا را مطرح 

کند.
ایــن رویکــرد بازتــاب 
فیمینیسم در جوامع غربی 
است؛ ولی در این جنبش ها، 
جهت گیری فمینیســم از 
مسائل اجتماعی به الهیات 
تغییــر یافته اســت؛ لذا به 
مفاهیم معنــوی با نگاهی 
زنانه نگریســته می شود و 
حتــی بنیادی ترین باورها، 
مانند بــاور به خدا نیز از این 


در جنبش های معنوی نوپدید، 
بسیاری از مفاهیم ارزشی معنای 

خود را از دست می دهد. 
ارزش های رفتاری فردی به صرف 
اینکه رفتاری مردانه است، کنار 
گذاشته می شود و مفهوم صلح 
درون با بی توجهی به ُبعد تزکیه 
و تربیت انسانی، تنها ارزش مورد 
قبول از جانب این جنبش ها است.




خانم ماریان ویلیامسون به صراحت 
از ابعاد متعالی وجود زنان، فقط به 
جسم فیزیکی زنان اشاره می کند و 

مهم ترین موهبت الهی یعنی عشق را 
خالصه در این بدن زمینی می کند: 

»اگر بدن هایمان وسیله عشق 
بخشیدن و دریافت عشق هستند، 

پس ما بزرگ ترین برکت دنیا هستیم 
و احتیاجي به افزودن به آن سرشت 

ارزشمند نداریم
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قاعده مستثنی نیست.

ارائه چهــره مادینه از خدا 
نشــان از این رویکرد دارد. 
این نوع بــاور امر جدیدی 
نیست و می توان ریشه های 
آن را دــر مکاتبی همچون 
کابــاال یافت؛ امــا این بار 
ایــن اندیشــه ها فقط در 
شــرق یافت نمی شــود؛ 
بلکه پرورش این اندیشــه 
دــر جوامع غربی و حتی در 
تفســیرهای جدید از آیین 

مسیحیت، خود را نشان می دهد. 
رهبران این جنبش ها ســعی دارند به صورت 
همســو با یکدیگــر، تصویــری خصوصی و 
نامتشــخص از خدا تحت عنوان خدای درون 
ارائه دهند. با این تفاوت که در الهیات فمینیستی 
به جای خدای درون، بیشتر عنوان الهة درون 
به کار برده می شود. تعابیر خدای درون، مسیح 
درون، بودای درون یا الهة درون، محوری ترین 
بحث در خداشناسی معنویت های نوپدید است. 
در این نوع باور، جایگاه متعالی خدا فروکاهش 
کرده و این انسان است که با خلق خدایی موهوم 
در ذهن خویش، بر مســند الهی می نشیند. در 
نتیجه ما شاهد تغییر جایگاه انسان و خدا در این 

جنبش ها هستیم.
البته ایــن جنبش ها با ادعای جهان شــمولی 
آموزه های خود، سعی می کنند مفاهیم الهیات 
ادیان دیگر، حتی ادیان غیرالهی را نیز در جهت 
القای باور پلورالیستی خویش به کار گیرند. جان 
هیک عامل مشــترک تمامــی ادیان را تجربه 
عرفانی معرفی می کند. بنا به باور پلورالیست ها 
با شخصی شدن خدا و دین در غرب، خدا امری 
درونی می شــود که هرکس به شکلی آن را در 
درون خود می یابد. در این جنبش ها نیز تصویری 
که از خدا ارائه می شــود، اساطیر پوسیده چین، 
یونان و مصر باستان است که به نام الهة درون، 
تمدن بشــری آنها را از خاک بیرون می کشد و 
فطرت خداجوی انســان را به سرابی رهنمون 

می سازد. 
انسان جستجوگر معنویت، بارقه های الهی را هر 
لحظه در درون خود مشاهده می کند؛ اما این تجلی 
ضعیف از آن پرتو الهی دلیل بر محدودیت خدا 
در درون انسان نیست. این تجلی فقط نشانه ای 
اســت تا جستجوگراِن نور را به منشاء فروزانش 
برساند. انسان هر لحظه دوست دارد همنشینی 
با خدای خویــش را تجربه کند و او را نزدیک تر 

از همه به خود بیابد. از آنجا 
که آدمی موجودی ضعیف 
و محدود است، دوست دارد 
خدای باشکوه را بیابد تا در 
سختی ها به او تکیه کند و 
از جاللش ســرتعظیم بر 

بی همتایی او فرود بیاورد.
دــر جنبش هــای معنوی 
نوپدید، بسیاری از مفاهیم 
ارزشــی معنای خــود را از 
دست می دهد. ارزش های 
رفتاری فردــی به صرف 
اینکه رفتاری مردانه است، کنار گذاشته می شود 
و مفهوم صلح درون با بی توجهی به بُعد تزکیه 
و تربیت انسانی، تنها ارزش مورد قبول از جانب 

این جنبش ها است.

 انگیزه های گرایش 
علت  حضور گسترده زنان در جنبش های نوپدید 
معنوی را باید در هویت گمشده آنان در جوامع 
مدرن و ســبک زندگی غربی جســتجو کرد؛ 
هویتی که مدرنیتــه آن را به یغما برده و جالب 
آنکه زنان در جستجوی هویت خویش سرسپرده 
فرهنگ غرب شدند. فرقه های نوظهور معنوی 
با هویت بخشی واهی توانسته اند بسیاری از زنان 
جداشــده از نهاد خانواده را به خود جذب کنند. 
سرکردگان این فرقه ها با ایجاد فضای زندگی 
کمونی، درصدــد جبران نیازهای عاطفی  زنان 
برآمدند؛ نیازهایی که زنان نمی توانســتند در 

خانواده آن را ارضا کنند.
زنی که شکوه معنوی درون خود را از یاد می برد 
و استعدادها و نیازهای معنوی اش را به درستی 
نمی شناسد، ناگزیر جایگزینی برای آن می جوید. 
در این جنبش ها زنان احســاس قدرت و آزادی 
بیشتری می کنند،6 ولی در واقعیت، فقط چنین 
احساسی به آنان دســت می دهد. علت جذب 
زنــان به فرقه های نوظهور، القای »احســاس 
قدرتمندی« به آنان است: »زن ها تمایل دارند 
جنبش هایي را انتخاب کنند که میدان بیشتري 

براي توانایي هاي آنها باز مي کند«.7 
در معنویت هــای نوپدید توجــه به مهم ترین 
ویژگی های معنوی زنان از جمله نقش عارفانه 
مادری و نقش عاشــقانه همسری مورد غفلت 
ســرکردگان این جنبش ها قرار گرفته و با تأثر 
از رسوبات فکری مدرنیته، زن وسیله ای جهت 

نیل به لذات جنسی است.
خانم ماریان ویلیامســون بــه صراحت از ابعاد 

متعالی وجود زنان، فقط به جسم فیزیکی زنان 
اشــاره می کند و مهم ترین موهبت الهی یعنی 
عشــق را خالصه در این بدن زمینی می کند: 
»اگر بدن هایمان وســیله عشــق بخشیدن و 
دریافت عشــق هســتند، پس ما بزرگ ترین 
برکت دنیا هســتیم و احتیاجي بــه افزودن به 
آن سرشت ارزشــمند نداریم«.8 در پرتو چنین 
بینش انسان شناسانه، الهیات جنسی جایگزین 
متعالی ترین باورها در مورد ارتباط انسان با خدا 
خواهد بود؛ الهیاتی که سکس را برابر با سلوک 
می داند و لذت های عظیم و وصف ناپذیر معنوی 

را با لذت های حسی در یک  رتبه می نشاند.
معنویت های نوظهور با نشان دادن چشم اندازی 
از آزادی و قدرت به زنان، زمینه ای برای اسارت 
دوباره آنان فراهم آورده و عرصه معنوی زندگی 
را به معرکه ای برای نمایش زنان و سرگرم سازی 
آنهــاـ  و از این طریق سرگرم ســازی مردانـ  
تبدیل کرده اند. نقشی که تا دیروز زنان در عرصه 
تجارت صنعتی بازی می کردند، امروز در تجارت 
معنوی اجرا می شــود و علی رغم همة ادعاهای 
فمینیستی در حوزه های اجتماعی و الهیاتی، در 
معنویت های نوظهور و عرفان های کاذب، زن به 
موضوعی برای سرگرمی و سرگرم سازی مردان 

تبدیل می شود.
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ارائه چهره مادینه از خدا نشان از 

این رویکرد دارد. این نوع باور امر 
جدیدی نیست و می توان ریشه های 

آن را در مکاتبی همچون کاباال 
یافت؛ اما این بار این اندیشه ها 

فقط در شرق یافت نمی شود؛ بلکه 
پرورش این اندیشه در جوامع غربی 
و حتی در تفسیرهای جدید از آیین 
مسیحیت، خود را نشان می دهد. 
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پرچـــمدارانبهشــت
گـــزارشی از همایش تجلیل از ائمه جماعات بـــرگزار کننده نمـــاز جماعت صبح

گزارشگر: علی اصغر غالمی

»پرچم داران بهشــت« نام گردهمایی 
است که مرکز رسیدگی به امور مساجد 
روز پنج شنبه سی ام بهمن ماه سال 93 
برگزار کرد. در ایــن روز یک اقدام زیبا 
انجام گرفت: ائمه جماعات استان تهران 
که نماز جماعت صبح را در مساجد اقامه 
می کنند، به این همایش دعوت شدند و 
از تعدادی از آنها با تقدیم تقدیرنامه هایی 

قدردانی شد. 
زمان برگزاری برنامه یک صبح بارانی 
زیبا و باطراوت است. هوا بهشتی است 
و پرچم داران بهشت راهی سالن برنامه 
هســتند. ســفیدی عمامه هایشان، به 
جبران برف نیامدــه در تهران، فضای 
وســیع مرکــز ارتباطات اســالمی را 
ســفیدپوش کرده اســت. زمزمه های 
گاه بــه گاه روحانیــون دعوت شــده، 
ســکوت صبح بارانی آخرین روز بهمن 
را می شــکند و این پرچم داران بهشت 

تک تک و گروه گروه وارد می شوند.

خوشا به حال نمازگزارانی که ...
مجری برنامه در ابتدا در مورد موضوع 
برنامه و نام آن که جهت بزرگداشــت و 
تکریم ائمه جماعات نماز صبح اســت، 
با آوردــن احادیث و صحبت های مقام 
معظم رهبری دربــاره ارزش و اهمیت 
اقامه نماز صبح به جماعت در مساجد، 

توضیح می دهد. 

اولین برنامه اجرای تواشــیح اســت با 
جمالتــی از اذان و عباراتی در وصف و 

.نعت پیامبر مکرم اسالم
بعد از آن کلیپی پخش می شــود که با 
اذان مؤذن زاده اردبیلی آغاز می شــود. 
در آن با علما و بــزرگان دین مصاحبه 
شده و آنها به بیان اهمیت نماز جماعت 
صبح می پردازند، با بیان حدیث در این 

موضوع و تبیین آسیب ها و راهکارها.
»یا اباذر خوشا به حال نمازگزارانی که در 
روز قیامت پرچم ها را به دوش گرفته و 
پیش از همه وارد بهشت می شوند. آنان 
کسانی هســتند که برای نماز صبح به 

مسجد می روند«.
»کســانی که برای نماز صبــح بیدار 
می شوند گویی تمام شــب را احیا نگه 

داشته اند«.
»اگر کسی همچون کسی را احترام کند 
گویی خدا را احترام کرده و هرکه چونان 
کسی را بی احترامی کند گویی خداوند را 

بی احترامی کرده است«.
»نماز آنان همچون نماز ابرار است«.

اهتمام برگزارکنندــگان برنامه بر آن 
اســت که یاد پیامبر اکــرم گرامی 
داشته شــود. به  همین جهت اشعاری 
در بزرگداشــت مقام ایشان در فواصل 

برنامه ها قرائت می شود.
به راستی انسان غبطه می خورد به حال 
آنان که ســال های طوالنی، سی سال، 
چهل ســال یا بیشــتر، هر روز پیش از 
اذان صبح از خواب برخاسته  و خود را به 
مسجد رسانده  و نماز صبح را به جماعت 
خوانده اند. چه بسیار کسانی که در این راه 
متحمل سختی ها شده اند، راه طوالنی 
را در تاریکی و سرما طی کرده اند، مورد 
توهین و اذیــت و آزار قرار گرفته اند و... 
اما این فریضه ارزشمند را رها نکرده اند.

  آغاز یک نهضت
»حجت االســالم آقایــی«، معاونت 
هماهنگی مرکز رســیدگی بــه امور 

مساجد اولین ســخنران برنامه است. 
او صحبت های خــود را با خیرمقدم به 
میهمانان آغاز می کند و این طور ادامه 
می دهد: »نام این گردهمایی برگرفته از 
حدیثی با این مضمون است. پرچم داران 
بهشت، ائمه جماعات محترمی هستند 
که سال ها است به برگزاری نماز جماعت 
صبح اهتمام داشته اند. مطالبه ای بود که 
مقام معظم رهبری از سال های هفتاد و 
یک، هفتاد و دو از ما دارند که ندای اذان 
صبح در ام القرای جهان اســالم، یعنی 
شــهر تهران و دیگر شهرها طنین انداز 
شــود. در این سه ســال اخیر که دوره 
مدیریــت جدید مرکز بود، نماز صبح در 
560 مسجد اقامه می شد. بعد به هفتصد 
مســجد رســید و حاال با اهتمام شما 
بزرگواران، به نهصد مسجد رسیده است. 
البته فاصله تا نتیجه مطلوب و مورد نظر 
زیاد است؛ اما این بشارت را به ما می دهد 

که می توانیم این راه را طی کنیم. 
این جلسه آغاز یک نهضت برای ترویج 
نماز جماعت صبح در مساجد است. بنا 
بر آن داریم که با کمک شما بزرگواران 
و با استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه 
اســتان تهران، ســال آینده در چنین 
جلســه ای اعالم شــود تعداد مساجد 
اقامه کننده نماز صبح، به عنوان مثال به 

1500 مسجد رسیده است.
قطعاً بار ســنگین ادای این مسئولیت 
به دوش شــما است. اگر هر مسجد که 
امکان این کار را ندارد، خودش را معین 
مســجد نزدیک خود اعالم کند و هم،  
نوای اذان صبح از آن مســجد به گوش 
رسد و هم نماز در آن مسجد که مکانش 
را دارد اقامه شــود، ظرفیت اقامه نماز، 
عماًل دو برابر می شود. همچنین باید از 
طریق انجام فعالیت های فرهنگی سعی 
دــر ترویج فرهنگ برگزاری نماز صبح 

شود.
آمارها نشان می دهد که بعضی عزیزان 
حدود سی چهل سال است که نماز صبح 

را اقامه می کننــد و چندین کیلومتر راه 
را طی می کنند و به مســجد می آیند و 
حجت را بر مردم تمام می کنند. بعضی 
عزیزان بعد از نماز، کالس های درس 

برگزار می کنند.
البته زحمات خدــام محترم را نیز نباید 
نادیدــه گرفت؛ چون آنها هســتند که 
دِر مســجد را باز می کنند، گرما و سرما 
و نظافت مســجد را تأمین می کنند و... 
که در نماز جمعه قرار است از آنها تقدیر 

شود.
حجت االسالم آقایی یادآوری می کند 
که: روز چهارده اسفند همایش ستارگان 
جاوید برگزار خواهد شد. بخش اول این 
همایش ســال گذشته با حضور مرحوم 
آیت اهلل مهدوی کنی برگزار شــد. قرار 
اســت در این همایش از ائمه جماعات 
جانباز، رزمنده و آزاده با حضور همة ائمه 

جماعات استان تهران قدردانی شود.
همچنین سلسله برنامه های بزرگداشت 
مفاخر ائمه جماعات که از سال گذشته 
آغاز شده، همزمان با سالروز درگذشت 
آیت اهلل خوشــوقت در مسجد ایشان 

برگزار خواهد شد.
حجت االســالم آقایی، سخنرانی خود 
را با بیــان این جمله که: ما به اقامة نماز 
جماعت صبح، به عنــوان یک مطالبه 
قرآنی که بزرگان دیــن و مقام معظم 
رهبری بر آن تأکید دارند، اهتمام ویژه 

داریم، به اتمام رساند.
 بخش دوم کلیپ هم پخش می شــود. 
یکی از عزیزان مصاحبه شــونده معتقد 
اســت که پیش از انقالب موضوع نماز 
صبح مغفول بود و طی این ســی سال 
این فریضه اجرا شــده است. دیگری 
انتقاد می کند که مردم توجه الزم را در 
اقامه نماز جماعــت، خصوصاً صبح را 
ندارند و عزیز دیگر به بیان اهمیت این 
فریضه، حتی با اعضای خانواده در خانه 

می پردازد.

  قرآن فجر
دومین و آخرین سخنران این همایش 
مختصر و مفید، حجت االســالم حاج 
علی اکبــری اســت. او این جلســه را 
بی ســابقه توصیف می کند؛ چون دلیل 
گرد هم جمع شدن این جمع، نمازصبح 
است و اضافه می کند: این جمع، باصفا 
و نورانی اســت؛ خصوصاً با این موضوع 
و نــام زیبای آن. مطلب اهمیتش بیش 
از این حرف ها اســت. مسئله ای که ما 
تحت عنوان نماز صبح داریم، بحمداهلل 
رشد خوبی داشته است. به لحاظ کمی و 
کیفی رشد داشته ایم، اما با نقطة مطلوب 

فاصلة زیادی داریم. 
خداوند بر نماز صبح تحت عنوان »قرآن 
فجر« تأکید می کند. صبح، مشــهود 
فرشــتگان اســت. زمانی که مالئکه 
شــب و روز گروهی در رفتن و گروهی 
در آمدن هســتند، ثــواب این عمل در 
کارنامه مؤمنان دو برابر ثبت می شود و 
به عالوه، شهود خود پیامبر مورد تأکید 
قرار می گیــرد؛ پس این نماز باید خیلی 

جذاب و زیبا و متفاوت برگزار شود.
در کتاب وسائل الشیعه در باب استحباب 
نماز جماعت صبح و مغرب و عشا، گفته 
شده که کســی که به آن مقید باشد، از 
پشتیبانی الهی برخوردار می شود. از بین 
نمازها نمازی کــه از همه برای منافق 
سخت تر است و آنها را به خشم و غضب 

می آورد، نماز صبح است.
روایت اســت پیامبر که دــر نمازها از 
مؤمنان احوال پرســی می کردند و در 
نماز صبح حاضر، غایب می کردند. اسم 
می بردند و می پرســیدند فالنی کجا 

است؟ 
ما باید درباره این نماز متفاوت فکر کنیم 
و گویا دشمن در این زمینه موفق بوده  که 
وضعیت ما در نماز صبح این گونه است. 
این وضعیت نه با مسلمانی ما متناسب 
است و نه با حکومت اسالمی  و فتوحاتی 
که بعد از انقالب برای ما رخ داده است.

در همة جلسات یادآوری شود که به نماز 
صبح اهمیت ویژه داده شود و صبح ها 
درهای رحمــت الهی یا همان درهای 

مساجد به روی مردم باز باشد.
ما باید خودمان شــروع کنیم. اشــتباه 
است که ما ائمه جماعات منتظر بمانیم 
کســی بیاید و این کار را انجام دهد. جز 
آن روحانی دلسوز زمان شناس چه کسی 

می تواند این کار را انجام دهد؟
جریان نفاق که حساس تر از کفر است، 
حاال جدی به میدان آمده و ما باید جدی تر 
باشیم. آیا راه و سنگری جز مسجد وجود 
دارد؟ آیا در مقابل نفاق و کفر راهی جز 
دعوت از مؤمنان و زمینه ســازی برای 

حضور آنها در مسجد وجود دارد؟
تعداد مساجد برگزارکننده نماز صبح از 


در این سه سال اخیر که 
دوره مدیریت جدید مرکز 
بود، نماز صبح در ۵۶۰ 
مسجد اقامه می شد. بعد به 
هفتصد مسجد رسید و حاال 
با اهتمام شما بزرگواران، به 
نهصد مسجد رسیده است. 




آمارها نشان می دهد که 

بعضی عزیزان حدود سی 
چهل سال است که نماز صبح 

را اقامه می کنند و چندین 
کیلومتر راه را طی می کنند 
و به مسجد می آیند و حجت 

را بر مردم تمام می کنند. 
بعضی عزیزان بعد از نماز، 
کالس های درس برگزار 

می کنند.



محراب  آیکون گفتگو



560 به نهصد مسجد رسیده که اتفاق 
بسیار مبارکی است. 

  وظیفه ما: رفع این عیب بزرگ
ما باید در رفع ایــن عیب بزرگ، یعنی 
بسته بودن در مساجد در صبح ها و عدم 
اقامة نماز صبح در آنها کوشــش کنیم. 
امیدوارم با همکاری هم، ســال آینده 
که این گــزارش را خدمت مقام معظم 
رهبری می دهیم، تعداد مساجدی که در 
آن نماز صبح اقامه می شــود، به نصف 

کل مساجد کشور رسیده باشد.
این بهترین جمع برای اشاعه نماز صبح 
است و مطمئن باشــیم خداوند متعال 
کمک خواهد کرد. باید این عیب بزرگ را 
از مساجد، خصوصاً ابتدا از مساجد استان 

تهران برطرف کنیم.
   مسائلی که باید بررسی شود

ـ بسته بودن دِر مسجد در صبحگاهان؛ 
ـ نبودن امام جماعت در وقت نماز صبح؛ 
ـ ضعف انگیزه مردــم برای حضور در 
مســجد در صبح؛ البته تغییر ســبک 

زندگی مردم هم بسیار تأثیرگذار است؛ 
ـ عدم همت هیئت امنا و بزرگان مسجد 

در این زمینه؛ 
ـ عدم استقبال خادم مساجد؛ 

ـ مشکالت و مشغله امام جماعت.
   عوامل مؤثر در برگزاری نماز صبح

عامــل اول امام جماعت اســت. امام 
جماعت، رهبر جمع و پیشوا است. باید 
جدیت کند تا برنامه ریزی تسهیل شود. 

هیئت امنا نیــز باید به نماز صبح معتقد 
باشــند؛ چون بعضی به نمــاز صبح و 
ظهر اعتقادی ندارند و فقط نماز مغرب 

برایشان مهم است.
به  عالوه باید به خادمین عزیز رسیدگی 
الزم شود و اگر مشکلی هست، برطرف 
شــود. یا می توان از اهالی محل خادم 

افتخاری گرفت.
  چند راهکار برای برگزاری جذاب نماز 

صبح 
باید برنامه هایی که جاذبه نماز صبح را 
زیاد می کنند، قبل یا بعد از نماز در مسجد 
اجرا شــود. مثل تالوت قرآن که خودم 
تجربه آن را داشته ام. یک ربع قبل از نماز 
قرآن می خواندیم تا آماده نماز شویم و 
حال خوشی دست می داد و بعد از مدتی، 

قرآن را ختم می کردیم.
یــا می توان بعــد از نماز یــک برنامه 
پیاده روی یا کوهنوردی داشته باشید. 
عده ای را تشــویق کنید که نذرشان را 
صبحانه ساده ای برای نمازگزاران قرار 
دهند. می توان از تبلیغ تلویزیونی برای 

این امر استفاده کرد.
استفاده از ظرفیت نهادها راه دیگر است 
که به عهدة ما اســت. به عهدة مرکز ما 
اســت که هماهنگی هــای کالنش را 
انجام دهد؛ از حوزه گرفته تا شهرداری 

و بسیج.
راه دیگر اســتفاده از ظرفیت اسوه ها و 
پرچم داران است؛ اینکه تجربیات خود 

را در اختیار دیگران بگذارید.
ما همچنان فعالیت می کنیم، همکاری 
نهادها را دریافــت می کنیم و از نواحی 
گزارش می خواهیم تا دیگر مســجدی 

نباشد که نماز صبح در آن برگزار نشود.
امسال با نام حضرت فاطمه زهرا آغاز 
می شــود. فرض بر این است که برنامه 
عید مردم برگزار شــود؛ اما باید فاطمیه 

را پررنــگ برگزار کرد. تعطیالت باعث 
نشود این مناسبت کمرنگ برگزار شود. 
امیدوارم خداوند ما را از آبادگران مساجد 

قرار دهد.
  قدردانی از پرچم داران صبح

در پایان برنامــه از تعدادی از مدعوین 
قدردانی شــد. این افراد تقدیرنامه های 
خود را از دســت حجت االســالم حاج 
علی اکبری، حجت االسالم صادق زاده 
مدیریــت محتــرم فعالیت های دینی 
شــهرداری تهران و حجت االســالم 
مطلّبی، عضو شــورای سیاست گذاری 

مرکز امور مساجد، دریافت کردند.
آقای حاج علی اکبری تصریح  کرد: آنچه 
دلخواه ما اســت این اســت که از همة 
شــما بزرگواران تقدیر شود، اما با توجه 
به امکانات، براســاس شــاخص هایی 

عده ای برای این کار انتخاب شده اند.
افراد تقدیرشده در برنامه به ترتیب این 
بزرگواران بودنــد: آیت اهلل محمدرضا 
غــروی از مســجد گلشــن، آیت اهلل 
محمدتقــی محمدــی گلپایگانــی از 
مســجد حجــت g، آیت اهلل ســید 
علی اصغر هاشمی از مسجد جامع چیذر، 
حجت االســالم اســماعیل گوهری، 
حجت االســالم علی اکبر حســینی از 
مسجد فائق، حجت االسالم محمدباقر 
شــریعت پناه از مســجد حضــرت 
عباس g، حجت االســالم غالمعلی 
شــجاع منظری از مسجدالرســول، 
حجت االســالم ســید ابراهیم سیدی 
نژاد از مسجد ثاراهلل g، حجت االسالم 
حســین محقق قمی از مســجد امام 
سجاد g، حجت االسالم سید محمد 
بنی ســعید لنگرودی از مسجد شهدا، 
حجت االسالم سید مســعود قاضوی 
 ،g از مســجد امــام جعفــر صادق
حجت االسالم محمد قاسمی از مسجد 
بعثت، حجت االســالم حسین منطقی 
از مســجد المتقین، حجت االســالم 
سید ابوالفضل نوری از مسجد چهارده 
معصوم، حجت االسالم محمدحسن 
بهشــتی از مسجد صاحب الزمان g و 
حجت االسالم حسن عدالتی از مسجد 

سادات حسینی.


ما باید درباره این نماز 
متفاوت فکر کنیم و گویا 
دشمن در این زمینه 
موفق بوده  که وضعیت 
ما در نماز صبح این گونه 
است. این وضعیت نه با 
مسلمانی ما متناسب است 
و نه با حکومت اسالمی ما و 
فتوحاتی که بعد از انقالب 
برای ما رخ داده است.



خادمانبهشتهایزمین
گزارشگر: علی اصغر غالمی

»حدود 3800 مسجد در اســتان تهران وجود 
دارد که از این تعداد، در بیش از 2500 مســجد 
نماز جماعت اقامه می شود و 2511 خادم دارای 

پرونده در مرکز امور مساجد هستند«.
این را حجـــت االسالم آقایــی، معاون مرکز 
رســیدگی به امور مساجد، در همایش خادمان 
بهشت عنوان کرد؛ همایشی که برای پاسداشت 
زحمات خادمان مساجد تهران برگزار شده بود. 
این همایش شاید اولین همایشی بود که موضوع 
آن خادمان مساجد بودند. خادمان اغلب مسن 
بودند و صفای ظاهــر و باطن آنها در نگاه اول 
قابل تشخیص بود. با زحمت هایی که می کشند 
و حساســیت هایی که نسبت به نظافت مسجد 
دارند، برای اهالی مســجد کاماًل آشنا هستند. 
معمواًل »مشتی«هایی هســتند که با کمری 
اندک خمیده، جارو به دســت در گوشه گوشه 
مســجد می توان ردی از آنها یافت؛ همان هایی 
که با تشرهای گاه وبیگاه، موجبات فرار همراه با 
خنده بچه های شیطان و کم سن و سال را فراهم 

می آورند.
ایــن همایش از آن جهت اهمیــت دارد که به 
قشــری توجه داشــت که به نظر نمی آید در 
فرآیند تکامل جامعه نقشی داشته باشند. آری! 
»بابا«های مسجد نقش »ابراهیم خلیل اهلل« را 

برای خانه خدا ایفا می کنند؛  چراکه: 
خداوند مســئولیت پاکی خانه اش را به  حضرت 

ابراهیم سپرد
حجت االســالم حاج علی اکبری، رئیس مرکز 
رسیدگی به امور مساجد، تصریح کرد: پروردگار 
متعال وقتی می خواست عظمت و شأن جایگاه 
خدمتگزاری خانه خویش را بیان کند، با صدای 
بلنــد و در قرآن کریم نام یکــی از بزرگ ترین 
پیامبران خود، یعنی حضرت ابراهیم و فرزندش 
حضرت اســماعیل و سرسلســله خلقت، 
حضرت خاتم را می برد و وظیفه نظارت، طهارت 
و پاک نگه داشــتن خانه خویش را به حضرت 
ابراهیمq می ســپارد: »َوَعِهْدَنــا ِإَلــی ِإْبَراِهیَم 
ــَرا َبْیِتــَی؛1 و مــا به ابراهیم و  ْن َطّهِ

َ
َوِإْســَماِعیَل أ

اسماعیل امر کردیم که: خانه مرا پاکیزه کنید«. 
وی ابراز داشــت: اگر کسی خدمتگزاری خانه 
خدا نصیبش شــد، باید از خدا درخواســت کند 
کــه این کار را از او بپذیــرد؛ چه اینکه ابراهیم و 

اسماعیل چنین تقاضایی کردند و به خداوند 
نَت 

َ
َک أ ا ِإَنّ ــْل ِمَنّ َنا َتَقَبّ متعال عرضه داشتند: »َرَبّ

ــِمیُع اْلَعِلیــُم؛2 ای پروردگار ما، از ما بپذیر که  الَسّ
در حقیقت، تو شــنوای دانایی«. همچنین باید 
اُب  َوّ ْنــَت الَتّ

َ
َک أ در ادامه بگوید: »َو ُتــْب َعَلْینا ِإَنّ

ِحیــُم؛3 و بر ما ببخشــای، که تویی توبه پذیر  الَرّ
مهربان«. هرقدر هم انسان به درستی خدمت 
کند و خانه خدا را بــرای مؤمنان و زائران الهی 
مهیا کند، گویا کوتاهی کرده و باید به درگاه الهی 

طلب عفو و بخشش نماید.
ایشــان با بیان اینکه شخصیتی مانند حضرت 
مریم برای خدمتگــزاری خانه خدا برگزیده 
می شود، گفت: برای اینکه مریم بتواند از عهده 
این کار بزرگ برآید، مادــرش او را به حضرت 
زکریاq سپرد و از خداوند چنین درخواست کرد: 
ْل  ًرا َفَتَقَبّ ــی َنــَذْرُت َلَک َما ِفی َبْطِنــی ُمَحَرّ »َرِبّ ِإِنّ
ی؛4 پروردگارا، آنچه در شکم خود دارم، نذر تو  ِمِنّ
کردم تا آزادشده ]از مشاغل دنیا و پرستشگر تو[ 

باشد؛ پس، از من بپذیر«. 
وی اظهار داشت: راز خادمِی خانه خدا این است 
که شما خادمان مســاجد به جای صاحب خانه 
از میهمانان استقبال می کنید و در واقع خداوند 
متعال به عنوان صاحب خانه، این کار را به شــما 

سپرده است.
رئیس مرکز رســیدگی به امور مســاجد با بیان 
اینکه کار شما خادمان از مصادیق بارز عمران و 
آبادانی خانة خدا است، عنوان کرد: کسی الیق 
خادمی خانه خدا است که دارای این صفات باشد: 
اهل زکات بودن، نترسیدن از غیر خدا، با ایمان 
بودن و صفاتی از این قبیل. لذا خادمی مســاجد 
نعمت بزرگی است و به کسی که این امکان داده 
می شود، در جایگاه ابراهیم، اسماعیل و در مقام 

مریم و اولیای خدا قرار می گیرد.
وی با تأکید بر اینکه به همان 
اندازه که منزلت خادمان خانه 
الهی بزرگ است، مسئولیتش 
نیز سنگین اســت، تصریح 
کــرد: مردم مــا عظمت و 
ظرفیت خدمت به مسجد را 
آن گونه که شایســته است، 
نمی شناســند و این، نیازمند 
فرهنگ ســازی اســت؛ به 

طوری که همة مردم آرزو کنند مســجد را جارو 
بزنند و به مقام شما غبطه خورند.

حجت االسالم حاج علی اکبری اظهار داشت: از 
لحاظ معنوی نمی توان جایگاه خادمی مسجد 
را با کار دیگر مقایســه کرد؛ اما به لحاظ دنیایی 
شــغل خادمی مساجد باید جزء مشاغل سخت 

لحاظ شود.
وی ادامه داد: در بیشتر موارد مساجد ظرفیت و 
امکانــات الزم را برای عرض ارادت به مؤمنان 
ندارند؛ ازاین رو مرکز رسیدگی به امور مساجد به 
لحاظ قانونی و مادی هر اندــازه که بتواند، باید 
از جایگاه خادمان حمایــت و دفاع کند. رئیس 
مرکز رســیدگی به امور مساجد ابراز داشت: بر 
خود فرض می دانیم از طریق آموزش خادمان، 
جایگاه، شــأن و توان خادمان مساجد را برای 
خدمت بهتر ارتقا دهیم و به خانواده ها و فرزندان 

ممتاز شما عزیزان توجه تازه ای داشته باشیم.
وی خطاب به خادمان مساجد حاضر در جلسه 
خاطرنشان کرد: نباید نوع نگاه مردم و کارگزاران 
مسجد و امور مســاجد باعث شود شما کارتان 
را دست کم بگیرید؛ چراکه اولیای خدا کار شما 
را بزرگ می دانند. این گونه نباشــد که به دلیل 
اینکه دیگران قدر کار شــما را نمی دانند، شما از 
مسئولیت خود کوتاه آیید؛ بنابراین شما خادمان 
مساجد عاشقانه، هنرمندانه و مجاهدانه خدمت 

کنید.
حاج علی اکبری گفت: امیدوارم روزی برسد که 
خادمی مســاجد دارای رتبه ویژه علمی شود و 
هر کســی نتواند به آن راه یابد. خادمان مسجد 
باید با روان شناســی کودک و حرفه الزم برای 
سالمت مسجد و تمامی مشکالتی که ممکن 
است برای حضور مؤمنان در 
مسجد اتفاق افتد، آشنا باشند 
و دوره هایــی را در این زمینه 

بگذرانند. 

پی نوشت
1. بقره: 125.

2. همان: 127.

3. همان: 128.
4. آل عمران: 35.


نباید نوع نگاه مردم و 

کارگزاران مسجد و امور مساجد 
باعث شود شما کارتان را 

دست کم بگیرید؛ چراکه اولیای 
خدا کار شما را بزرگ می دانند. 
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فرآینــــدیکفراخـــوان
فرآیند ایده های مسجدی

محمدرضا محمدی پیام

مقدمه
»عضو هیئت داوری و سردبیر فرآوری ایده های 
مســجدی« در این مقاله ســعی دارد با رعایت 
اختصار، پس از شناساندن مفهوم ایده در خوانش 
مسجدی آن، چگونگی تولید ایده های مسجدی 
و مراحــل آن را توصیف کند. این مقاله، اهداف 
فــام، مؤلفه های فرم ایده، جهات مثبت و منفی 
و محاســن و معایب ایده ها، مراحل فرآوری و 

ساماندهی ایده ها را نیز از نظر گذرانده است. 
شــاید وقتی مهمان خانه خدا، یعنی مســجد، 
می شــویم، به در و دیوار نگاه می کنیم و تندتند 
نقشــه می کشیم که اگر اینجا خانه ما بود، کدام 
دیوارش را برمی داشتیم و کجا را تیغه می کشیدیم 
و چه طرح ها و برنامه ها در این پایگاه معنوی اجرا 
می کردیــم! غافل از اینکه یادمان می آید اینجا 
خانه خدا اســت و تمام نقشه های ما در ذهنمان 
نقش بر آب می شود. پیام رهبر انقالب را بازخوانی 
می کنیم؛ می بینیم مسجد خانه خدا و خانه مردم 
نامیده شده اســت. پیام خدا را قرائت می کنیم: 
َمْت  ُهّدِ

َ
اَس َبْعَضُهــم ِبَبْعٍض ّل  َدْفُع اهلِل الّنَ

َ
»َوَلــْوال

َصَواِمُع َوِبَیٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد«1 درمی یابیم که 
مسجد خانه ای است برای یک دیدار و نجوای 
عاشــقانه و اجتماعی آگاهانه که یک سوی این 

مالقات، خدا است و سوی دیگر بندگان خدا. 
وانگهــی تمام ایده های تخیلــی ما به واقعیت 
می پیوندد و می توانیم طرح ها و ایده هایمان را در 

یک همایش به نام »فام« شرکت دهیم. 
  ایده چیست؟

ایده یک اصطالح اســت. 
امــروزه طرح واره هایی که 
نــه »تصــور محــض« به 
شمار می روند و نه »طرحی 
پیشــرفته و حرفه ای«، ایده 
نام دارند. نقشه های پیچیده 
پروژه هــای عمرانی در آغاز 
یک تصور بودــه، ولی پس 
از اندکی ابتدــا به یک ایده، 
سپس به دست متخصصان 
به طرح و نقشــه فنی تبدیل 

شده است. 

   ایده مسجدی چیست؟
ایده هایی که درباره مسجد از ذهن های هوشمند 
اهل مســجد می تراود، گاهی در حد نیم خط، 
یک خــط، یک بند و یک صفحه تا یک مقاله و 
حتی در حد یک طرح نافرجام است. اهل مسجد 
می اندیشند و برای رونق مسجد، دائم موضوعاتی 
به ذهنشان خطور می کند؛ از دِر ورودی تا سقف 
مسجد و از محراب تا سرویس های بهداشتی و 
از برنامه های جوانان تا هنرمندی های بانوان و 
تک تک شئون مسجد. این اندیشه ها که نامش 
را ایده های مسجدی می گذاریم، می توانند منشأ 

صدها طرح اثرگذار باشند. 
  فام چیست و چه اهداف و برنامه هایی دارد؟

»فراخوان ایده های مســجدی« که به اختصار 
فام نامیده می شود، برای دریافت، دسته بندی، 
فرآوری، انباشــت در بانک ایده و قرار دادن در 
معرض بهره برداری امامان جماعت و هیئت امنا 
و دیگر ارکان و اعضای مساجد، در سایت مرکز 
رسیدگی به امور مساجد تأسیس گردیده است 

که به اقدامات زیر می پردازد:
1. تولید و دریافت ایده بــا برگزاری فراخوان و 
مســابقه و پشتیبانی از سامانه ارسال و مصاحبه 

و تحقیق جهت
شناخت و تعریف ایده به وسیله سایت و آموزش 

رابطان در سراسر استان ها؛
2. تهیــه »فرم ایده« برای انتقال یک دســِت 
طرح های ایده پردازان و تسهیل مراحل داوری و 

طبقه بندی؛
ایده هــای  شناســایی   .3
نامتــوازن که شــامل تمام 
شــاخص های ایده نیستند 
و تبدیــل آنها بــه ایده های 
منضبط و استاندارد )مطلوب( 
با افزودن یا  کاســتن از آنها 

)تکمیل یا تلخیص(؛
4. اصــالح ادبیات و عبارات 
و جایگزیــن کردن واژگان 
کلیدی بــه جــای واژگان 

نامتعارف یا خارج از دستور؛
5. رنگ بندــی ایده هــا در 
طیف های سبز )عالی(، آبی 

)خوب(، فیروزه ای )متوسط(، سفید )تکراری( و 
زرد )ضعیف( برای سهولت دستیابی و ارزشیابی 

آنها توسط کاربران بانک ایده؛
6. تغییــر و پــرورش ایده هــای تکــراری با 
برجسته ســازی نقــاط تمایز آنهــا و آفرینش 

ایده های جدید؛ 
7. بازتولید ایده های معمولی برای ارتقای آنها در 

حد ایده های سبز و آبی. 
  فرم ایده2 شامل چه مؤلفه هایی است؟ 

1. عنوان های پیشنهادی
عنوان های پیشــنهادی در دو شــکل انجام 
می شود: شکل اول عنوان های ادبی و زیبا است 
که شــاید محتوای ایده از آنها قابل فهم نباشد؛ 
مانند شکوفه های بهشت برای ایده مهدکودک 
مسجد. اما شــکل دوم عنوان های فنی و گویا 
است. این عنوان نیز برای تبیین فنی ایده الزم 
است؛ مانند مهد قرآن مسجد که عنوان گویایی 

است. 
2. گفتمان سازی

در این بخش فرم، ایده پرداز به این سؤال پاسخ 
می دهد که آیا مقدمات فکری و فرهنگ سازی 
برای اجرای این ایده الزم اســت؟ اگر پاسخ بله 

است، چه مقدماتی و چگونه؟
3.  بیان مسئله

هر ایده ای در پی یک مسئله در ذهن افراد شکل 
می گیرد. باید ایده پرداز بنویسد که درد چه بوده 
که درمان آن بــا اجرای این ایده تحقق خواهد 

یافت؟
4.  فرآورده ها 

نتایج عملی و ملموس ایده در این بخش نوشته 
می شود.

5.  مکان و زمان
محــل و زمان دقیق یا محدوده زمانی و مکانی 

اجرای ایده در این بخش ذکر می شود. 
6.  مجری و مخاطب

افراد فعال، گروه ها، سازمان ها و نهادهای مرتبط 
با اجرای ایده و نیــز مخاطبان و گروه هدف در 
بهره مندی از این ایده، در این بخش مشــخص 

می شوند. 
7.  توضیح اجمالی و توضیح تفصیلی 

یــک بار ایده در کمتر از دو ســطر و بار دیگر به 
صــورت گویا و با ادبیات معیــار و عمومی بیان 

می شود.  
8.  بایدها و نباید ها

قیود ایجابی و ســلبی ایده در بایدها و نبایدها و 
قیود غیرالزم، ولی اثرگذار و رسانای بهتر ایده به 

مقصود، در بخش زینت ها نوشته می شود.  
9.  ایده های مرتبط 

ایده های مکمل و مقدمه ســاز برای ایده مورد 
بررسی، در این بخش یاد می شود. 

10.  برچسب ها 
واژگان راهنما و کلیدی که با ســاختن فرهنگ 
اصطالحــات ایده می توانند شــبکه ای برای 
دسترسی آسان به ایده ها بسازند، در این بخش 
می آید. این بخش بر عهده فراوران بام می باشد. 

11.  اسناد موجود 
فایل های ضمیمه، عکــس، فیلم، متن، جزوه، 
کتاب، نمودار، طرح، فرم، لیست منابع و مآخذ و 
صوت و نرم افزار، هریک می توانند به اجرای بهتر 

ایده در دیگر مساجد کمک کنند. 
12.  نمونه ها 

نشانی مساجدی که این ایده به صورت آزمایشی 
یا دائمی در آنجا اجرا شده، در این بخش نوشته 
می شود تا با مراجعه به آنها بتوان نمونه عینی ایده 

را بررسی کرد.
13.  پشتوانه نظری 

غالبــاً ایده ها دــارای مبانی علمــیـ  دینی یا 
اجتماعیـ  سیاســی یا تجربیـ  عقلی هستند. 

این مبانی در این بخش ذکر می شود. 
14.  ایده پرداز 

مرکز بنا دارد هر ایده بــا نام و مختصات اولین 
ایده پرداز در ســایت به نمایش گذاشته شود تا 
هم حق تألیف رعایت شــود و هم بزرگداشتی 
باشــد برای وی و هم راهی برای اینکه کاربران 

بتوانند ایده را از طریق خوِد او 
دنبال کنند. در این راستا سن، 
تجربه، سمت و تحصیالت 
شــخص، به اختیار وی در 

سایت درج می شود. 
ایده های منفــی و مثبت با 
چه مالک هایی مشــخص 

می شوند؟
یک ایده ممکن است جهات 
منفی و مثبتی داشته باشد که 

در موارد زیر به آن اشاره شده است. 

جهات مثبتجهات منفی
مساوات و بالغت در عباراتایجاز مخل و اطناب ممل
فصاحت و روشنی متن و تبیین اصطالحاتابهام در عبارات و مفاهیم
ادبیات معیار و پیراسته و ویراستهادبیات نامناسب و غیرمعیار

ادبیات یک دست و یکپارچهادبیات نامتوازن و ناهمگون؛ گاه ادبی، گاه ساده 
ادبیات ساده  و همگانیادبیات دشوارنگار و اصطالح پرداز
ادبیات عمومی و جهانیادبیات محلی، بومی و منطقه ای

واقع گرایی در نگارش و صداقت در بیان جزئیاتتخیلی بودن و شخصیت پردازی کاذب 
توجه به ایده به جای شخصیت ها و اسامیشخصیت زدگی و توجه بشتر به افراد به جای ایده

دارا بودن اسناد و فایل های اثباتی واضح و منطقینداشتن اسناد و ضمائم مورد نیاز
اصیل بودن و ابتکاری بودن ایدهسرقت ایده از ایده پرداز اصلی

جدید و بدیع بودنتکراری بودن ایده 
برجستگی و تحسین برانگیز بودنپیش پا افتادگی و نازل بودن 

اثربخشی، ثمربخشی، درمانگری و مسئله محور بودنحل نکردن مسئله ها و مشکالت مسجد

  ایده ها چه فرآیندی را طی می کنند؟
ایده های مسجدی پس از دریافت و دسته بندی اولیه توسط رابطان یا از طریق سایت، به دست داوران 
می رسد و آنها پس از بررسی و گزینش اولیه، ایده های منتخب را به مرحله نهایی داوری ارسال می کنند. 
این تقسیم بندی ها تا مرحله پایانی جهت تسهیل کار بوده، اثر تعیین کننده در داوری فنی نخواهد داشت. 
پس از این مرحله و تعیین ایده های سبز و برگزاری مراسم تجلیل از ایده پردازان برتر، کار فرآوری ایده ها 
توسط تیم تکمیل و تلخیص و تصحیح آغاز شده، ایده ها برای حضور در بانک، ساماندهی می شوند. 
البته باید ایده پرداز مطالبش را با فرم کلیشه ای و مصوب بانک هماهنگ و همخوان نماید تا در مرحله 

داوری بتواند رتبه برتر را به خود اختصاص دهد. 
یکی از مهم ترین کارهای فرآوران، یک دست سازی واژگانی و ادبی ایده ها است. 
ادبیات نوشتاری و لغات ارجاعی در این مرحله با درخت واره و پیوندهای تارعنکبوتی 
بام هماهنگ می شــوند و هرگونه کاســتی و ناهمواری نگارشی ایده ها اصالح 
می گردد. این بخش در حیطه فعالیت تیم فرآوری اســت؛ اما حســن اجرا در بقیه 

بخش ها می تواند در این بخش تأثیرگذار باشد.  

پی نوشت
گر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجد...«. حج: 40 1. »و ا

2. در شماره سوم در بخش اهداف و برنامه های فام به آن اشاره شد.


اهل مسجد می اندیشند و برای 
رونق مسجد، دائم موضوعاتی 
به ذهنشان خطور می کند؛ از 
دِر ورودی تا سقف مسجد و از 

محراب تا سرویس های بهداشتی 
و از برنامه های جوانان تا 

هنرمندی های بانوان و تک تک 
شئون مسجد. این اندیشه ها 

که نامش را ایده های مسجدی 
می گذاریم، می توانند منشأ صدها 

طرح اثرگذار باشند. 




مرکز بنا دارد هر ایده با نام و 
مختصات اولین ایده پرداز در 

سایت به نمایش گذاشته شود تا 
هم حق تألیف رعایت شود و هم 
بزرگداشتی باشد برای وی و هم 
راهی برای اینکه کاربران بتوانند 

ایده را از طریق خوِد او دنبال 
کنند. 



محراب  پرونده مسجد
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مسجــد
طــــراز

معماری
طــــراز

 حوزه های گوناگون  نیـازمندی به ایــده
دکتر میثم لطیفی

ایده، حرف نو و ارزشــمندی است که ظرفیت و 
قابلیت تبدیل شــدن به جریان ارزشمند را دارا 
است. ایده مثل بذر است. بذرها گوناگونند، برخی 
ارزشمند هستند و برخی ارزان؛ برخی مفیدند و 
برخی مضر. همان طور کــه همة بذرها قیمت 
یکسان ندارند، ایده ها هم از ارزش برابر برخوردار 

نیستند. 
حال این ســؤال اساسی پیش می آید که قیمت 
ایده به چیســت؟ چه چیزی ایده ای را از دیگر 
ایده ها ممتاز می کند و نگاه ها و توجه ها را به خود 
جلب می کند؟ قطعاً در ذهن خواننده معیارهای 
متعددی وجود دارد که بســیاری از آنها درست 
اســت. اما به نظــر می رســد مهم ترین عامل 
ارزش گذاری ایده، میزان نیاز به آن ایده اســت. 
نیاز امروز و فردا، نیاز فردی، خانوادگی، اجتماعی، 
ملی و بیــن المللی، نیاز فوری و نیاز عمقی، نیاز 

حقیقی و نیــاز غیرحقیقی؛ 
اینها نکات مهمی هستند که 
ایده پرداز در انتخاب موضوع 
و حوزة ایده، باید به آن توجه 
کند تــا آنچه می نویســد و 
عرضه می کند، مفید باشد و 
از ایده و علم غیرنافع فاصله 
گیرد. مســجد یــک پدیده 
مقدس اسالمی است که در 
عرصه های گوناگون زندگی 
فردی، خانوادگی و اجتماعی 
اثرگذار اســت. مســجد از 
عناصر و مؤلفه های متعددی 

تشکیل شده اســت که هر یک نیازمند توجه و 
دقت هستند تا عملکرد بهتری داشته باشند. 

آنچه امروز نیاز اساسی مسجد است، ایده پردازی 
در حــوزة ایفای هرچه بهتر نقش مســجد در 
جامعه است؛ نقشــی جامع و کامل؛ همان گونه 
که در صدر اســالم بوده است. ایده پردازی در 
خصوص نقش امــام جماعت در ارتقای نقش 
مســجد، نقش مدیریت داخلی و هیئت امنای 
مسجد، نهادهای فعال و مقدس بسیج و کانون 
فرهنگــی، نقش اهالی محله در رونق و ارتقای 
کارکردهای مســجد و مواردــی از این قبیل، 

نیازمند ایده پردازی است. 
مسجد، خانة خدا و مردم و مکان خلوت انس با 
خدا و جلوت حشر با مردم است؛ بنابراین کارکرد 
اصلی آن فراهم آوردن زمینة عبادت اســت. آیا 
مساجد ما عموماً چنین ویژگی را دارند؟ راه های 
تقویت کارکردهای عبادی 
و ارتباط و تعامل مؤمنان در 

مسجد چیست؟ 
البته مســجد کارکردهای 
متنوع دیگری نیز دارد؛ چه 
اینکه عرصــة علم و جهاد و 
تدبیر دنیوی، پایگاه سیاست 
و نهــاد تعلیــم و تربیت نیز 
است. شناسایی کارکردهای 
مورد نیاز برای هر مســجد 
بــا توجه به مــکان، زمان و 
مخاطب خاص، از نیازهای 
جدی اســت که باید همواره 

سنجیده، مقایسه و به روز شود.
امروزه و در هیاهوی  ســاختمان های عریض 
و طویل و مجللـ  خصوصاً در کالن شــهرهاـ  
مساجد گم شده اند. نمایان ساختن تصویر مسجد 
اسالمی در میان بناهای دیگر و فاصله  گرفتن 
آن با عبادتگاه هــای رایج ادیان دیگر و عمران 
مساجد و پرداختن به آرایه های معنوی و ظاهری 
آن، از ضرورت هایی اســت که به مطالعه و ارائه 
طرح های عملی توسط شهرسازان و معماران و 
در نگاهی کالن تر برنامه ریزان مدیریت شهری 

نیاز دارد.
بــه عــالوه راهکارهای نوین بســیج خیرین 
مسجدساز و شــیوه های هدایت سرمایه های 
ُخرد مردمی در ساخت و احیای مساجد، می تواند 
ما را از خطر کمبود مســجد یا ضعف و نارسایی 
مساجد مصون سازد. راهکارهای انگیزه بخشی 
و توانمندســازی خیریــن و عمــوم مؤمنان از 

حوزه های نیازمند ایده پردازی است.
شناســایی و تقویت رابطه 
تمام عیار میان مسجد و مراکز 
آموزشی، اعم از کالس های 
مدــارس،  قــرآن،  محلی 
دانشگاه ها، حوزه های علمیه 
در هر محل، یکی از نیازهای 
ضروری است که باید درباره 
آن ایده پردازی کرد. تشویق 
دانش آمــوزان برجســته و 
ممتاز محله، در مسجد و در 
برابر چشــم مردم و از سوی 

امام جماعت، جلســات اولیا و مربیان با حضور 
امام جماعت محل و حضور مسجد در مدیریت 

و تربیت مدارس، در این حوزه جای می گیرد.
آماده ســازی جوانان برای ازدواج آســان و در 
تراز آموزه های اســالمی، برگزاری مراسم عقد 
در مســاجد و تقویت رابطه با جوانانی که ازدواج 
مي کنند، مراســم خواندن اذان و اقامه به گوش 
کودکان تازه متولدشده و توزیع عقیقه کودکان 
تازه متولدشده در مسجد، از موضوعاتی است که 

ایده پردازی را می طلبد.
راهکارهای شناســایی افراد دارای اســتعداد 
و برجســتگی در محله، اعم از کســانی که به 
موفقیت های علمی و اجتماعی و هنری و ورزشی 
دســت می یابند، یا صاحب هّمتانی که کمک 
به دیگران را وجهه  همت خویش مي ســازند و 
استفاده از ایشان در قالب های نیروهای داوطلب 

و مشابه آن، حوزة بکر ایده پردازی است.
البتــه قطعاً هر مســجدی 
نیازهــای خــاص خــود را 
دارد که بــا حضور عالمانه و 
آگاهانه در مسجد و جماعت 
و طرح این پرســش اساسی 
که »آیا می تــوان عملکرد 
مسجدمان را بهبود بخشید؟ 
راه آن چیســت؟« می توان 
جرقه هــای ایده را در اذهان 

نمازگزاران روشن نمود.   

نیازحقیقیونیازغیرحقیقی
محراب  پرونده مسجد

دارالتربیتمیلجوانی
مرتضی اسالمی

مرتضی اسالمی »شخصی که به مســجد می آمد و نماز جماعتش 
ترک نمی شــد، توسط یکی از مقدسین مورد عتاب 
قرار می گیرد که اگر مسمانی چرا ریشت را این طور 
کردــه ای؟ او از همان جــا ســجاده را برمی دارد و 
می گوید: این مسجد و این نماز جماعت و این دین و 

مذهب مال خودتان. رفت که رفت«.1
یکی از مهم ترین گروه مخاطبان مســاجد، جوانان 
هستند. دوران جوانی به دلیل ناپختگی، کم تجربگی، 
احساسات شدید و مشکالت بلوغ، اقتضائات خاص 
خود را دارد. در این دوران از یک طرف خطاپذیری و 
از طرفی روحیه استقالل طلبی و ستیزه جویی، زمینه 
چالش ها و تضادها را بین بزرگ ترها و این قشــر به 

وجود می آورد.
شیوه برخورد با جوانان بسیار ظریف و حساس است 
و متأسفانه بسیاری از دست اندرکاران مساجد، بدون 
توجه به واقعیات و روحیات و خواســته های دوران 
نوجوانی و جوانی و مشکالت ویژه آن دوران، اقدام 
به واکنش های تند و افراطی می کنند و چه بسا یک 
یا دو برخورد نسنجیده، برای همیشه یک عده را از 

مساجد و عرصه تربیت دینی دور گرداند.
جوانان به کســی نیاز دارند کــه بتواند آنها را درک 
کند و با مشــکالت آنان آشنا باشد. کسی که بفهمد 
در دنیای کنونی که انواع و اقســام راه های ارتباطی 
فراهم است و دشــمن دام های نهفته خود را برای 
جلب آنها پهن کرده اســت، چه راهکارهایی برای 
جذب آنان به مســجد و معنویت وجود دارد؟ کسی 
که بفهمد، نیازهای جوان امروزی با جوانان دیروز و 

میان ساالن و کهن ساالن امروز متفاوت است.
باید راه های ارتباط با جوانان را شناخت و از روش های 
کارآمد ایجاد ارتباط استفاده کرد. توجه به این داستان، 
 qمی تواند ما را در این امر یاری کند. امیر المؤمنین
با خدمت کارش قنبر برای خرید لباس به بازار رفتند و 
دو پیراهن دو و سه درهمی خریدند. امامq پیراهن 
ســه درهمی را به قنبر دادند. قنبر گفت: شما به آن 
سزاوارترید، چون شما باالی منبر می روید و خطبه 
می خوانید. امامq در پاســخ فرمود: »اَنَْت شابٌّ َو 
ــباِب؛2 تو جوان هستی و میل جوانی  لَکَّ َشّرة الشَّ
داری«. بنابراین هر برنامه ای که قرار اســت برای 
این قشــر طراحی شود، باید با در نظر گرفتن »میل 

جوانی« باشد. 

پی نوشت
1.  مرتضی مطهری، حماسه حسینی، ج2، ص101.
2.  محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج100، ص93.

مسجد مکانی است که کسی نمی تواند ادعای ملکیت 
آن را داشته باشــد. آنها خانه های خدا بر روی زمین 
هستند و دِر آن به روی همة انسان های آزاده باز است. 
هر کســی می تواند به فراخور حال خود بهره ای از آن 

ببرد و در آن حضور پیدا کند.
یکی از مکان هایی که مسجد را آن احداث می کنند، 
بازار  اســت؛ جایی کــه مردم زیادی بــرای تأمین 
مایحتاج خود در آن حضور می یابند. ســاخت مسجد 
در بازار ، مخصوصاً در شــهرهای بزرگ که تردد در 
آن با مشــکالتی مواجه است، به ویژه برای بیماران، 
کهنساالن، کودکان و بانوان، اقتضائات خاص خود 

را می طلبد.
در گذشــته نیز بــرای نیازهای عمومــی و معمولی 
چاره اندیشی می شده اســت. مثاًل در مسجد پیامبر 
اکرم )صلــی اهلل علیه و آله( که محل انجام کلّیه امور 
حکومتی بود، پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( محل های 
متعددی را برای فعالیت های خــاص در نظر گرفته 
بودند که امروزه نیز در محل هر یک از آنها ستونی قرار 
دارد و به نام آن شناخته می شود؛ مثل »استوانه الوفود« 
که محل مالقات پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( با قبایل 
و گروه هایــی بود که برای دیدار آن حضرت به مدینه 
می آمدند. یا »استوانه الحرس« یعنی ستون پاسداری 
که مکان خاّصی بود کــه امیرالمؤمنینq از پیامبر 
)صلی اهلل علیه وآله( پاسداری و نگهبانی می کردند. 
مکان دیگــری بود که حضرت در آنجا اســتراحت 
می نمودند که به »ستون سریر« به معنای »تخت« 
نامیده می شد یا ســتون های دیگری که هر کدام به 
مناسبتی قرار داده شده بودند؛ مثل ستون توبه، ستون 

قرعه و ستون تهجد.1
نکتة مهم اینکه همة این مکان ها برای کار مشخصی 
بود؛ اما در وقت نماز از همة آنها برای اقامه نماز جماعت 

استفاده می شد.
مساجد بازار نیز می توانند با تأسی به این سیره، پذیرای 
کسانی باشند که برای انجام کارهای شخصی و امور 
زندگی در بازار حضور پیدا می کنند و به دلیل مشکالتی 
به استراحت نیاز دارند. در این بین مسجد می تواند با 
 ،CD در نظر گرفتن رســالت فرهنگی خود، در قالب
نرم افزار، بروشور و سایر کاالهای فرهنگی و با توجه 
به نیاز مخاطب و رعایت حال او، فعالیت فرهنگی خود 

را پیگیری کند.

پی نوشت
1.  رسول جعفریان، آثار اسالمی مکه و مدینه، ج1، ص227.

مسجــد
طــــراز


شناسایی و تقویت رابطه تمام عیار 

میان مسجد و مراکز آموزشی، 
اعم از کالس های محلی قرآن، 
مدارس، دانشگاه ها، حوزه های 

علمیه در هر محل، یکی از نیازهای 
ضروری است که باید درباره آن 

ایده پردازی کرد. 




نمایان ساختن تصویر مسجد 

اسالمی در میان بناهای دیگر و 
فاصله  گرفتن آن با عبادتگاه های 
رایج ادیان دیگر و عمران مساجد 
و پرداختن به آرایه های معنوی و 

ظاهری آن، از ضرورت هایی است 
که به مطالعه و ارائه طرح های 

عملی توسط شهرسازان و معماران 
و در نگاهی کالن تر برنامه ریزان 

مدیریت شهری نیاز دارد.
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کــودک
طــــراز

نقش امـام جمـاعت در ایده پردازی و اجرای ایده
حجت االسالم و المسلمین هادی قّهار

»عمران مســاجد و پرداختن به آرایه های معنوی و ظاهری آن، وظیفة 
همگان اســت و هر کس به اندازة توان و همت، باید در آن سهیم گردد. 
روحانی دانا و مســئولیت پذیر و پرهیزگار می توانــد و می باید محور این 

منظومة تالش مقدس باشد«.1 
در آباد کردن مســاجد عوامل متعددی نقش دارند کــه امکانات مالی و 
ســخت افزاری، بخشی مهم از آن را تشــکیل می دهند؛ اما مهم تر از آن، 
داشتن برنامه و نرم افزار مناسب برای آباد کردن مسجد است. موقعیت مالی 
و امکانات فوق العاده، بدون وجود طرح و برنامه های مناسب، گره گشای 
مشکالت مســجد نخواهد بود. چه اینکه ممکن است مسجدی با وجود 
مشکالت مالی و کمبود امکانات، به دلیل وجود طراحی و برنامه ریزی های 

بهینه، آبادی اش بیش از میزان امکانات مادی ظاهری اش باشد.
اما این طراحی و برنامه ریزی بر عهده کیســت؟ از کجا باید ایده های نو و 
مناســب برای عمران معنوی و ظاهری را تهیه کرد؟ پاسخ این است که 
این مسئولیت عالوه بر هیئت امنای مساجد، بر عهدة همة مؤمنان است؛ 
َما َیْعُمُر َمَساِجَد اهلِل َمْن آَمَن ِباهلِل َواْلَیْوِم الِخِر؛2 مساجد خدا را تنها  چراکه: » ِإّنَ

کسانی آباد می کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده اند«. 
ســؤال بعدی اینکه چگونه باید طرح های مؤمنان و اهالی مسجد را جذب 
کرد و به  کار گرفت؟ به نظر می رســد امام جماعت به عنوان شــخصیت 
اصلــی ای که هدایت برنامه های فرهنگیـ  معنوی مســجد بر محور او 
می چرخد، می تواند از این جایگاه و موقعیت برای خلق، ترویج و اجرای ایده 
بهره گیری نماید. جزئیات این قضیه که چگونه باید اهل مسجد را تشویق 
به ایده پردازی و تالش برای اجرای آن کرد، تا حدود زیادی به ذهن خالق 

و شخصیت خود امام جماعت برمی گردد. 
عــالوه بر این، نکاتی کلی نیز وجود دــارد که قابل توصیه به عموم ائمه 
جماعات است و حالت عمومی دارد. این نکات کلی که برای اهل آن فقط 
تذکر و یادآوری است، ممکن است حاوی برخی نکات جدید برای برخی 

دیگر نیز باشد.
1. در منبرهای عمومی به عنوان یک مقدمه یا نکته ویژه، آیات و روایاتی 
خوانده شود که در اهمیت عمران و آبادانی مساجد، هم از بُعد ظاهری و هم 
از بُعد معنویـ  وارد شــده است. این مطلب به صورت مکرر مطرح شود تا 
تأثیرگذار باشد. بیان این نکات باید به گونه ای باشد که مخاطب حس الزم 
برای ایده پردازی در مورد بهبود و رشد وضعیت مسجد را پیدا کند. در این 
مرحله می توان از نکاتی از تاریخ صدر اسالم و فعالیت های مختلف پیامبر 

اکرم و امیرالمؤمنین )علیهما السالم( در مساجد استفاده کرد تا ذهن اهالی 
مسجد به کارکردهای مختلف مسجد جلب شود.

2. از مردم خواســته شود مشــکالت، نقص ها و ضعف های برنامه های 
مســجد را بیان کنند. سپس دیدگاه های آنان جمع بندی شود و خالصه و 

گزارشی از آن برای همگان بیان گردد.
3. از مردم خواســته شود برای حل مشــکالت و مسائل مطرح شده، راه 
حل هایی ارائه کنند. این راه  حل ها به نام افراد ثبت شود و در صورت ویژه 
بودن، به صورت عمومی مطرح شود تا انگیزه ای برای دیگران شود تا راه 

حل هایی را که به فکرشان می رسد، مطرح کنند.
4. برای اینکه راه حل ها منطبق بر واقعیت باشد، محدودیت های امکانات 

مسجد نیز گوشزد شود.
5. انتظار این است که بیشترین و بهترین ایده ها از نسل جوان اخذ شود. از 
آنجایی که در بیشتر مساجد جوانان صرفاً بخشی از نمازگزاران را تشکیل 
می دهند، برای اینکه به طــور ویژه بتوان از ظرفیت فکر و خالقیت آنان 
استفاده کرد، بهتر است امام جماعت جلسات ویژه ای برای جوانان مسجد 
برگزار کند و آنها را از اهمیت عمران معنوی و ظاهری مسجد، مشکالت 
و نقایص آن مطلع ســازند و از آنان بخواهد که برای حل این مشکالت، 
راه حل ارائه دهند. این جلسات می تواند به صورت بارش فکری یا طوفان 
فکری صورت گیرد تا افراد درون جلســه، ذهنشان درگیر حل مشکالت 

مسجد شود.
6. بعد از به دســت آوردن ایده های مناسب، زمان اجرا است. برای این کار 
بهترین افراد کسانی هستند که به خلق ایده کمک کرده اند؛ البته در مقام 
اجرا خوب اســت از حمایت و تجربه بزرگ ساالن نیز کمک گرفته شود. 
معمواًل انگیزه جوان ها و نوجوان ها برای چنین کارهایی بیشتر است. امام 
جماعت می تواند با تقسیم کار متناسب با ظرفیت افراد و مدیریت صحیح، 

اجرای ایده را به طور دقیق پیش ببرد.
7. اقدام نهایی در این فرآیند، تهیه گزارش از برنامه های اجراشده و عرضه 
آن به اهالی مسجد است. گزارش باید حاوی نکات مثبت و دستاوردهای 

اجرای ایده باشد.

پی نوشت
1. بخشی از پيام مقام معظم رهبری به نوزدهمین اجالس سراسری نماز؛ 1389. 

2. توبه: 18.


از مردم خواسته شود 
برای حل مشکالت و 
مسائل مطرح شده، 
راه حل هایی ارائه 
کنند. این راه  حل ها 
به نام افراد ثبت شود 
و در صورت ویژه 
بودن، به صورت 
عمومی مطرح شود 
تا انگیزه ای برای 
دیگران شود تا راه 
حل هایی را که به 
فکرشان می رسد، 
مطرح کنند.




بهتر است امام 

جماعت جلسات 
ویژه ای برای جوانان 

مسجد برگزار کند 
و آنها را از اهمیت 

عمران معنوی و 
ظاهری مسجد، 

مشکالت و نقایص آن 
مطلع سازند و از آنان 

بخواهد که برای حل 
این مشکالت، راه حل 

ارائه دهند.



محراب  پرونده مسجد

کودک
مسجدیایدهپرداز

مطابقمیل
بانوان مرتضی اسالمی

مرتضی اسالمی
هر ســاله با هدف افزایش هــوش و خالقیت 
کودکان، در دروس آموزشی تغییراتی صورت 
می گیرد. امکانات، تجهیزات و فناوري  اطالعات 
نیز با این هدف در دسترس نوجوانان و جوانان 
قــرار می گیرد. با این حــال یکي از بزرگ ترین 
دغدغه هــای خانواده ها و مســئوالن تربیتی، 

پرورش فرزندان خالق و باهوش است.
مســجد به نوبه خود می تواند در حوزه پرورش 
خالقیت کودکان ورود پیدا کند و راهکارهایی 
را در نظر بگیرد که بتواند کودکانی ایده پرداز در 

فضای دین و مسجد تربیت کند.
مساجد می توانند با اســتفاده از امکانات بسیار 
محدود و کم هزینــه، این فضا را برای کودکان 

فراهم آورند و از این ظرفیت عظیم بهره  ببرند.
همنشین کتاب

برگزاری جلســات و نشست های کتاب خوانی 
در پرورش خالقیت کودکان بسیار مؤثر است. 
کودک از این طریق با تفکرات و واژه ها و ادبیات 
جدیدی آشــنا می شــود و ذهن او درگیر یک 
مسئله جدید خواهد شــد. می توان در بعضی از 
کتاب ها، از کودک بخواهیم تا پایان کتاب را او 
بنویسد یا بازگو کند. البته نباید فراموش کرد که 
از کتاب های مناسب سن و جنس آنها استفاده 

شود.
خانه نقاشی

هر مســجد می تواند با اســتفاده از امکانات و 
مکانی که در اختیار دارد، فضایی را فراهم آورد 
تــا کودکان در موضوعات مورد نظر به طراحی 
و نقاشی بپردازند. آشــنایی با شیوه های ساده 
نقاشی و نمایش نقاشی های کودکان می تواند 
بــه کودکان کمک کند که از ایده های دیگران 

در نقش و رنگ برای طرح خود استفاده کنند.
صنایع دستی

کاردســتی می تواند با اســتفاده از خمیر بازی 
یا وســایل دورریختنی یا کاغد و چســب و ... 
انجام بگیرد. در ضمِن آموزش مهارت ســاخت 
کاردســتی، می توان از آنها درخواست کرد که 
درباره یک موضوع خاص، ایده و کاردستی خود 
را رائه دهند و در پایان، برای تشویق و برانگیختن 
حس رقابت آنان، آثار آنها را ارزیابی و درجه بندی 

کرد.

بر خالف مردان که همیشــه باید در جلو و مرکز 
و جایی که ســهل الوصول تر باشد حضور داشته 
باشند، زنان در کناره ها و تاریک ترین جای مساجد 
جای دارند. این روند همیشه به همین شکل بوده 
و تغییر آن با مشکالتی همراه است. حداقل کاری 
که در این حوزه می توان انجام داد این است که از 
بانوان کمک گرفته شود تا مکانی را که در اختیار 
آنان قرار گرفته است، بتوان بهتر مدیریت کرد و بر 

کمبودها و مشکالت فائق آمد.
هر چند کــه هزینه طراحی دکوراســیون برای 
مساجد زیاد است، هستند دانشجویان و مهندسان 
طراحی که حاضرند این کار را »قربه الی اهلل« انجام 
دهند. بانوان نیز به جهت جنسیت و روحیاتی که 
در زمینه چیدمان، نظافت و طراحی منزل دارند، 
می توانند ایده های جذابی ارائه دهند تا مسجد و 
مکان حضور آنان نیز از آراستگی  و چیدمان راحتی 

برخوردار باشد.
شاید یکی از دالیل در نظر گرفتن جایگاه مردان 
در طراحی  و معماری مسجد این باشد که بیشتر 
مباحث مهندسی مساجد، توسط مردان صورت 
می گیرد. مثاًل در کشــور ترکیه بیش از 82600 
مســجد وجود دارد که همة آنهــاـ  به جز یکیـ  

توسط مردان طراحی شده  است.
مسجد »شــاکرین« در شهر اســتانبول، تنها 
مسجدی است که با همکاری خانم زینب فادیلی 
اوغلو، متخصص طراحی داخلی، طراحی شــده 
اســت. در طراحی داخلی مسجد شاکرین، توجه 
ویژه ای به جایگاه زنان شــده است. فضایی که 
برای محل عبادت زنان در نظر گرفته شده، از نظر 
وسعت و حجم تزئینات، به اندازه قسمت مردان 
اســت. فادیلی اوغلو در این باره می گوید: »من 
قسمت زنانه را در  قسمت بالکن قرار داده ام؛ زیرا 
در زمان اقامه نماز جماعت، زنان باید پشت مردان 
قرار گیرند... اما من تصمیم گرفتم بالکن مسجد 
را به یکی از زیباترین قسمت های مسجد تبدیل 
کنم؛ جایی که چلچراغ کریستالی مسجد درست 
در مقابل آن قرار دارد و شــما می توانید از آنجا به 

راحتی محراب را ببینید«.

مسجــد
طــــراز

بانــوان
طــــراز

مسجدایدهپرداز

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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ایدههایاجرایی
چگونـگی اجرای موفق یک ایــده

 مقدمه
افزایش روزافزون ســرعت و حجم 
تغییرات در ابعاد مختلف زندگی بشر، 
هر سیســتم و سازمانی را برای بقا، به 
نوآوری در فعالیت های خود نیازمند 
ساخته اســت. نوآوری، خود معلول 
پدیده و فرآیند دیگری با عنوان ایده 
و ایده پردازی است. تغییرات سریع و 
گسترده ذکرشده، در کنار پیچیدگی 
کم نظیر حوزه فرهنگ، اهمیت ایده 
و ایده پردــازی را در فعالیت های این 
حوزه دوچندــان می نماید. در همین 
راســتا فراخوان ایده های مسجدی 
)فام(، گامی اولیه اما ان شاءاهلل مبارک 
در این مسیر است که با هدف اعتالی 
مساجد کشور از طریق تولید و ترویج 
ایده های مترقی، آغاز گردیده است. 

ایده یک مفهوم یا یک اثر ذهنی است 
که در پــی رفع یک چالش، حل یک 
مســئله یا پاســخ به یک نیاز مطرح 
می شــود. الزمه بدیهی دستیابی به 
اهداف ایده پردازی، تحقق فراذهنی 
ایدــه و تبدیــل آن به یــک عینیت 
خارجی در قالب هایی چون محصول، 

خدمت، اثر، فعالیت و برنامه است.
از ســوی دیگر چون نو بودن، عنصر 
اصلی ایده به شــمار می رود، نداشتن 
ســابقه قبلی و تجربه عملی در مورد 
آن ایده، ویژگــی طبیعی آن خواهد 
بود. این دو نکته یعنی عدم پشــتوانه 
تجربی و ضرورت تحقق خارجی ایده 
از یک ســو و مالحظات و حساسیت 
حوزه هــای فرهنگی و به طور خاص 
مســاجد، ضرورت اهتمام به الزامات 
اجرای ایده های مســجدی را روشن 
می ســازد. بر همین اساس و اکنون 
که بحمدــاهلل جریان تولید ایده های 
مسجدی در مســیر رشد قرار گرفته 
اســت، در راســتای ترویج و اجرای 
موفق ایده های ناب تولیدشده، مراحل 
و مالحظات کلی جهت جاری سازی 
ایده های مبارک مسجدی به اختصار 

مورد توجه قرار می گیرد.
وع کنیم؟   از کجا شر

تمام تالش ایده پردــازان و فعاالن 
حوزه فرآوری ایده های مسجدی، با 
اهتمام به مسائل، چالش ها و نیازهای 

مساجد کشــور انجام می پذیرد؛ اما 
طبیعتاً دغدغه ها و مســائل و اولویت 
و اهمیت آنها با توجــه به اقتضائات 
مساجد مختلف کشور، متفاوت است. 
بر همین اساس به منظور بهره برداری 
مؤثــر و بهینــه از بانــک ایده های 
مســجدی )بــام(، گام مقدماتــی، 
شناسایی دقیق مسائل و اهمیت هر 
یک از ایده ها در مســجد یا مساجد 
هدف است. تهیه فهرستی از مسائل 
و نیازهای مسجد یا مساجد مورد نظر، 
می تواند ما را به شناســایی ایده های 
مناسب و اولویت اجرای آنها رهنمون 

سازد.
  چه مراحلی را طی کنیم؟

ایده ها با یکدیگر متفاوتند؛ اما پس از 
انتخاب ایده، گام های زیر به صورت 
کلی برای جاری سازی هر ایده قابل 

تصور است:
1. تبدیــل ایده به طــرح: باید توجه 
داشــت که یک ایده خام، لزوماً یک 
طرح عملیاتی نیست. گام اول برای 
اجرای ایده، تهیه طرح اجرایی برای 
آن اســت. در صورتــی که یک ایده 
فقــط بیان یک راه حل کلی باشــد، 
بایــد طرح آن مشــتمل بر مقدمات 
و پیش نیازهــا، الزامــات، شــرایط 
مکانی و زمانــی، مجری، مخاطب، 
زمان بندی، فهرست هزینه ها، موانع 
و محدودیت ها و سایر عوامل مؤثر در 

اجرای ایده، تهیه شود.
2. توجیــه و جلب مشــارکت افراد 
ذی نفع یــا ذی نفوذ: هــر فعالیت و 
برنامــه ای، مجموعه ای از افراد را در 
خارج یا داخل مســجد، تحت تأثیر 
قرار داده یا تحت تأثیر عکس العمل 
مجموعه ای از افراد قرار می گیرد. باید 
ضمن شناسایی این افراد یا گروه ها، 
برای توجیه ایشان و در صورت نیاز، 
تأمین نظر یا جلب مشــارکت آنها، 
اقدام نمود و از این طریق زمینه توفیق 
هرچه بیشتر ایده و رفع نواقص یا موانع 
را فراهم ســاخت. ایــن افراد ممکن 
است امام جماعت، هیئت امنا، کانون 
فرهنگی، بسیج، همسایگان مسجد، 

شهرداری، رسانه ها و ... باشد.
3. فراهم نمودن مقدمات: یک طرح 

مناسب، مقدمات و پیش نیازهای مؤثر 
در اجرای ایده را شامل می شود که باید 
این پیش نیازها قبل از ورود به فاز اجرا 
فراهم شود. نمونه ای از این مقدمات 
می تواند شامل کسب مجوزهای الزم 
از مراجع ذی صالح، اطالع رســانی، 
هماهنگی با مجموعه های ذی ربط، 
تأمین منابع انسانی و مالی یا حتی در 

مواردی فرهنگ سازی باشد.
4. اقدام: در این مرحله متناسب با نوع 
ایده، اجرای ایدــه صورت می گیرد. 
طبیعتاً ممکن است به تناسب تفاوت 
ایده ها اجرای ایده خود دارای گام ها، 
مراحل یا الزامات جزئی تری باشــد. 
اجرای مرحله به مرحله، اســتمرار و 
تکــرار، ســطح بندی و زمان بندی 
متفاوت، از جملــه اقتضائات مرحله 
اقدام برای ایده های مختلف اســت. 
برای مثال ممکن است ایده یک دوره 
آموزشی دارای ســطح بندی خاص 
خود باشد که باید در مرحله اقدام، به 

تقدم و تأخر سطوح توجه نمود.
5. ارزیابــی فرآینــد و نتایــج اقدام: 
ایده ها عموماً پیش از اجرا در جریان 
امکان سنجی، ارزیابی می شوند؛ اما 
طبیعی است که در مقام عمل نتایج 
متفاوتی حاصل شــود. ایــن نتایج 
می تواند ناشــی از دو موضوع باشد. 
منشــأ اول ماهیت خود ایده اســت 
که به دلیل نو بودــن دارای زوایای 
پنهانی است که در جریان اجرا آشکار 
می شود. منشأ دوم عملکرد مجریان 
در مقام تهیه طرح و اجرا اســت که 
می تواند به تقویــت یا تضعیف ایده 
منجر شــود. چه بسا یک طرح کامل 
در کنار اقدام سنجیده و حساب شده، 
نواقص ایده را پوشش داده و کارآمدی 
آن را ارتقا دهد یا ضعف در اجرا، برای 
ایده ای ناب نتایج معکوســی در پی 
داشــته باشــد. ارزیابی اقدام، زمینه 
شناســایی ضعف ها و قّوت ها و منشأ 

آنها را فراهم می سازد.
6. مستندســازی و ثبت تجارب: این 
مرحله از آن جهت که بیشــتر مورد 
غفلت واقع می شــود، نسبت به سایر 
مراحل از اهمیت بیشتری برخوردار 
اســت؛ چراکه یک ایده نو، در جریان 
اجرا، آزمایش می شود و به یک تجربه 

تبدیل می گردد. مستندسازی مراحل، 
نتایــج، محدودیت هــا، ضعف ها، 
قّوت ها و بازخوردهای اخذشده، زمینه 
اصالح، بهبود و نهایتاً ترویج و نشــر 
ایده را فراهم می آورد و از دوباره کاری 

جلوگیری می کند.
  چه نکاتی زمینه توفیق بیشتر اجرای ایده 

را فراهم می کند؟
توجه و تأکید به برخی نکات راهنما، 
زمینه ساز پیشــگیری از اشکاالت و 
فراهم آوردــن زمینه های موفقیت 
بیشتر است. برخی از این مالحظات 

عبارتند از:
ـ مطمئن شوید که ایده منتخب را به 
درستی فهمیده اید: نکته اساسی در 
فهم یک ایده، دــرک هدف آن و به 
تعبیری مسئله یا نیازی است که ایده 
برای آن طرح شــده است. این هدف 
همیشه به صورت صریح در بیان ایده 
نیست؛ اگرچه در تبدیل ایده به طرح 
باید مورد توجه قرار گیرد. فهم درست 
ایده، تضمین کننده انتخاب مناسب 

آن برای اجرا است.
ـ مطمئن شــوید که ایده نیاز شما را 
برطرف می کنــد: باید مراقب بود که 
نداشتن پاسخ مناسب با مسئله پیش 
روی ما یا مواجهــه با ایده ای جذاب، 
نباید ما را به انتخاب ایده ای ناسازگار 
با مســئله ســوق دهد. به کارگیری 
ایده های غیرمنطبق با نیاز، نتیجه ای 
در بر ندارد و باعث می شــود ایده، در 

جای خود قابل استفاده نباشد. 
ـ اقتضائات ایده را نیز در نظر بگیرید: 
شــاید این ادعا که در هیچ زمینه ای 
ایده ای جهان شــمول وجود ندارد، 
گزاف نباشــد. به صورت طبیعی، هر 
ایده ای برای ظــرف زمانی و مکانی 
خاص یا مخاطبی ویژه یا متناسب با 
منابعی مشخص، مطرح شده است. 
پس باید از انطبــاق این اقتضائات با 
موقعیت کاربری ایده اطمینان حاصل 
نمود. برای مثال چه بسا ایده ای برای 
کودکان و نوجوانان مسجدی جذاب 
و مؤثر باشــد و در مقابل، برای عموم 
نمازگــزاران بزرگ ســال زنندــه و 

آسیب زا جلوه کند.
ـ با پیش بینی موانع و محدودیت های 

پیش رو، تدابیــر الزم را اتخاذ کنید: 
طبیعی است که هر حرکتیـ  به ویژه 
هنگامی که دارای نوآوری و همراه با 
تغییر باشدـ  با موانع و محدودیت هایی 
مواجــه خواهد بود. دــر تهیه طرح و 
اجرای ایده، تالش کنید فعاالنه این 
موانع و محدودیت ها را شناسایی کنید 
و برنامه ریزی مقتضی را انجام دهید. 
مقاومت افراد، عدم استقبال مخاطب 
و فقدان منابع کافــی، از جمله موانع 

معمول به شمار می رود.
ـ ایده را در زمان مناســب خود به کار 
گیرید: یــک ایده مطلوب همانند یخ 
اســت که اگر به موقع استفاده نشود، 
آب می شود و از دست می رود. از دست 
دادن زمان منجــر به کهنگی ایده و 
بعضاً ناکارآمدی آن می شــود. برای 
مثال، ایده ای که برای فضاسازی قبل 
از ماه مبــارک رمضان با هدف رونق 
حضور نمازگزاران در مسجد، مطرح 
شده اســت، اگر پس از شــروع ماه 
رمضان به اجرا درآید، اثربخشی الزم 

را نخواهد داشت.
ـ به عمق و دامنه اثر ایده توجه کنید: 
ایده های مختلف، هم به لحاظ گستره 
اثرگذاری و هــم به لحاظ ماندگاری 
و عمق اثر، متفاوتند. بدیهی اســت 
هرچه گستره و عمق تأثیر ایده بیشتر 
باشد، برای اجرای مطلوب تر است و 
اولویت باالتری دارد. بر همین اساس 
ارزیابی دقیق و پیش بینی این دو بُعد 
در مورد هر ایده، مجریان را در انتخاب 

ایده های کارآمدتر یاری می رساند.
ـ بایدها و نبایدهای ایده را هم در نظر 
بگیرید: هر ایدهـ  هرچند هم خوبـ  
بر اثر عدم توجه به الزامات آن می تواند 
عوارض یا حتی نتایج معکوس در پی 
داشته باشد. طرح خوب برای یک ایده، 
شامل مجموعه ای از بایدها و نبایدها 
است که بیانگر فعالیت های شایسته 
اقدام یا ترک، به منظور اثربخشی ایده 

است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
در خاتمه و از باب تذکر باید تأکید کرد 
که میزان اثربخشی این نکات و نکاتی 
از این دســت، قطعاً در گرو و منوط به 
داشتن اخالص در عمل است که فقط 
و فقط خدا است که به اعمال ما نتیجه 

و برکت می بخشد.


در صورتی که یک ایده فقط 
بیان یک راه حل کلی باشد، 

باید طرح آن مشتمل بر مقدمات 
و پیش نیازها، الزامات، شرایط 

مکانی و زمانی، مجری، 
مخاطب، زمان بندی، فهرست 

هزینه ها، موانع و محدودیت ها و 
سایر عوامل مؤثر در اجرای ایده، 

تهیه شود.


نکته اساسی در فهم یک ایده، 

درک هدف آن و به تعبیری مسئله 
یا نیازی است که ایده برای آن 

طرح شده است. این هدف 
همیشه به صورت صریح در بیان 

ایده نیست؛ اگرچه در تبدیل 
ایده به طرح باید مورد توجه قرار 

گیرد.
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بربامِفام
میزگرد تحلیل برنامه های حال و آینده فام

تدوین: علی بانشی

آقای دکتر رازینی
قبل از هر کاری، باید ابتدا چشم انداز بلندمدت فام 
تبیین گردد. ضروری است که نهادهای مرتبط با 
مسجد نیز در این برنامه دیده شوند. سپس برای 
تثبیت و استحکام این چشم انداز، آن را به صورت 
مکتوب و مدون درآوریم و روند اجرای طرح ها، 
از ابتدا تا انتها، شرح داده شود. مرحلة بعدی ثبت 
این طرح به عنوان یک حرکت فرهنگی است. 
علی رغم همة ضعف های این طرح، یک تجربه 
موفق و خوب بوده اســت که نهادهای مرتبط 
 باید از آن مطلع شوند. ضمناً الزم است با فراهم 
آوردن قابلیت رصد و الگوبرداری، به مجموعه 

اسنادی تبدیل شود تا بتوان آن را معرفی کرد.

نکتة بعدی در بحث اجرای طرح است. با پشتیبانی 
و کمک های ویژه ، می توان از فرآیند اجرایی این 
طرح ها، اعم از مالی و ظرفیت ســازی،  حمایت  
کــرد. مثاًل با رایزنی هــای کالن با ارگان های 
مرتبط با مســاجد، می توان کمک های آنان را 
جذب کرد و نباید در این زمینه به مســاجد امید 
داشت؛ زیرا مساجد معمواًل توانایی رفع نیازهای 

خود را نیز ندارند. 
گام بعدی، پیامدسنجی و اثرسنجی ایده ها است. 
ویژگی  ایده نو بودن اســت. پس ممکن است 
چیزی به ذهن بیاید که در قالب عملیاتی، نتوان 
به آن استناد کرد یا مشکالتی به وجود بیاید که 
پیش بینی نشده اند. باید راهکار الزم در این مورد 

پیش بینی شود.
مرحلة بعدی، ترویج و حرکت بین المللی در این 
عرصه است. باید ایده های فراملی جذب و ثبت 
شوند و این بانک ایده ها در صحنة بین المللی و 
مساجد جهان اسالم، قابل دسترسی و اجرا باشد. 
در این میان نباید از ایده های سیاســتی غافل 
باشــیم؛ ایده هایی که نیازمند قانون و مقررات 
ویژه اســت. متأســفانه امروزه در این حوزه با 

کاستی هایی روبه رو هستیم. 
بحث بعدی تولید محصوالت فرهنگی متناسب 
با این ایده ها است؛ مثل ُمهر امین که وقتی ایده 
آن داده شــد، محصول اجرایی آن نیز در اختیار 

قرار گرفت. یا مثاًل طرح جاکفشــی در مساجد 
و فرش های ســجاده ای کــه این محصوالت 
می توانند سخت افزاری یا نرم افزاری باشند. این 
کار می تواند حتی برای اهل مسجد و خود مسجد 
فواید اقتصادی به دنبال داشته باشد. از آنجا که 
حوزه فرهنگ، حوزه درآمدزایی نیست، بجا است 

که روی این مورد سرمایه گذاری صورت گیرد. 
مبحث بعدی منظومه ســازی ایده ها اســت تا 
بتوانیم خألها را بشناسیم و آنها را برطرف سازیم.

حجت االسالم آقای حسنی 
باید برنامه  و الگویی برای اجرای ایده ها طراحی 

گردد.

بنده با این نظر کــه ایده ها پایان خواهد یافت، 
مخالفــم؛ زیرا هر روز فضــای جدیدی در امور 
فرهنگی و حتی مسائل مسجد به وجود می آید 
که به تناسب آنها، باید ایده جدید طراحی و اجرا 

شود.
تبدیل این ایده ها به قانون و ابالغ از ارگان هایی 
مثل امور مســاجد و نهادهــای مرتبط یا حتی 
مجلــس و اختصاص بودجه بــه آن، یک امر 
ضروری دــر به اجرا درآوردن آنها محســوب 
می شــود. مثاًل در مســاجد یک صفحه قرآن 
خواندن در هر شــب یک فرهنگ شده است؛ 
به طوری که حتی نمازخانه های ســِرراهی هم 
که امــام جماعت و نماز جماعــت دارند، آن را 
اجرا می کنند. این فرهنگ سازی  باید به طریق 
صحیح به اجرا درآید و تدبیری اتخاذ شــود که 
به سهولت انجام گیرد. ضمن اینکه باید از تهران 
شروع کنیم؛ چراکه مقام معظم رهبری فرمودند: 
»اگر تهران درســت شــود، کشور هم درست 
می شود و اگر تهران خراب شود، بقیه کشور هم 
خراب می گردد«. پس چنانچه مســاجد تهران 
اصالح شــود، سایر مســاجد کشور نیز درست 
می شــوند؛ بنابراین امر فرهنگ سازی و تهیه 
یک الگوی مناسب از این ایده ها،  باید از مساجد 

تهران آغاز شود.

آقای دکتر لطیفی
بعد از فام و تکمیل بانک ایده های مسجدی باید 

در چند حوزه کار صورت گیرد:
1.  پذیــرش ایده : بایــد ایده ها دــر عملیاتی 
حساب شــده به شکلی درآیند که مسجدی ها و 
مخاطبان آنها، با آرامش خاطر بتوانند این ایده ها 
را بپذیرند و به کار ببندند؛ یعنی باید جامعة هدف 
بپذیرد که ایراد و اشــکالی وجود دارد که بدین 

وسیله می توان آن را رفع کرد.

2.  اجــرای ایده: از این به بعــد تعداد ایده های 
دریافتی به شدت کاهش یا حتی پایان می یابد؛ 

لذا باید به دنبال اجرایی کردن آنها باشیم.
3.  پیگیــری: پس از اجرایــی کردن ایده های 
رسیده، باید اجرای ایده ها ارزیابی و نحوة اجرای 
آنها مشــمول امتیاز و تشــویق و ترغیب شود. 
از مخاطبانــی که ایده هــا را اجرایی کرده اند، 
گزارش هایی مبنی بر اجرای آن ایده به منظور 
ارزیابی و مستند کردن فرآیند اجرا دریافت شود.

4.  تعمیم: وقتی مرحله ارزیابی صورت پذیرفت 
و فهمیدیــم ایده ای قابلیت اجرا دارد و موفقیت 
آن در عمل نیز ثابت شــده اســت، می توانیم با 
فرهنگ سازی مناسب و تبلیغ، آن ایده را به سایر 

مساجد تعمیم دهیم.
نباید از عرصة تبلیغ غافل شــویم. در ســفری 
که به کره رفته بودم، در ســئول برای نماز به 
مسجدی رفتم که در دست وهابی ها بود. یا در 
ترکیه به قصد بازدید، به ســازمان دیانت رفتم. 
خیلی خلوت بود. به ما گفتند: اعضا حضور ندارند 
و هم اکنون امکان بازدید فراهم نیست. وقتی از 
آنها علت را جویا شدم، گفتند: ایام تبلیغی است 
و برای تبلیغ به سراســر ترکیه رفته اند. با اینکه 
ترکیه یک کشــور الئیک است، به امور تبلیغی 
اهتمام دارند. ما نیز باید به تبلیغ اهمیت دهیم. 
بدین منظور شایسته است این اقدامات صورت 

گیرد:
1. ســایت ایده ها به دو یا چند زبان دنیا ترجمه 
شــود. در یک مســتند تلویزیونی، شخصی به 
نام عمر عبداهلل که شــیعه شده بود، دلیل شیعه 
شدنش را آشــنایی با تفکر امام عنوان می کرد. 
او نــام فرزندانــش را امام خمینی، ســید علی 
خامنه ای، محمد حســینی بهشتی و مرتضی 
مطهری گذاشــته بود و می گفت: فقط به کتاب 
و مطالب نیاز دارم تا بتوانم در اینجا تبلیغ کنم و 
چیز دیگری از شما نمی خواهم. بنابراین ضروری 
است به زبان های دیگر نیز سایت داشته باشیم تا 

تبلیغاتمان فراگیر و جهانی باشد. 
2. افرادی را اســتخدام کنیم که این سایت را به 
زبان های مختلف معرفی کنند و به جهان اسالم 

بشناسانند. 
در پایان، این نکته را متذکر می شوم که نام گذاری 
ایده ها و شناسنامه دار کردن آنهاـ  یعنی مشخص 
ساختن صاحبان آنـ  و همچنین مکتوب کردن 

چگونگی اجرای آن، الزامی می نماید. 
پس از به اجرا درآوردن ایده ها، نوبت به فراخوان 

تخصصی در زمینه رفع خألها می رسد.

حجت االسالم دکتر محمدی پیام 
باید دو محور را در نظر داشته باشیم: اول هدف 
نهایی و دوم گام های متمادی که به هدف نهایی 
ختم می شود. ایده ها اندیشه های جدیدی هستند 
که قرار اســت به طرح تبدیل شوند؛ لذا باید در 
برنامه های بعدی، تبدیل این ایده ها به طرح را در 
دستور کار داشته باشیم. بدین منظور ایده ها باید 
در بانک ثبت و تکمیل شوند و ایده های تکمیل و 

تجهیزشده، برای مرحله اجرا آماده گردند.
یک ســری واژه های کلیدی در بانک ایده های 
مســجد وجود دارد که می توان آنها را به عنوان 
فرهنگ مسجد یا فرهنگ واژگان مسجد تدوین 
کرد تا نقشة راه بام طراحی شود. در بعضی از این 
واژگان تا به حال خلق ایده صورت نپذیرفته و با 

این کار، این خأل شناسایی و رفع می شود. 
وقتی این ایده ها به طرح تبدیل شدند، نوبت توسعه 
و پخش می رسد. بدین منظور باید قابلیت هایی 
برای این طرح ها تعریف کرد تا در هر مسجدی با 

هر گونه ظرفیت و پتانسیلی به اجرا درآیند.
مرحلــة بعدی مکتوب و مدــون کردن طرح به 

منظور عملیاتی شدن آنها است.
گام بعدی، نظارت بــر طرح های در حال اجرا و 
ارزیابی پس از اجرا است که مستلزم امتیازبخشی 

و تشویق و ترغیب طرح های موفق است. 
مرحلة بعدی، آسیب شناسی طرح های اجراشده 

به منظور آسیب زدایی آنها است.
در مرحلة آخر، این ایده هــا و طرح ها به تألیف 
درآید و به صورت کتاب یا نشریه در اختیار عموم 
مخاطبان قرار گیرد. عالوه بر این، باید آن را در 
قالب یک نرم افزار به زبان های گوناگون درآورد 
تا مخاطبان در سایر کشورها نیز بتوانند از آن بهره 
گیرند. می توان از طریق سایت و فضای مجازی 

نیز این هدف را دنبال نمود.

محراب  پرونده مسجد

مرکز رسیدگی به امور مساجد، با هدف دستیابی به مسجد طراز اسالمی و در راستای 
جذب حداکثری ایده و طرح های مسجدی از سراسر کشور، اقدام به برگزاری فراخوان 

ایده های مسجدی کرده است. این مرکز درصدد است با تکمیل و غنی سازی این ایده ها، 
بانک ایده های مسجدی تشکیل دهد. اولین دوره این فراخوان سال گذشته صورت 

گرفت که حدود 840 اثر در قالب مقاله، ایده، شعر، داستان، فیلم، عکس و... به دبیرخانه 
فام ارسال شد. این دبیرخانه امسال نیز فراخوانی داده است با موضوع ایده های جدید و 

اجرای ایده.
در گفتگویی با مسئوالن این طرح، چشم انداز فام، فرآیند خروجی و اجرایی کردن ایده ها 

و سرانجاِم فام را بررسی کردیم. آنچه در ادامه می خوانید، حاصل این گفتگو است.
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بربلندایفام
معرفی سایت های بام و فام

کاری از دبیرخانه فراخوان ایده های مسجدی
»بام« عنوان اختصاری »بانک ایده های مســجدی« محصول نورسته اولین فراخوان ایده های مسجدی )فام1( است که 
مراحل تکامل آن در قالب دومین فراخوان ایده های مســجدی )فام2( در حال پیگیری است؛1 فراخوانی که بنا دارد پویشی 

باشد ایمانی در راستای آبادانی مساجد الهی و کاهنده فاصله آن تا مسجد طراز اسالمی.
این محصول که در نوع خود بدیع و بی مانند است، تارنمایی است در فضای مجازی به نشانی

 http://bam.masjed.ir 
که قصد دارد چونان ســفره ای رنگین، کام ذائقه های گوناگون اعضای خانواده مسجد، مردان، زنان، کودکان، نوجوانان و 
جوانانی که با عناوینی چون امام جماعت، مأموم، هیئت امنا، خادم، اعضای کانون فرهنگی، اعضای پایگاه مقاومت بسیج را 
که ماهیان این دریای عمیق اند،2 شیرین کند؛ لذا در این راه طیف متنوعی از ایده های خرد و کالن را در خود جای می دهد. 

در زیر به برخی از بخش های گوناگون آن اشاره می شود.
 صحن اصلی: عنوان صفحه ای است که پس از ورود به »بام«، به عنوان صفحه آغازین، به معرفی چیستی و چرایی »بام« 

می پردازد.
 ایده ها: دراین بخش دسته بندی های متعددی از ایده ها، به فراخور نیاز کاربر قرار گرفته است. 

این دسته ها عبارتند از:
 مکان اجرای ایده: داخل مسجد، حیاط مسجد، خارج مسجد؛

 مناسبت زمانی اجرای ایده: اعیاد و والدت ها، رحلت ها و شهادت ها، دهه فجر و...؛
 مجری ایده: امام جماعت، هیئت امناء، خادم، مأمومین، مسئولین، تشکل های مسجدی و...؛

 مخاطبان ایده: عموم نمازگزاران، دانش آموزان، دانشجویان، بانوان، مسئوالن و...؛
 ایده های پرفیض)پرامتیاز(: ایده هایی که از جانب کاربران، بیشترین امتیاز را گرفته اند؛

 جدید ترین ایده ها: ایده هایی که به لحاظ زمانی، به تازگی بارگذاری شده اند؛
 ایده های نرم افزاری: ایده هایی که شرط تأثیر آن، استفاده از سخت افزار خاصی نیست؛

 ایده های سخت افزاری: ایده هایی که در قالب یک سخت افزار و با محوریت آن به ثمر می نشینند؛
 کلیدواژه ها: آمیزه ای از واژگان اساسی و کلیدی ایده ها که به کاربر کمک می کند سریع تر به ایده مورد نظرش دست یابد؛

 رسانه: عکس ها و فیلم های ایده محور در این بخش قرار دارند؛
 ارسال ایده: چنانچه قصد بارگذاری ایده دارید، کاربرگ مربوطه در این بخش را تکمیل کنید؛
 عضویت: شرط عضویت در این بانک، ثبت ایمیل )به عنوان نام کاربری( و یک رمز عبور است.

پی نوشت
1. جهــت آشــنایی بیشــتر خواننــدگان محترمــی که قصد شــرکت در فراخوان ایده های مســجدی را دارنــد، درگاه    fam.masjed.irبــا دو بخش کلی فام1 و فام2 معرفی می شــود که 

پاسخگوی تمامی نیازهای ایشان، اعم از تاریخچه، آیين نامه، راهنمای شرکت در فراخوان، اخبار فام و... است.
2. »المؤمن فی المسجد کالسمك فی الماء؛ مؤمن در مسجد مانند ماهی در آب است«. محمد غزالی، احیاء العلوم، ج1، ص213. 

نامیکه
نکواست

رویارویی
علمایشیعه
باتمـــدن
غـــرب
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اقتصادبیمار
موروثطاغوت
وبیتدبیری

اهمیت و حسن تدبیر مقام معظم رهبری در نام گذاری سال ها
در گفت وگو با آیت اللـه سید احمد خاتمی

نام گذاری های  فلسفه   
سال ها چیســت؟ آیا این 
نام گذاری ها ســمبلیک و 
نمادین اســت یا حکایت 
از یک حقیقــت خارجی 

دارد؟
ایــن نام گذاری ها که ابتکار 
مقام معظم رهبری است، در 
حقیقت کاری است اساسی 
دــر رابطه با ســال های نو 
که حاوی بــاری فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی است. بار 
فرهنگی این نام گذاری ها آن 

است که نیاز جامعه در آن سال را نشان می دهد 
و اهمیت نیازســنجی جامعه را بیان می کند. بار 
اجتماعی نام گذاری سال، نشان دهنده این است 
که اجتماع  باید به کدام سمت و سو حرکت کند 
تا به اهداف بایســته نائل شود و بار سیاسی این 
نام گذاری ها، جهت گیری سیاسی دستگاه های 

نظام را در بر دارد.
به عنوان نمونه ســالی که در  آن هســتیم و در 
روزهای پایانی آن به ســر می بریم، از ســوی 
مقام معظم رهبری، ســال »اقتصاد و فرهنگ 
با عزم ملی و مدیریت جهادی« نامیده شــد که 
در این نام گذاری تمامی نیازهای کشور لحاظ 
شــده اســت. باید تصریح کرد که در این نام، 
مسئله اقتصاد و فرهنگ مطرح است و راهکار 
این مســائل نیز با عبارت »عزم ملی و مدیریت 

جهادی« هم بیان شده است. 
در پاسخ به سمبلیک بودن این نام گذاری ها باید 
تأکید کرد که بی تردید این نام گذاری ها نشان 
از یک واقعیــت دارد و به هیچ عنوان نمادین و 
سمبلیک نیســت. همان طور که بیان شد، هم 
نیازسنجی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور 
در آن قرار دارد، هم راهکار این نیازسنجی؛ لذا 

قطعاً عنوانی سمبلیک نیست.

 مخاطب این نام گذاری ها چه کســانی 
هستند؟ مردم، دولت یا هر دو؟

هر دو، یعنی هم مردم و هم دولت. لکن مسئولیت 
دولــت در تحقق اهداف این نام گذاری ها یقینًا 

بیشتر است. 

 چــرا اول ســال این 
اتفاق می افتد؛ درحالی که 
قاعدتــاً با تنظیــم بودجه 
ســال، یعنی قبل از ســال 
باید این نام گذاری انجام 
شود؟ گاهی به نظر می رسد 
بودجه های مصوب دولت 
و مجلــس بــا رویکرد این 
هماهنگ  نام گذاری هــا 

نیستند.
ابتدــا باید تأکید کــرد این 
نام گذاری ها ربطی به تنظیم 
بودجه ســال ندارد. به دیگر 
عبارت این نام گذاری جهت گیری کلی اســت 
و جهت گیری به معنای پیگیری اهداف کالن 
کشــور با هر اندازه از بودجه کشور است. هدف 
از نام گذاری ها این است که امکانات موجود در 
خدمت ایــن اهداف قرار گیرد. اگر امکانات کم 
اســت، به همان اندازه و چنانچه این امکانات 
زیاد است، به مقدار زیاد؛ بنابراین نیازی نیست 
که قبل از ســال تصمیم گیری برای نام ســال 
شــود؛ چراکه بیان اهداف و اصول اســت و نه 
مسائل ُخرد و ریزه کاری های کشور و قطعاً باید 
مسئوالن نظام با این جهت گیری ها هماهنگ 

باشند. 

 آیــا دولت هــای قبــل و حال بــه این 
نام گذاری ها جامه عمل پوشــانده اند یا به 

قول حضرت آقا، عملکرد 
دولت هــا بیشــتر تکــرار 
لفظ بوده اســت؟ ارزیابی 
حضرتعالــی از عملکــرد 
قوای ســه گانه در راستای 
هماهنگ ســازی خود در 

رابطه با نام سال چیست؟
من بــا اطالق نگــری در 
مخالفــم؛  قضاوت هــا 
اطالق نگری در قضاوت ها 
بــه معنای نگــرش صفر یا 
صدی اســت کــه نگاهی 
نادرست است؛ زیرا بین صفر 
تا صد نمره های بســیاری 
وجــود دارد. در مــورد این 

مطلب که دولت های قبــل و حال تا چه اندازه 
به این نام گذاری ها جامه عمل پوشــانده اند یا 
خیر، باید عرض کنم که اگر بگوییم هیچ نمره 
ندارند، سخنی نادرست است و اگر هم بگوییم 
نمره کامل دارند نیز درست نیست. به طور کلی 
دولت های بعــد از انقالب نوعاً تالش کرده اند 
خــود را همراه بــا والیت نشــان دهند، منتها 
عملکردشــان در این راســتا کم و زیاد داشته  
اســت. هیچ دولتی بعد از انقالب نیامده که به 
صراحــت اعالم رویاروی با والیت کند و تا این 
قانون اساسی و این فرهنگ باقی است، چنین 
دولتی نخواهد آمد. وقتی مبنا چنین باشد، قهراً 
دولت ها تالش می کنند در حد توان ، خود را به 
این اهداف نزدیک کننــد؛ البته در این عرصه 
معمواًل شعار دولت ها بیشتر از عمل بوده است. 
اما پاســخ برای ارزیابی کلی قوای سه گانه در 
این رابطه، این موضــوع خودبه خود موضوع 
یک مصاحبه مســتقل است و نمی شود در این 
مختصر صحبت کــرد؛ ولی به طور مفصل در 

برنامه »شناسنامه« نظر خود را بیان کرده ام. 
به اختصار باید تصریح کرد که مجلس شورای 
اســالمی وظیفه قانونی خود را دارد و به عنوان 
تجلی مردم ساالری دینی تالش کردند در این 
عرصه همراهی داشــته باشند؛ اما اینکه چقدر 
قوانین مناسب وضع کرده اند، باید بگوییم هر 
سال یک نامی دارد و باید ارزیابی کرد در سال ها 

و نام ها چه مقدار تناسب بوده است.
در مورد دولت ها چون بنده دقیق خبر ندارم در 
دولت ها چه کارهایی در این 
راســتا صورت گرفته است، 
خالف انصــاف می دانم که 
به عملکــرد آنها نمره دهم. 
امــا آنچه را که می دانم، این 
است که هم قوه مجریه، هم 
قوه مقننــه، هم قوه قضائیه 
در مقــام اظهار نظــر، ابراز 
همراهی دارند. در مقام واقع و 
عمل هم احساسم این است 
که در حدی که می توانستند 

کار کرده اند. 

 به نظر شــما تبلیغ هایی 
که از رســانه ها یا در سطح 

بیش از یک دهه از نام گذاری رسمی سال نو هم زمان با تحویل سال توسط مقام معظم رهبری می گذرد. این عمل 
به عنوان یکی از ابتکارات مقام معظم رهبری از ســال 1378 هم زمان با صدمین سال تولد رهبر کبیر انقاب با 
عنوان »سال امام خمینی« به طور رسمی در کشور ایران نهادینه شد و هر سال به طور هم زمان با تحویل سال 
جدید شمسی، پیام ایشان خطاب به مردم و مسئوالن از طریق صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران به همگان 

اعام و اطاع رسانی می شود.
این رســم نام گذاری در سال نو نشان گر مســیر اصلی و چراغ راهی برای امور مختلف کشور از جمله مسائل 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اســت و چشم اندازی برای سال پیش رو در راستای حرکت در مسیر 

تعالی و پیشرفت ایران اسامی برای تمامی مسئوالن و مردم ترسیم می کند.
از آنجایی  که در سال های اخیر، تأکید مقام معظم رهبری در نام گذاری سال جدید بر مسائل اقتصادی بوده است 
تصمیم به گفت وگو با حجت االسام و المسلمین احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران گرفتیم و دربارة چرایی 

این نام گذاری ها توسط مقام معظم رهبری با ایشان گفت وگو کردیم.


کار صدا و سیما عمل در عرصه 

اجرایی نیست؛ بلکه وظیفه صدا 
و سیما اعالم و تبلیغ است. به 

نظر من صدا و سیما به وظیفه اش 
عمل می کند که در گوشه ای 

نام سال را می زند. اگر ایرادی 
باشد، ایراد بر آنان وارد است 
که شعار عمل می دهند و عمل 
نمی کنند. اما اینکه »این گونه 

تبلیغ بی فایده است«، من چنین 
اعتقادی ندارم. 




من حل مشکل را در طرح سؤال 
شما یعنی به طور کلی »تبلیغ را 
کنار بگذاریم، تلویزیون الزم 
نیست بنویسد سال فالن، بنر 
هم الزم نیست بزنند، بیلبورد 

هم الزم نیست بزنند و در عوض 
بروند کار کنند«؛ بنده با این 

ادبیات مخالف هستم و معتقدم 
نباید افراط و تفریط داشت. 



»به کوشش مرتضی کاشانی«

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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ـــــــــــرفتهرســــــالگامیبهســـــــوی پیشـــــــ
مروری بر جهت گیری مقام معظم رهبری در نام گذاری های هفت سال اخیر

سید محمد طاها موسوی

1. یکی از سنت های زیبا و حکیمانة مقام معظم 
رهبری نام گذاری ســال ها اســت که به نوعی 
نشــانگر جهت کلی کشور در سال آینده است. 
از آنجــا که بر طبق مســتندات فقهی و قانون 
اساسی کشــور یک از وظایف مهم رهبری در 
جامعه اســالمی ترســیم خطوط کلی جامعه و 
تعیین اهداف و مســیر دست یابی به آن اهداف 
اســت، مقام معظم رهبری از فضای قانونی و 
فرهنگی کشور بهترین استفاده را می کنند و از 
سویی سیاست های کلی نظام را در عرصه های 
مختلف تعیین می کنند و به تمام قوا و نهادهای 
حاکمیتــی ابالغ می کنند، و از ســوی دیگر از 
فضای عمومی کشور و افکار عمومی آحاد ملت 
ایران نیز بهره می گیرند و با خطاب قرار دادن آنها 
مســیر جامعه اسالمی و سبک زندگی اسالمی 
را برای عموم مردــم تبیین می کند، چراکه در 
نظام اســالمی، صاحب کشــور مردم هستند 
و کارها باید به دســت مردم سپرده شود. »کار 
وقتی دست خود مردم سپرده شد - که صاحبان 
کشــورند، صاحبان آینده اند - آن وقت کارها به 
سامان خواهد رســید ... در هر نقطه ای اگر کار 
دست مردم قرار گرفت و مردم دارای هدف بودند 
-]نه [ آدم های بی هدف، آدم های سرگردان در 
امور زندگی، گرفتار امور روزمّرة شــخصی، آنها 
نه - هرجور کاری، سخت ترین کارها، کارهای 
نظامی، کارهای امنّیتی، دست مردم وقتی افتاد، 
صحنه وقتی در اختیار مردم قرار گرفت، پیش 
خواهد رفت«.1 بنابراین یکی از اهداف نام گذاری 
سال ها توسط مقام معظم رهبری اعتماد ایشان 
به مردم و خواست ایشان از مردم است تا همپای 
مسئوالن نظام به ساخت نظام و پیشرفت کشور 

کمک کنند.
2. انتخاب نام ها از ســوی مقام معظم رهبری، 
براســاس درک صحیح از شرایط عینی جامعه 

اســت. ایشــان با اشــراف کاملی که به تاریخ 
گذشته ایران و با بلندنظری خاصی که به آینده 
این مرزوبوم دارند سعی کرده اند که به رهبری 
و مدیریت جامعه اســالمی ایران بپردازد. از این 
رو، متناســب با شرایط تاریخی )وضع موجود( و 
آیندة در پیش رو )وضع مطلوب( به انتخاب نام 
ســال ها می پردازد؛ چراکه هر سالی حلقه ای از 
حلقات گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، از 
عقب ماندگی تاریخی به پیشرفت و تعالی کشور 
و از حاشیة جهانی به تمدن سازی نوین اسالمی 
است. بنابراین نام گذاری سال ها متناسب با نیازها 
و شرایط عینی جامعه انتخاب می شود تا مردم 
و مسئوالن یک دل و هماهنگ در مسیر اعتال 
و پیشرفت کشور حرکت کنند و سال به سال به 
آن اهداف بلند انقالب اسالمی دست پیدا کنند.

3. روشن است که در مسیر پیشرفت و اعتالی 
ایران اسالمی، دشمنان ملت ایران ناخشنودانه 
ســنگ اندازی می کنند؛ چون که بیش از یک 
قرن بر این کشور سلطه داشتند و منابع زیرزمینی 
ملت را غارت می کردند و مسئوالن دولت های 
قاجار و پهلوی نیز همچــون نوکران بی مزد و 
مواجب، حمایت گر منافع کشــورهای اروپایی، 
آمریکا و رژیم صهیونیــزم بودند. اما با انقالب 
اسالمی دست تک تک آنها از دست اندازی به 
منابع غنی ایران و تسلط بر موقعیت استراتژیک 
منطقه غرب آســیا کوتاه گردیــد. عالوه بر آن 
انقالب اســالمی، الهام بخش سایر ملت های 
آزادی خواهی شــد که از ظلم مستبدان داخلی 
و استعمار آمریکا و کشورهای غربی خسته شده 
بودند. در چنین شرایطی، انقالب اسالمی ملت 
ایران و نظام جمهوری اسالمی بزرگ ترین مانع 
بر ســر راه اهداف استعماری و ظالمانه آمریکا و 
چند کشور اروپایی بود. به همین جهت از ابتدای 
انقالب اسالمی از طرق مختلف به ضربه زدن 

شبستان  راهبرد

شهرها می شــود گاهی تأثیر عکس ندارد؟ 
صدا و ســیما در طول سال بهترین کاری که 
می کند نام سال را به صورت یک لوگو گوشه 
و کنار صفحه تلویزیون به نمایش می گذارد، 
شــهرداری ها نام ســال را به صورت پوستر 
و بیلبــورد از در و دیــوار آویزان می کنند، 
درحالی که این گونه تبلیغ بی فایده اســت. 
باید وجدان ها را بیدار کرد. پیشنهاد شما در 

این زمینه چیست؟ 
سخن این است که نباید »نام سال« فراموش 
شــود؛ زیرا اولین گام اجرایی شــدن اهداف، 
فراموش نشــدن این نام گذاری ها است. سؤال 
بنده این اســت که »اگر در تلویزیون گوشــه 
صفحه نام سال نوشــته شود، این چه منکری 
اســت؟« من عقیدــه ام این اســت که هم در 
قضاوت ها، هم تحلیل ها همه جانبه نگر باشیم. 
عملکرد تلویزیون و شهرداری برای تکرار نام 
ســال در حد نیازش ضروری اســت، نه در حد 
افراط و اسراف. نکته ای که شما بیان دارید این 
است که به شــعار اکتفا نشود. کار صدا و سیما 
عمل در عرصه اجرایی نیست؛ بلکه وظیفه صدا 
و ســیما اعالم و تبلیغ است. به نظر من صدا و 
سیما به وظیفه اش عمل می کند که در گوشه ای 
نام ســال را می زند. اگر ایرادی باشــد، ایراد بر 
آنان وارد اســت که شعار عمل می دهند و عمل 

نمی کنند. اما اینکــه »این گونه تبلیغ بی فایده 
است«، من چنین اعتقادی ندارم. 

 بی فایده بــودن این گونه تبلیغات به این 
دلیل اســت که علی رغم تکــرار زیاد آنها 
در تمامــی نهادها به خصوص صداوســیا و 
شهرداری، عمل به آن نمی شود و صرف این 
تکرار موجب هجمه بار منفــی برای مردم 
می شود. از طرف دیگر  هشت، نه سال گذشته 
در نام ســال ها نگاه اقتصادی وجود داشته 
که خود نشــانه ای از ادامه داشتن مشکالت 
اقتصادی و اقتصاد بیمار اســت. به نظر شما تا 
چه زمانی بایــد در انتظار نام های اقتصادی 

بود؟ 
علــت اینکه چندین ســال اســت اقتصاد در 
نام گذاری های مقام معظم رهبری جایگاه دارد، 
این اســت که در عرصه عمل دشمن از این راه 
می خواهد ضربه بزند و این مسئله جزء بدیهیات 
اســت. البته مقام معظم رهبری از طرف دیگر 
در عرصه آرمانی روی مســئله فرهنگ تکیه 
کرده اند؛ زیرا دشمن درصدد دگرگون کردن 
هویت ملت و مردم ایران است که این مسئله را 
از طریق شبکه های ماهواره ای  انجام می دهند.

 در عرصه اجرایی هم کانون فشــار بر انقالب 
اسالمی و حتی دیگر ملل »مسائل اقتصادی« 
است و مقام معظم رهبری، این چشم بیدار امت، 
درست تشــخیص دادند که مشکل اقتصادی 
هســت. اما من حل مشــکل را در طرح سؤال 
شــما یعنی به طور کلی »تبلیغ را کنار بگذاریم، 
تلویزیون الزم نیســت بنویسد سال فالن، بنر 
هم الزم نیســت بزنند، بیلبورد هم الزم نیست 
بزنند و دــر عوض بروند کار کنند«؛ بنده با این 
ادبیات مخالف هســتم و معتقدم نباید افراط و 

تفریط داشت. نهادهایی که 
کارشان تبلیغ و اعالم است، 
آنها به وظیفه خودشان عمل 
می کنند و باید یادآوری دائم 
داشته باشند. البته مسئوالن 
هم باید کار کنند و فقط شعار 
ندهند. این واقعیتی اســت و 
یک انتظار حق اســت. هر 
چیــزی را باید در جای خود 

دید. 
تا وقتی که آسیب هست، باید 
تالش در جهت درمان این 
آسیب باشد. اما اینکه اقتصاد 
را بیمار می خوانید، مســئله 
اقتصــاد بیمار اّواًل اقتصادی 

است که ما از طاغوت به ارث بردیم و طی 36 سال 
گذشته که طاغوتی در کار نبوده، مسئله اقتصاد 
کاماًل اصالح نشــده است؛ زیرا تغییر و اصالح 
چارچوبه ها، برنامه ریزی ها و زیرســاخت های 
اقتصادی کشــور زمان زیادــی می برد و طول 
می کشــد. از طرف دیگر جمهوری اســالمی 
ایران در عرصه اقتصادی در حال جنگ است؛ 
جنگی تمام عیار. همان طور که اوباما در تبلیغات 
انتخاباتی اش گفت که بی نظیرترین تحریم ها را 
در یک صد سال اخیر بر ایران تحمیل کرده ایم. 
وقتی وضعیت اقتصاد این چنین است، قطعاً باید 
گفت بخشــی از بیماری اقتصاد ما »تحمیلی« 
اســت و این بیماری را به اقتصاد ایران تزریق 
کرده اند. البته بخشی را هم نمی شود انکار کرد که 
برخی سوءتدبیرها بوده و ریشه این سوءتدبیرها 
نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی است. نباید به 
مسائل اقتصادی نگاه سیاسی داشت؛ بلکه باید 
در پی عالج در چارچوِب قوانین و مقررات نظام 
اسالمی بود. باید نگاه به درون داشت، نه نگاه 
به بیرون؛ زیرا نگاه به بیرون آسیب زا است. اگر 
مردم را در انتظار توافــق با پنج به عالوه یک 
گذاشــتیم، این آسیب زا اســت. دلیل آنکه ما 
می دانیم طرف ما نمی خواهد اوضاع ما سامان 
یابد و مشــکل طرف ما هم بمب اتم نیســت. 
مشکل طرف مقابل هویت نظام اسالمی است. 
آنها نمی خواهند نظام اسالمی وجود داشته باشد 
و بهانه جویی آنها برای این مسئله است. وقتی 
وضعیت این چنین اســت، ما هیچ راهی نداریم 
که به عرصه اقتصادی نگاهی جز نگاه به درون 
داشته باشیم که در چارچوِب اقتصاد مقاومتی 

است.

 برای رفــع این چالش ها چقــدر ارتقاء 
تأثیر  می توانــد  فرهنگی 

داشته باشد؟
من معتقدم ارتقای فرهنگی 
جامعه، تأثیر تام دارد. در این 
عرصه حتی نگاه فرهنگی و 
سیاسی در اقتصاد هم مؤثر 
اســت. نگاه فرهنگی یک 
مرتبه این است که ما به درون 
نگاه داشته باشیم و براساس 
امکانات موجود، اقتصادمان 
را ســاماندهی کنیــم. نگاه 
دیگر این است که دنیا یک 
مجموعه به هم پیوسته شده 
است و ما هم باید به جهانی 
شدن بیندیشیم. این دو نگاه 


قطعاً باید گفت بخشی از بیماری 

اقتصاد ما »تحمیلی« است و 
این بیماری را به اقتصاد ایران 
تزریق کرده اند. البته بخشی 
را هم نمی شود انکار کرد که 

برخی سوءتدبیرها بوده و ریشه 
این سوءتدبیرها نگاه سیاسی 

به مسائل اقتصادی است. نباید 
به مسائل اقتصادی نگاه سیاسی 
داشت؛ بلکه باید در پی عالج در 
چارچوِب قوانین و مقررات نظام 

اسالمی



تأثیر مستقیم در اقتصاد دارد. 
یا در عرصه سیاســی یک نگاه این است که ما 
یک دولت هستیم، مثل دولت های دیگر، بدون 
توجه به ارزشــی بودن؛ یعنی مثل دولت های 
دیگر ضمن اینکه مســتقل هستند، اما بعضی 
رفتارهــا را ندارند، یک شــعار را مدــام تکرار 
نمی کنند و »مرگ بر آمریکا« شعار مداو مشان 
نیست؛ این یک نگاه است. نگاه دیگر این است 
که ما یک نظام مثل دیگر نظام ها نیستیم، بلکه 
یک نظام ارزشــی هســتیم و اهداف و اصولی 
برای ما دــر باالترین درجه اهمیت قرار دارد و 
اسالم، استقالل و نفرت از استکبار برای ما مهم 
اســت. این نگاه با نگاه قبلی متفاوت است. آن 
نگاه می گوید برویم به سمت سازش، این نگاه 
می گوید برویم به ســمت »هیهات من الذله«. 
روشن است این دو نگاه تأثیر اقتصادی هم دارد؛ 
بنابراین ما باید به مسئله فرهنگـ  فرهنگ در 
اینجا یعنی فرهنگ و انقالبـ  توجه کنیم؛ لذا 
باید این دو فرهنگ را در رأس امورمان بدانیم؛ 
زیرا تا فرهنگ دین و فرهنگ انقالب اسالمی 
است، انقالب ماندنی است. آنگاه انقالب آسیب 

می بیند که این فرهنگ آسیب ببیند. 

 فکر می کنید حضرت آقا براي سال آینده 
چه نامی را انتخاب کرده اند؟

مقام معظم رهبری شــخصیت واال و بزرگی 
 است که همانند جد بزرگوارشان نبی اکرم
و ائمــه به پیشــنهادها و مشــورت ها بها 
می دهند. در راســتای نام گذاری ســال ها، به 
ایشان پیشــنهادهایی می شــود،  مشورت ها 
می شــود و نظرهایــی داده می شــود؛ ولی 
این شــخص مقام معظم رهبری اســت که 
تصمیم گیری می کند و تا قبل از تصمیم گیری 
هیچ کس نمی داند ایشان چه تصمیمی دارند و 

قرار است چه نامی برای سال بگذارند. 
من در مورد نام سال هیچ حدسی نمی زنم و نیازی 
هم بــرای این کار نمی بینم. بعضی از حدس ها 
که در سال های ســابق زده شد، نادرست بود. 
بنابراین اصاًل نیازی هم به این دیده نمی شود. 
چه دلیلی دارد ما حدس بزنیم که چه نامی برای 
ســال آینده توسط مقام معظم رهبری انتخاب 
می شــود؛ ولی این قدر یقین داریم که ایشان 
شرایط کشور را کاماًل در نظر دارند و بر اساس 

مصالح موجود نام گذاری خواهند کرد.
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به ایران دست زدند؛ همچون: تحریم خاموش 
اقتصادی، کودتای نظامی، تحریک قومیت ها، 
ترور رهبران، کمک به رژیم بعث در جنگ هشت 
ساله. اما به کمک الهی، بصیرت مردم و رهبری 
امام خمینی و مقام معظم رهبری کاری از پیش 
نبردند. جنــگ بزرگ اقتصادی را علیه ایران به 
راه انداختند و تحریم های ظالمانه آشــکاری را 
از اواخر دهه شــصت اعمــال کردند  و آن را در 
اواخر دهه 80 به اوج خود رســاندند. مقام معظم 
رهبری در این بــاره می فرماید: »از بعد از تمام 
شدن جنگ، یعنی از ســال 67 که هشت سال 
دفاع مقّدس تمام شد، یک برنامه ریزِی عمومِی 
قدرت های استکباری وجود داشت برای اینکه 
نگذارند ایران اسالمی تبدیل بشود به یک قدرت 
اثرگذار اقتصادی در منطقه؛ سعی کردند، روی 
این کار کردند. خب، جنگ که تمام شد، ما شروع 
کردیم به برنامه ریزی برای مســائل اقتصادی 
و پیشــرفت ها؛ مشــغول برنامه ریزی شدیم؛ 
اینها فهمیدند که اگر جلــوی ایران را نگیرند، 
اگر چنانچه اخاللگــری نکنند، دخالت نکنند، 
مزاحمت نکنند، ایران اســالمی با توانایی های 
خود ... با تکیة به اسالم، با تکیة به مردم، تبدیل 
خواهد شــد به یک قطب اقتصادی منطقه ای 
و روی اقتصــاد منطقه و اقتصــاد بین الملل اثر 
خواهد گذاشت، ]لذا[ برنامه ریزی شد برای اینکه 
نگذارند. در زمینة اقتصاد، دشمن به معنای واقعِی 
کلمه برنامه ریزی کرد؛ بعضی جاها صریح وارد 
میدان شــدند، بعضی جاها بدون صراحت وارد 
میدان شدند«.2 ایشان در تبیین اهداف دشمن 
می گویند: »دشــمن حّداکثر استفاده را از حربة 
تحریم می کند؛ هدفشان هم این است که ملّت 
ایران را تحقیر کنند؛ هدفشان این است که این 
حرکت عظیمی را که فقط روی دوش ملّت ایران 
می توانست انجام بگیرد، متوقف کنند. حرکت 
انقالب اسالمی، حرکت نظام اسالمی، حرکت 
به ســمت تمدن نوین اســالمی را می خواهند 
متوّقف کنند؛ چون می دانند این حرکت درست 
نقطة مقابل منافع سرمایه دارهای صهیونیست و 
کمپانی دارهای ظالم و خون خوار دنیا است. این 
را می فهمند و می بینند که این حرکت چطور در 
دنیا توسعه پیدا می کند و ملّت ها را متوّجه خودش 
می کند؛ می خواهند جلــوی این را بگیرند. این 
تحریم ها و این تهدیدها و این شــرط و شروط 

کردن ها به خاطر این است«.3

4. روشن اســت که هر گونه تحریم و دشمنی 
زمانی می تواند کارگر باشــد که نقاط ضعفی در 
یک مملکت وجود داشــته باشد و اال اگر نقطه 
ضعف درونی وجود نداشــته باشد بزرگ ترین 
دشــمنی ها و تهدیدهای خارجی و تحریم های 
اقتصادــی نمی تواند کارگر باشــد. با توجه به 
کارشکنی ها و دشمنی های آمریکا و چند کشور 
اروپایی دو مشکل ساختاری مهم در اقتصاد ایران 
وجود دارد که موجب پیشــروی آنها شده است 
همچنان که در فرمایش مقام معظم رهبری آمده 
است »دو اشکال بزرگ در اقتصاد ما وجود داشته 
است. یکی اینکه اقتصاد ما نفتی بود؛ یکی اینکه 
اقتصاد ما دولتی بود« این دو موجب شده است 
که اقتصاد ایران در برابر تحریم های دشــمنان 
آسیب پذیر باشد و برخی از دولت مردان احساس 
ضعف کنند. دلیل مشکل بودن این دو عامل در 
روند اقتصاد کشور این است که موجب می شود 
مردم از فضای اقتصاد کنار گذاشــته شــوند و 
دولت و کشور نتواند از استعدادها، توانمندی ها، 
ابتکارات عموم مردم و به خصوص جوانان بهره 

بگیرد.
عالوه بر این دو اشکال ساختاری، چند اشکال 
مهم در فرهنگ اقتصادی مردم نیز وجود دارد 
که آنها نیز به مشــکالت اقتصادی کشور دامن 
می زند. مسائلی همچون اســراف، هدر دادن 
منابع عمومی، مصرف زدگی، گرایش به مصرف 
مصنوعات خارجــی و بی اعتنایی و نامهربانی 
به محصــوالت داخلی، کیفیــت پایین برخی 
محصوالت داخلــی، فرار مالیاتی، بی اعتمادی 
به جوانــان از جمله مواردی اســت که موجب 
تضعیف فرهنگ اقتصادی و مشکالت داخلی 

اقتصاد ایران شده است.
5. بــا توجه به مقدمات پیشــین می توان فهم 
بهتری از نام گذاری سال های اخیر توسط مقام 
معظم رهبری داشت. حضرت آقا حداقل در هفت 
سالة اخیر تأکید فراوانی بر مسئله اقتصاد داشتند 
و در همین راستا جهت گیری های ساالنه دولت 
و ملت را روشــن کرده اند. ایشان در پیام های 
نوروزی خود از ســال 1372 تا 1377 بر مسائلی 
همچون »عدالت اجتماعی«، »وجدان کاری و 
انضباط اجتماعی و انضباط اقتصادی و مالی«، 
»مقابله با ریخت و پاش، زیاده روی و اسراف«، 
»مبارزه با اسراف و زیاده روی و نابود کردن اموال 
عمومی و اموال شــخصی« و »صرفه جویی« 

تأکید کردند و از ملت و دولت خواســتند که در 
این مســیر گام برداند. در دــوره ای خاص که 
مشکالت فرهنگی و جدال سیاسی کشور باال 
گرفت نام گذاری ها و شعار سال ها سمت و سوی 
فرهنگی و سیاسی در جهت تقویت ارزش های 
دینی و وحدت ملی پیدا کرد؛ چراکه جریان هایی 
در درون کشور و دولت به دنبال استحاله نظام 
بودند اما بار دیگر از سال 1387 توجه به مسائل 
اقتصادی و ســاخت درونی کشور معطوف شد 
و از 1387 تــا 1393 بــه ترتیب ایــن عناوین 
انتخاب و معرفی شــد: »نوآوری و شکوفایی«، 
»اصالح الگــوی مصرف«، »همت مضاعف و 
کار مضاعف«، »جهاد اقتصادی«، »تولید ملی، 
حمایت از کار و ســرمایه ی ایرانی«، »حماسه 
سیاســی و حماســه اقتصادی« و »فرهنگ و 

اقتصاد با عزم ملی و روحیة جهادی«.
با نگاهی اجمالی به این عناوین، روشن می شود 
کــه رهبر معظم انقالب در ســال های اخیر به 
دنبال بیان مشکالت اقتصادی و کالن کشور و 
راه برون رفت از آنها هستند تا بتوان بر مشکالت 
داخلی همچون تورم، اشــتغال، وابســتگی به 
نفــت فائق آمد و با الگوی »اقتصاد مقاومتی« و 
استمداد از روحیة جهادی، حماسی و مقاومت در 
عرصه های اقتصادی و زیرساختی کشور بتوان 
به ساخت درونی نظام و کشور و واگذاری اقتصاد 
به مردم، حمایت از تولید داخلی و تغییر الگوی 
مصرف عمومی پرداخــت. همچنان که رهبر 
حکیم و فرزانه می فرمایند: »از مسئوالن کشور، 
چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های 
دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند 
و همچنیــن از ملت عزیزمان انتظار دارم که در 
عرصة اقتصادی با حرکِت جهادگونه کار کنند، 
مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید 
در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته 
باشیم«.4 و تنها از این طریق است که »دشمن 
مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس 
شد، تالش دشمن، توطئة دشمن، کید دشمن 

هم تمام خواهد شد«.5 

پی نوشت
1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم آذربایجان؛1393/11/29.

2. همان.

3. همان.
4. پيام نوروزی مقام معظم رهبری در سال 1390.
5. پيام نوروزی مقام معظم رهبری در سال 1391.

درددلیغیرتخصصی
توجهی بیشتر به نام گذاری سال ها توسط رهبر فرزانه انقالب

محمد معینی فر

رهبر معظم انقالب سال 93 را سال »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 
جهادی« نام گذاری کردند. اقتصاد و فرهنگ شاید این روزها چالشی ترین 
معضل جمهوری اسالمی باشد. اما داستان اقتصاد ما مانند همان مردی است 
که زیاد تخمه مصرف می کرد و زمانی که به وی گفته شد این کار عقل تو را 
زائل می کند، پاسخ داد: من خانه ام را فروختم و همه را تخمه خورده ام؛ ولی 
عقلم هنوز سر جایش است. ایران با دارا بودن ذخایر متنوع جزء کشور های 
ثروتمند محسوب می شــود؛ ولی در عین حال شاهد وضعیت شکننده در 

اقتصاد آن هستیم. اقتصاد ایران طی سال های متمادی 
مبتنی بر نفت بوده و این ثروت خدادادی، مسئوالن امر 
را از تالش هــای عملــی و کاربردی در جهت تولیدات 
محصوالت دیگر اعم از کشاورزی و صنعتی به نحوی 

بی نیاز کرده است. 
فروش نفت و کســب درآمد از طریق آن و صرف بخش 
عظیمی از ایــن درآمدها برای اهدافــی غیر از اهداف 
عمرانی، رفاهی، درمانی و به طور کلی توســعه در تمام 
ابعاد، یک خسران است. از طرف دیگر تکیه بر این سرمایه 
باعث شده است مستکبران از این فرصت سوء استفاده 
کنند و در درآمد دولت های جمهوری اسالمی خلل وارد 

سازند. دو راه بیشتر پیش روی ما قرار ندارد: یا نفت تمام شود یا توکل ما به 
نفت. توسعه و پیشرفت کشور بدون حمایت از تولید داخلی و غیرنفتی و تکیه 
بر درآمد های غیرنفتی امکان پذیر نیست که اگر چنین بود، این امر باید در 
ســی سال صادرات نفت با فراز و نشیب های مختلف به وقوع می پیوست. 
اقتصاد بیمار ایران با غده ســرطانی به نام نفت عجین گشته و تا زمانی که 
این غده از آن جدا نشود، چهره یک اقتصاد قدرتمند را به خود نخواهد دید. با 
وجود تمام مشکالت اقتصادی که کشور با آن رو به رو است و مردم به عنوان 
اصلی ترین مخاطبان این اقتصاد بیمار، با آن دســت و 
پنجــه نرم می کنند، دولت های قبــل و حال و احتمااًل 
آینده، اقتصاد خود را موفق و رو به رشد قلمداد کرده اند. 
دولت های گذشته و حال همواره با نشان دادن نمودارها 
و آمار های مختلف درصدد نشان دادن وضعیتی مطلوب 
هستند که به دنبالش بودند و به آن رسیده اند. هر قدر هم 
که دولت مردان آمارهای مختلف اقتصادی برای نشان 
دادن ثبات کشور ارائه دهند، تا زمانی که مردم این تحول 
را در ســطح جامعه و زندگی شخصی خود لمس نکنند، 
ایــن آمار ها را نخواهند پذیرفــت و فقط اعداد و ارقامی 
هستند روی اوراقی بی ارزش؛ اوراقی که معمواًل دولت ها 

شبستان  راهبرد


توسعه و پیشرفت کشور بدون 

حمایت از تولید داخلی و غیرنفتی 
و تکیه بر درآمد های غیرنفتی 

امکان پذیر نیست که اگر چنین 
بود، این امر باید در سی سال 

صادرات نفت با فراز و نشیب های 
مختلف به وقوع می پیوست
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در رسانه ها آن را به رخ مردم می کشند و فعالیت های خود را بر طبق همان 
آمارها تحلیل می کنند و بعد از هر گزارش این چنینی، متخصصان مخالف و 
موافق به دفاع و رد این آمارها و اعداد و ارقام آن می پردازند. اقتصاد بیمار با 
نشان دادن آمار به مردم شفا نمی گیرد. اقتصاد بیمار به عزمی جدی نیاز دارد 
و استفاده از راهکارهایی که رهبر فرزانه در نام گذاری سال ها در دهة اخیر 
به آن اشــاره کرده اند. اقتصاد با »همت و کار مضاعف« شکوفا می شود و با 
جهاد در این عرصه بهبود می یابد. اقتصاد با نوآوری و شکوفایی و »اصالح 
الگوی مصرف« بارور خواهد شد. در یک کالم اقتصاد با راهکاری اساسی 
که رهبر فرزانه با خالقیت و ابتکار عمل به آن اشــاره کردند رونق می گیرد 
و آن، توجه به اقتصاد مقاومتی اســت. اقتصاد مقاومتی راهکاری است که 
ایشان برای مقابله با تحریم ها از یک سو و شکوفایی و زایش از سوی دیگر بر 
آن تأکید کرده اند. راه مقابله با تحریم های ظالمانه، نه روش قلدرمآبانه و داد 
و قال است و نه امید و خوشبینی به بیگانگان. زخم اقتصاد ایران عمیق است 
و درمان آن به »عزم ملی و مدیریتی جهادی« نیاز دارد. در غیر این صورت 
داستان ما همان داستان تخمه و عقل و فروش خانه است و همان طور که 
با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود، با تکرار عبارت اقتصاد مقاومتی 
پشت تریبون ها گره اقتصادی کشور را نمی توان حل کرد و با »تکرار زبانی 
هیچ اتفاقی نمی افتد، بلکه باید این مسئله در مجلس و دولت به طور جدی 
بررسی شود که برای اقتصاد مقاومتی به مفهوم حقیقی، چه کارهایی انجام 

گرفته و چه کارهایی باید انجام بگیرد«.1 
اما داستان فرهنگ؛ داستان فرهنگ به مراتب از اقتصاد تلخ تر و تأسف بارتر 
اســت. شــاید این جمله از زبان بلندپایه ترین شخص جمهوری اسالمی، 
اهمیت و جایگاه فرهنگ را بیشتر مشخص کند که: »فرهنگ و صف آرایی 
فرهنگی در مقابل دشمن آن چیزی است که بنده هم اگر در راه آن کشته 
شدم، احساس می کنم که در راه خدا کشته شده ام. هرکس در این راه کشته 
شود، در راه خدا کشته شده و هرکس در این راه، زحمتی متحمل شود، در راه 

خدا متحمل شده است. مسئله، مسئلة کوچکی نیست... 
نقش فرهنگ به نظر من یک نقش تعیین کننده و اساسی 

است...«.2 
با نگاهــی منصفانه به برخــی از معیار های فرهنگی، 
می توان به عمق فاجعه پی برد. )فاجعه می گویم؛ زیرا در 
کشوری اسالمی هر بی فرهنگی یک ضربه به اسالم و 

دین داران است(. 
1. جایگاه تفکر و عقالنیت در کشور ما کجا است؟ چقدر 
برای رشد عقالنی جامعه یا فرزندانمان تالش کرده ایم؟ 
آیا در فضای آموزشی به دانش آموز شیوه های برخورد 
عاقالنه با معضالت، مشــکالت و مخاطرات آموزش 

داده می شود؟ 

2. در طول روز در شهر های بزرگ و کوچک چقدر با یکدیگر خوش رفتاری 
می کنیم و چقدر بدرفتــاری؟ آیا هنگام خروج از مراکز دولتی و غیردولتی 

احساس خوبی از خوش رفتاری همشهری خود داریم؟
3. وضعیت کار در کشور چگونه است؟ آیا برای ایران اسالمی با این ظرفیت 
جوان و پرانرژی ضعف نیســت که سرانه و ســاعت کار روزانه اش در بین 

کشورهای دنیا در پایین ترین سطح باشد؟ 
4. وضعیت کتاب خوانی در کشور چگونه است؟ آیا در طول روز یک پاراگراف 

از یک کتاب را می خوانیم؟
5. مصرف گرایی مردم ایران به کدام سمت در حرکت است؟ آیا فقط آنچه را 
که مورد نیاز است تهیه می کنیم یا به همان اندازه که درآمد کسب می کنیم، 

مصرفمان نیز باالتر است؟ 
6. نخبه گرایی در کشــور به چه نحو اســت؟ آیا مراکز بزرگ و کوچک به 
دنبال جذب نیروهای متخصص هستند یا به دنبال آدم های حرف شنو و به 

اصطالح خوب؟
7. کیفیت آموزش و پرورش تا چه میزان با استاندارد های داخلی و خارجی 
مطابقت دارد؟ آیا در مدارس انســان تربیت می کنیم یا انسانیت و تربیت 

انسانی را به دیگران وامی گذاریم؟
8. به چه میزان تعصب های قومی و قبیله ای در وجودمان زنده است؟ 

9. جایگاه خرافات در اعتقادات ما به چه میزان است؟ 
10. آیا زباله های خود را سر ساعت در سطل های زباله  قرار می دهیم؟

11. تمسخر اقوام مختلف، دروغ، رشوه،  دزدی  با تمام ابعادش، ریا، چاپلوسی 
چطــور؟ آیا این واژگان برای ما قبح خود را حفظ کرده یا هر کدام نمادی از 

زیرکی و فرار از حقیقتی دیگر است؟
شرم دارد اگر جواب های ما به سمتی برود که نشان از بی فرهنگی ما باشد. 
ســؤال های باال و ده و صدها نکتة دیگر وجود دارد که نشان دهنده جایگاه 
فرهنگ یک کشور اســت. زمانی که مقام معظم رهبری سال 93 را سال 
»اقتصــاد و فرهنگ با عزم ملــی و مدیریت جهادی« 
نام گذاری کردند، هم جای خوشحالی داشت و هم جای 
ناراحتی. خوشــحالی از این جهت که مسئوالن موظف 
هستند به فرهنگ، رشد و توسعه فرهنگی بیشتر توجه 
کنند. ناراحتی از این جهت که فرهنگ ما آســیب های 
جدی دارد؛ به طوری که رهبری احســاس خطر کرده و 

برای این سال چنین نامی را انتخاب کرده است.

پی نوشت
انقــالب؛  رهبــر  بــا  مهندســی  مّلــی  روز  بزرگداشــت  ســتاد  اعضــای  دیــدار   .1
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نامیکهنکواست
علی سعیدی

هر ساله با تحویل سال نو، اتفاق جدید دیگری می افتد و آن نام گذاری سال توسط رهبر فرزانه انقالب اسالمی است؛ 
حرکتی مبتکرانه و خالقانه که ترســیم کننده رویکرد نظام در ســال جاری است. مقام معظم رهبری با اشرافی که به 
مشکالت جامعه در حوزه های مختلف دارد و با مشورت با کارشناسان امر در زمینه های مختلف، تصمیم به نام گذاری 
ســال جدید می گیرند. این نام گذاری ها از طرفی بیان کننده راه و جهت نظام در ســال پیش رو است و از سوی دیگر، 
حرکتی فرهنگ ساز برای رفع مشکالتی است که از خارج و داخل، کشور را احاطه کرده است. گاهی تصور بر این است 
که نام گذاری ها صرفاً حرکتی نمادین است؛ ولی این امر بیان کننده این حقیقت است که ضعف کشور، مسئوالن و مردم 
در کجا نهفته است. برای مثال در سال 88 زمانی که سخن از اصالح الگوی مصرف به میان  آمد، این عبارت بیان کننده 
این است که الگوی مصرف در کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد و باید اصالح شود. در غیر این صورت نیازی نبود که 
مقام معظم رهبری بر روی این نکته تأکید داشته باشند. یا زمانی که سخن از همت و کار مضاعف به میان  آمد، این امر 
را نشان می داد که وضعیت کار، نرخ کار و ساعت های کار در ایران از جایگاه خوبی برخوردار نیست. مقام معظم رهبری 

در اینجا همت های سست و تن پرور را نشانه رفتند؛ آفتی که به هزار و یک دلیل دامن گیر جامعة ایرانی شده است. 
البته به این نکته نیز باید توجه کرد که این آفت ها و چالش ها فقط و فقط مربوط به ســال پیش رو نیست؛ بلکه همواره 
باید به آن توجه کرد. اگر در ســال 89 دقیقاً همان روزی که مقام معظم رهبری بر همت و کار مضاعف تأکید کردند، 
تمام اقشار جامعه در هر سطحی و با هر تفکری، به این توصیه جامه عمل می پوشاندند و یک سال به تمرین بر کار و 
همت مضاعف می پرداختند، در سال 90 که سال جهاد اقتصادی نامیده شد، به پشتوانه یک سال تمرین در کار و همت، 
به بالندگی و شــکوفایی مضاعفی نایل 
می آمدیم. همچنین  چنانچه یک سال در 
امر اقتصاد جهاد می کردیم، شــاید سال 
91،  ســال تولید ملــی و حمایت از کار و 

سرمایه ایرانی نامیده نمی شد. 
ایــن نام ها بــرای تحقق، بــه تالش 
تک تک افراد جامعه نیــاز دارد، نه فقط 
دولت مردان؛ چه اینکه مخاطب اصلی 
در ایــن نام گذاری ها، مردم هســتند. 
بنابراین عالوه بر اینکه باید به این نام ها 
نگاهی استراتژیک داشت، توجه به شیوة 
فرهنگ سازی ای که مقام معظم رهبری 
در این زمینه از آن اســتفاده می کنند نیز 
مهم است. همت مضاعف، کار مضاعف، 
جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار 
و ســرمایه ایرانی و مواردی از این دست، 
باید به فرهنگ جامعه تبدیل شود که این 
امر نیازمند فرهنگ سازی و تالش تمام 

اقشار جامعه در همة عرصه ها است.
متأســفانه این نام گذاری هــا گاهی با 
بی توجهی برخی، به شعار تبدیل می شوند. 
رســانه ملی هم زمان با نام گذاری سال 
توسط رهبری، لوگویی را با همان عبارت 
در گوشــه صفحة خود قرار  می دهد و از 
روز دوم عید، شــاهد نصب پالکاردهای 
مختلــف در نقاط گوناگون شــهرهای 
کشــور، در اندازه ها و رنگ های مختلف 


اگر در سال 89 دقیقاً همان 

روزی که مقام معظم رهبری 
بر همت و کار مضاعف تأکید 
کردند، تمام اقشار جامعه در 
هر سطحی و با هر تفکری، 

به این توصیه جامه عمل 
می پوشاندند و یک سال به 

تمرین بر کار و همت مضاعف 
می پرداختند، در سال 90 

که سال جهاد اقتصادی 
نامیده شد، به پشتوانه یک 

سال تمرین در کار و همت، 
به بالندگی و شکوفایی 

مضاعفی نایل می آمدیم. 
همچنین  چنانچه یک سال در 
امر اقتصاد جهاد می کردیم، 

شاید سال 91،  سال تولید 
ملی و حمایت از کار و سرمایه 

ایرانی نامیده نمی شد. 



شبستان  راهبرد


در یک کالم اقتصاد با راهکاری 

اساسی که رهبر فرزانه با خالقیت 
و ابتکار عمل به آن اشاره کردند 

رونق می گیرد و آن، توجه به 
اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد 

مقاومتی راهکاری است که ایشان 
برای مقابله با تحریم ها از یک سو و 
شکوفایی و زایش از سوی دیگر بر 

آن تأکید کرده اند 
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هستیم. گاهی نیز نیروی های دولتی و انتظامی، 
به چســباندن نام سال بر روی خودروهای خود 
مشــغول می شوند؛ غافل از اینکه در بسیاری از 
این تبلیغات، اصول تبلیغ، مخاطب شناســی، 
زمان شناسی و مکان شناسی رعایت نشده است. 
فرهنگ ســازی به خالقیت نیاز دارد؛ نه صرفًا 
صرف بودجه های اختصاص یافته به ارگان ها 
برای این امور. در بســیاری از این تبلیغات، اگر 
از تبلیغ غیرمستقیم استفاده شود، چه بسا توجه 
مخاطب را بیشتر به خود جلب کند. قطعاً منظور 
حضرت آقا نوشتن و تکرار جمله ایشان در گوشه 
و کنار شهر نیست. ایشان به دنبال عملی شدن 
این شعار ها هستند؛ نه شعارزدگی و نصب پوستر 

به در و دیوار شهر. 
بنابراین به نظر می رسد در بســیاری از موارد، 
به جــای نقل قول و تبلیغ مســتقیم، می توان 
از روش هــای دیگر اســتفاده کــرد؛ چراکه 
اثرگذارترند. برای مثال می توان از هنر نقاشی، 
کاریکاتور، شــعر و عکس بهره برد. همچنین 
استفاده از ظرفیت های سینمایی یا مستند، در 
بیشتر موارد اثرگذارتر خواهد بود. چنانچه به جای 
آویزان کردن یک پوستر چند متری وسط یک 
پارک، یک کاریکاتور از بی توجهی خودمان به 
کار یا بی توجهی به خرید کاالهای ایرانی را در 
معرض دید قرار دهیم، قطعاً ثمربخش تر خواهد 
بود. عالوه بر این، هر یک از ارگان ها باید به اندازه 
توان خود مشــغول امر فرهنگ ســازی باشند. 
صداوســیما با ابزار های وسیع خود و استفاده از 
افراد خالق، و آموزش و پرورش با آموزش عینی 
و عملی، بــه دانش آموزان بیاموزد که به عنوان 
مثال معضل کــم کاری یا خرید کاالی خارجی 
که با همان کیفیت در داخل تولید می شــود، به 
چه معناست. به این شکل در بخش های مختلف 
دولتی و غیردولتی فرهنگ سازی کنیم. بخشی از 
این بار سنگین نیز قطعاً به عهده مساجد، هیئات 
و ...است. هشــدار مؤمنان دربارة چالش های 
پیش روی کشــور و ارائه راهکارهایی که دین 
و شــرع بر عهدة افراد گذاشــته، باید در همین 
مکان ها صورت گیرد. در آخر هر ســال نیز خود 
را ارزیابی کنیم و در رفتار های فردی و اجتماعی 
خود تأمل کنیم که: آیا رفتار ما با نام سال همراهی 
می کــرد یا در مقابل آن بود؟ رفتار دولت مردان 
چگونه بود؟ آیا فقط پشت تریبون های مختلف 
نام سال  را بر زبانشان جاری می ساختند یا فراتر 
از آن عمل کردند؟ خانواده های ما چه کردند؟ آیا 
به فرزندان خود یاد دادیم چگونه حرکت کنند یا 
خود بی توجه بودیم و آنها را نیز یک سال دیگر با 

بی توجهی بزرگ کردیم؟ 

رویاروییعلمایشیعه
باتمـــدنغـــرب1

یکی از مسائل مهم در جریان شناسی عالَم تشیع 
در دنیای معاصر، مواجهة علمای شیعه با دنیای 
غرب و تهاجمات مختلف غربیان و کشورهای 
اروپایی اســت. همزمان با شکل گیری دولت 
صفویه در ایران، تحــوالت بزرگی در نیم کره 
غرب زمیــن اتفاق افتاد کــه موجب تغییرات 
بنیادینی در نگاه آنها به عالم و آدم شد و در نهایت 
خود را ُمحق دیدند که به کشورهای دیگر جهان 
دست درازی کنند و از هر راه ممکن در آنها نفوذ 
کنند و بر ســرمایه های ملی و طبیعی و هویت و 
فرهنگ آنها مسلط شــوند. برای این کار از دو 
طریق 1. حمله نظامی و اســتعمار اقتصادی و 
سیاســی و 2. تهاجم فرهنگی و استعمار فکری 

استفاده کرده اند. 
ایران اســالمی نیز از هر دو صورت اســتعمار 
بی نصیب نبود و در طول پانصد ســال گذشته 
رویارویی های متعددی میان جهان اســالم و 
به خصوص ایران با دنیــای غرب به وجود آمد 
و حرکت هــای مختلف با رویکردهای متفاوت 
از ســوی عالمان و رجال علمی و اندیشه وران 
مسلمان در مواجهة با دنیای غرب شکل گرفت 
که هر یــک دارای ویژگی هــا و ظرفیت های 
مختلف فکــری و فرهنگی و با آثار و پیامدهای 
سیاسی و اجتماعی خاصی همراه بود. این مسیر 
با اُفت و خیزها و آزمون  و خطاهایی نیز همراه بود؛ 
اما به جرئت می توان گفت جریانی رو به رشــد و 
تکامل بود و امروز ما میراث دار چند قرن تالش 
علمی و فرهنگی و مجاهدت سیاسی و نظامی 
عالمانی هستیم که بر مبنای عقالنیت اسالمی 
و اجتهاد دینی، از فرهنگ و هویت اســالمی و 

کیان ملی ایران عزیز پاسداری کردند. 
شناسایی صور مواجهه و رویارویی عالمان شیعی 
و اندیشــه وران ایرانی با غرب و استعمار، یکی از 
لوازم و بایسته های جریان شناسی است؛ چراکه 
از ســویی در فهم تحوالت فرهنگی، سیاسی و 
اقتصادی دــوران معاصر نقش فراوانی دارد و از 
ســوی دیگر تجربیات آنها می تواند درس آموز 

آیندة ما باشد.
در یک دســته بندی کلی چهار دــورة کلی را 
می توان برای رویارویی علمای شــیعه با جهان 

غرب ذکر کرد:
1. مواجهة کالمی و مذهبی با شــبهات مبلّغان 
مسیحی که از دوران صفویه آغاز شد و تا اواسط 

دورة قاجاریه ادامه داشت.
2. مواجهة سیاسی و تدافعی در برابر زیاده خواهی 
استعماری غرب که با جنگ  های ایران و روس 
آغاز شد و با نهضت تنباکو و انقالب مشروطه تا 

نهضت ملی شدن صنعت نفت ادامه یافت.
3. مواجهة فلسفی و فکری با بنیان های فلسفی 
و زیربناهای ایدئولوژیکی تمدن غرب که ریشه 
 های اولیه آن را می توان در آراء سید جمال الدین 
اسدآبادی و برخی از دیگر علمای شیعه در عصر 
مشروطه یافت؛ اما به طور جّدی از حدود 1320 
شمسی توسط امام خمینی)ره(،  عالمه طباطبایی 
آغاز شد و توسط استاد شهید مرتضی مطهری، 
شهید سید محمدباقر صدر، عالمه محمدتقی 
جعفری، آیت اهلل جوادی آملی، آیت اهلل مصباح 
یزدی و دوستان و شاگردان آنها ادامه یافته و در 
دوران مبارزات انقالب اسالمی به اوج خود رسید 
و منجر به پیروزی انقالب اســالمی و بازگشت 
دین به حیات سیاسی و اجتماعی ملت ایران شد.
4. مواجهة تمدنی که با استقرار نظام جمهوری 
اسالمی و رهبری حکیمانه امام خمینی و پس 
از ایشــان، مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای )دامت برکاته( شکل گرفته 
اســت و هم اکنون در اوج آن هســتیم. در این 
دوران، به فضل الهی، امید می رود که با بیداری 
اســالمی و الگوگیری مســتضعفان جهان از 
انقالب اســالمی و بنیان های فکری و فلسفی 
آن، زمینة شکل گیری »تمدن نوین اسالمی« 

فراهم شود.
ان شاءاهلل در ادامه این سلسله مطالب، به برخی 

از جریان های این رویارویی اشاره خواهد شد. 

جمهوریواسالمی
به بهانه روز جمهوری اسالمی

محمد علی اکبری

جمهوری روشی از متدها و منش های زمامداری است که  روش مردم ساالرانه 
و غیرمردم ساالرانه، مردم، حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خود را به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق زمامدارانی که با رضایت و رأی مستقیم 
یا غیرمستقیم آنان به گونه ای که توارث در آن دخالتی نداشته باشد، تعیین 
و آنان نیز اقتدارات معّین قانونی خود را در یک مدت محدود و تحت نظارت 
آنان اعمال می نمایند. امروزه بیشینه دولت های موجود در دنیا نوعی نظام 
حکومتی جمهوری دارند؛ ولی این بدین معنا نیست که بافت و ساختار نظام 

حکومتی جمهوری در تمام این کشورها یکسان است.1
دو کلمه »جمهوري اســالمي« عبارتی عمیق، پرمعنا، با مســما، دقیق 
و جامع ترین نامی اســت که تاکنون بــر یک نظام مردمي متکي بر مباني 
اســالمي نهاده شده است. در اواســط فروردین ماه و به طور دقیق در 12 
فروردین 1358، همه پرســی در این کشور اسالمی برگزار شد که تمامی 
اجزای آن نزد افکار جهانیان عجیب و تازه بود. حکومتی که با رأی مردم و 
پس از موافقت بیشتر آنها، با برقراری جمهوری اسالمی به جای حکومت 
مشروطه سلطنتی شــکل گرفت. این جمهوری اولین حکومتي در ایران 
است که با این ویژگی ها موجودیت خود را در فضاي سیاسي دنیاي امروز 
اعالم نمود و سال ها استبداد، ظلم و حکومت مطلق یک نفر بر یک ملت را 
کنار گذاشت. از این رو توفیق در برقراري چنین نظامي آن هم در کشوري 
که در طول تاریخ چند هزارســاله خود همواره در سلطه شاهان وابسته به 
بیگانه قرار داشته است؛ یک امتیاز بزرگ براي انقالب اسالمي مردم ایران 

به شمار می رود.
نام »جمهوري اسالمي« ابتدا از سوی معمار انقالب اسالمی مردم ایران، 
امام خمیني )ره( برای بیان گونة نظام سیاســي حاکم بر کشور پیشنهاد شد 
و مردم نیز که تاریخ پر فراز و نشــیب ایــران و ایرانی را با یاری و اعتماد به 
روحانیت پشــت سر گذاشته بودند به این دعوت امام لبیک گفتند و در 12 
فروردیــن پای صندوق های رأی رفتند و با قاطعیت انقالب خود را تکمیل 
نمودند تا به همه نشــان دهند که شوری که سبب شد تا هم نوای رهبری 

انقالب اسالمی گردند همراه با شعور بوده است. 
جمهــوري به معناي حکومتي اســت که مردم آن را به وجــود آورده اند. 
حکومت های دنیا از منظر علم سیاســت دارای انواع مختلفی اســت و در 
این دســته بندی ها جمهوری نیز نوعی از حکومت است که در آن صاحب 
منصبان اصلی حکومت به صورت موروثی انتخاب نمی شــوند و ریاست 
کشــور با رأی2 مردم برگزیده شده و دورانی که فرد منتخب حکومت را به 
دست می گیرد محدود باشد. تأکید اصلی واژة جمهوری در نام حکومت ها بر 

عدم وجود منسبی دائمی برای شخص اول مملکت است.
ریشــه لفظ جمهوری، اصطــالح التیــن »res publica« به معنای »امر 
عمومی« است که در نوشــته های لئوناردو برونی، تاریخ نگار ایتالیایی به 

معنی نزدیک و به معنی امروزی استفاده شد.3 

اما برای آنکه عمق مفهومی و معنای رفراندومی که در آن زمان انجام شد 
و به رفراندوم جمهوری اســالمی معروف گشت را دریابیم به طور طبیعی 
 باید به گفته ها و نوشته های کسی مراجعه نمود که پیشنهاددهنده این کلمه 
و معمــار اصلی این مقوله بود. امام خمینی )ره( بارها و بارها در اوان انقالب 
اســالمی و در فراز و نشیب های عقیدتی پس از انقالب بر لفظ »جمهوری 
اسالمی« تأکید کردند و جمله ای معروف از ایشان به یادگار مانده است که: 
»جمهوری اسالمی نه یک کلمه بیشترو نه یک کلمه کمتر«. ایشان قبل 
از برگزاری رفراندوم 12 فروردین که به حق و به اذعان جامعه شناســان و 
دانشمندان علوم سیاسی با برگزاری آن صورت و سیرت انقالب اسالمی 
را خاص و از بقیه انقالب ها جدانمود برای مردمی که به صحنه آمده بودند 
تا انجام بدهند آنچه باید در تاریخ نوشــته شود، پیامی منتشر کردند که از 
منظر نگارنده مفهوم دقیق رفراندوم جمهوری اســالمی مد نظر ایشان را 
بیش از پیش روشــن و هویدا می ســازد. البته ذکر این نکته حائز اهمیت 
اســت که در حال حاضر که سی و چند سال از برگزاری آن می گذرد، شاید 
برخی از این سخنان بدیهی به نظر برسد، حال آنکه این رفراندوم و پیام امام 
خمینی )ره( در روزهایی روی داده اســت که تنها اندکی بیش از یک ماه از 
فروریزی نظام شاهنشاهی گذشته بود و مردم هنوز مفهوم آزادی و استقالل 
را به طور کامل درک ننموده بودند. در بخشــی از پیام ایشان آمده است: » 
این رفراندوم سرنوشــت ملت ما را تعیین مي کند. این رفراندوم یا شما را به 
آزادي و استقالل مي کشاند و یا مثل سابق، به اختناق و پیوستگي به غیر. این 
رفراندوم چیزي اســت که همه باید در آن شرکت کنند... شما مي توانید هر 
فرمي را که مي خواهید انتخاب کنید... شما حق دارید و مي توانید که در این 
ورقه جمهوري دمکراتیک را بنویسید، رژیم سلطنتي یا هر چه را مي خواهید 

بنویسید. در این مورد مختار هستید«.4
این پیام حاوی دو نکته بسیار مهم است که در حقیقت همین دو پیام امروز 
نیز مد نظر نظام جمهوری اســالمی اســت و پایه و اساس نظام را تشکیل 
می دهد.  یکي ضرورتی است که در تمامی انتخابات، مردم ما به خوبی آن را 
درک می کنند؛ یعنی شرکت همه جانبه مردم در انتخابات با توجه به وضعیت 
سیاسي حساس کشور و کمین دشمنان اسالم. پیام دیگر، آزاد بودن عموم 
مردم در انتخاب نظام دلخواهشان است که این گزینه در روزگار ما، به آزادی 

انتخاب کاندیدا بدل شده است.
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ماهیتاسالمهراسی:
اسالمبهمثابهدیگریغرب

این نکتة محوری سخن بی واسطه و صمیمانه 
رهبری انقالب اســالمی ایران با عموم جوانان 
اروپا و آمریکای شمالی است؛ سخنی که فهم و 
تأمل آن بسیاری از معماهای اسالم هراسانه را 

سهل و حل شدنی می کند. 
در باب علل و دالیل اسالم هراســی در غرب 
دیدگاه ها گوناگونی مطرح اســت که هر کدام 
ســهمی از واقعیت ماجــرا را به خود اختصاص 
می دهد. برخی از تحلیل گران اصلی ترین دلیل 
را در مهاجرت و افزایش جمعیت مسلمانان در 
غرب جســت وجو می کنند. بی گمان این، یکی 
از دالیل اصلی اسالم ســتیزی و القای نفرت از 
مســلمانان در غرب، خصوصاً اروپای مرکزی، 
اســت. اروپای امروز با بحران هویت و کاهش 
جمعیت مســیحی از یک سو و افزایش جمعیت 
مســلمانان، اشتیاق به اســالم و اسالم گروی 
جوانان از دیگر سو مواجه است. براساس پاره ای 
گزارش ها در سال 2010 میالدی، حدود پانزده 
میلیون مسلمان در اروپا سکونت داشته اند که 
براساس برخی براوردها، این رقم در سال 2040 
میالدی به پنجاه میلیون نفر خواهد رســید. در 
یکی از این گزارش ها میزان زاد و ولد مهاجران 
مسلمان فرانسه سه برابر فرانسوی تباران ذکر 
شــده اســت.1 این افزایش جمعیت مسلمانان 
حواشــی دیگری نیز به همراه داشــته که این 
حواشــی به نوبه خود در تشدید اسالم هراسی 
نقش داشته است. به  عنوان مثال، مسائلی نظیر 
تعارض موقعیت های شغلی و کاری خصوصاً در 
دوره های بحــران اقتصادی و نیز تعارض های 
فرهنگی و گاه رفتارهای غیرفرهنگی مسلمانان 
مهاجر، موجــب پیش داوری ها و کدورت هایی 

نسبت به آنان به شده است. 

با این حــال آنچه به وضوح دــر تحلیل رابطة 
اسالم هراســی و افزایش جمعیت مسلمانان به 
چشــم می خورد، عدم تناسب حجم رفتارهای 
اسالم ستیزانه با این عامل است. اگر علت اصلی 
اسالم هراسی در این مؤلفه خالصه می شد، باید 
با واکنش هایی متفاوت و بسیار رقیق تر از آنچه 
اتفاق می افتد روبه رو می شدیم؛ خاصه آنکه در 
وضعیتی که ذکر شــد، انتظار می رود مقابله با 
مسلمانان نهایتاً به عنوان یک اپیدمی اجتماعی 
لحاظ شــود که تناسب چندانی با قدرت و رسانه 

پیدا نمی کند. 
آنچــه امروز در غرب در حال رخ دادن اســت، 
حتــی با در نظر گرفتــن علت ها و تحلیل های 
دیگر، به راحتی قابل فهم و درک نیست. دالیلی 
همچــون فعالیت های خشــونت آمیز برخی 
گروه های تندرو اســالمی یا هراس ایدئولوژی 
اسالم سیاســی یا تمایل تاریخی فرهنگ اروپا 
به نژادپرســتی و اروپامحوری، هرگز نمی تواند 
این حجم بی سابقه از نفرت پراکنی علیه اسالم 
و مسلمانان را توجیه کند. در این میان بی شک 

اتفاق دیگری در حال رخ دادن است. 
این همان نکته ای اســت کــه رهبری انقالب 
اسالمی ایران در هســتة مرکزی پیام خود بر 
آن تأکید کردند. آیت اهلل خامنه ای از سیاســت 
ایجــاد »دیگری« در غرب و انگیزه ها و اهداف 
آن با جوانان اروپا و آمریکای شــمالی ســخن 
می گوید و از این واقعیــت پرده برمی دارد که: 
»شما به خوبی می دانید که تحقیر و ایجاد نفرت 
و ترس موهوم از -دیگری-، زمینة مشــترک 
تمام آن سودجویی های ستمگرانه بوده است«.2 
رهبری انقالب اسالمی ایران همچنین از تغییر 
استراتژی و سیاست در این زمینه سخن می گوید 

و آن تغییر دادن »دیگری« غرب از کمونیسم 
به اسالم است: »سخن من با شما دربارة اسالم 
اســت و به طور خاص، دربارة تصویر و چهره ای 
که از اسالم به شما ارائه می گردد. از دو دهه پیش 
ـ یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتحاد  به این سوـ 
ـ تالش های زیادی صورت  جماهیر شورویـ 
گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمنی 

ترسناک نشانده شود«.3
مادام که کمونیســم و اتحاد جماهیر شوروی 
»دیگری« غرب محسوب می شد، قدرت های 
غربی به خصــوص آمریکا از القای هراس علیه 
شوروی و کمونیسم بیشترین بهره ها را از آِن خود 
کردند. این توصیة صریح هانتینگتون به مقامات 
دولتی آمریکا بود که: »شما باید این تصور غلط 
را به وجود آورید که این اتحاد شوروی است که 

با آن می جنگید«.
 این سیاســت همان چیزی بــود که ولکان در 
تحلیلش معتقد بــود: » الزامي ندارد که ایاالت 
متحده نیازمند یک دشمن باشد، بلکه داشتن 
آن به تولید ترس کمک مي کند؛ زیرا این ترس 
پشتوانه سیاست خارجي مبني بر مداخله نظامي 
خواهد بود« و این همان دلیلی بود که تراست از 
دشمنان آمریکا با عنوان »دشمنان پرمنفعت« 

یاد می کرد. 
پس ار فروپاشی کمونیســم، خأل »دیگری« 
باید با دشمنی دیگر پر می شد؛ »دیگری«ای با 
حجم انبوه از نفرت و هراس که هر نوع سیاست 
مداخله جویانه و خشونت بار قدرت های غربی را 
پوشش دهد و اغراض استعماری و کشورگشایانة 
جدید را در زیر انبوه تبلیغات هراس افکن پنهان 
کند. هانتینگتــون این بار نیــز پیش قدم بود. 
هانتینگتون در تحلیل و نظریه پردازی سیاست 

تمدنــي، غرب را به عنوان یک هســته تمدني 
منســجم در برابر دو تمدن قدرتمند اسالمي و 
چیني قرار داد. این گونه و با توجه به تنوع تحوالت 
و بحران هایي که در حوزه جهان اسالم براي به 
چالش کشیدن غرب صورت گرفت، در عمل، 
حوزه تمدني اســالم، مقابل غرب قرار گرفت 
و غرب به مدد قدرت رســانه ای خود، اسالم را 

»دیگری« خود ساخت. 
قدرت های غربی از این سیاســت نهایت بهره 
را برده و می برند و از این روند اسالم هراســانه، 
معاملة باورنکردنی و شــگفتی را برای خود رقم 
می زند. برای نمونه، 11 ســپتامبر سال 2001 
میالدی را به یاد بیاورید. دو هواپیما به برج های 
دوقلوی جهانی نیویــورک برخورد کردند. این 
حمله ها از همان آغاز به مسلمانان نسبت داده 
شد که بهترین بهانه برای تشدید اسالم هراسی 
و نفرت پراکنی علیه مسلمانان بود. رسانه های 
غربــی از هیچ کوششــی در ایــن راه فروگذار 
نکردند. مسلمانان در سرتاسر اروپا و آمریکا مورد 
هجمه ها و خشــونت ورزی های گوناگون قرار 
گرفتند. انبوه سخنرانی ها و فیلم ها و تحلیل ها 
علیه اسالم و مســلمانان روانة بازار شد. در این 
میان قدرت های غربی مقدمة یک معامله بزرگ 
را فراهم آوردند و آن، اشــغال دو کشور اسالمی 
دــر ازای دو برج فروریخته بــود. این، ماهیت 

اسالم هراسی در غرب است.
پی نوشت

1. جــواد منصوری، »اقلیت های مســلمان و بحران هویت در غرب«، 
مجموعــه مقاله های مســلمانان در کشــورهای غیر اســالمی، تهران، 

مجمع جهانی تقریب المذاهب، ص379ـ  392 و 389.
2. نامه  ای برای تو، به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی.

3. همان.

میممثلمادر
نقش مادری

علی صادقي سرشت
بهشــت زیر پای  او نبود! قبول شدن دعای او در 
مورد کســی این قدر نافذ نبود!  اما امروز بهشت 
زیر پای اوســت و دعای او، دیگری را تا عرش 

باال می برد. چرا؟!! 
زیرا تا دیروز دختر بود و امروز مادر است. زیرا تا 
دیروز واسطة خلقت نشــده بود و امروز واسطة 
تولد موجودی شده است به نام »انسان«. اما آیا 

همین کافی است؟!
این کار نیمة راه است و شاید هم کمتر! چراکه کار 
مادر فقط متولد کردن جسم نیست؛ بلکه متولد 
کردن روحی خداپرست در سایة تربیت دینی کار 

بزرگ تر او است. 
متأســفانه یکی از معضالت امــروز جامعه ما 
آن شده اســت که جایگاه مادر بودن از جایگاه 
دــرس خواندن و مدرک گرفتــن و کار کردن، 
کمتر انگاشته می شــود! البته ما مخالف درس 
خواندن و در موارد الزم کار کردن در چارچوب 
شرع نیستیم؛ اما بحث بر سر نگاه دستِ  چندمی 

کردن به مادر بودن است.

مادری در ُکما
در زیر پرچم فمینیســت، زن یعنی نیروی کار 
جذاب و ارزان! زن یعنی کســی که باید به خود 
برســد و وقت خود را با همسری کردن و مادر 
بودن تلف نکند! کسی که باید محورش فقط و 
فقط خود باشد! اما به راستی  پشت پرده چیست!؟ 

مســلم در این مختصر مجال پرداختن به این 
مهم نیست فقط در چند سطر زیر اشاره ای گذرا 

می شود:
رســول خدا زنــی را دیدند که بــا وجود 
گرســنگی، تکه نانی را که به او بخشیده بودند، 
به فرزندانش می داد. ایشان فرمودند: »مادرانی 
که شیفته فرزندان خود هستند و با آنها به مهربان 
رفتار می کنند، اگر رفتاری که با شــوهران خود 
مي کنند نبود، به آنها گفته می شد که بی حساب 

به بهشت وارد شوند«.1
در ایــن روایت حضرت به صفــت مهربانی و 
دلسوزی مادرانه اشاره دارد و جالب آنکه وجود 
ایــن صفت در کنار ایفای نقش شــوهرداری، 
جواز ورود زنان مسلمانان به بهشت است. البته 
منظور از این مادران، مادران نمازخوان مسلمان 

می باشد.2
این در حالی است که سیمون دوبوار از سردمداران 
فمینیســم در کتاب جنس دوم می نویســد: 
بارداری، ماجرای غم انگیزی اســت که در زن، 
بین خودش و خودش صورت می گیرد ... جنین 
قســمتی از پیکر او است و نیز انگلی است که از 
او بهره برداری می کند و زن ماشین جوجه کشی 

است.
نقــش واالی مادر در تولید »انســان«ی که 
می تواند تا مقام ولی خدــا بودن پیش برود، در 
غرب با تعبیر »انگل«!! یاد می شود و مادری که 

شبستان  گفتمان

مسعود دیانی

مسجــــد
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بهشت با مادر بودن به زیر پای او قرار می گیرد با 
تعبیر »ماشین جوجه کشی«!! 

مادرانه
مادری کردن،  نیازمند داشــتن دانش مادری 
اســت. باید با لوازم روانی و تربیتی مادری آشنا 
بود. در ذیل به برخی از مسائلی اشاره می شود که 
موجب ایفای هر چه بهتر نقش مادری می شود.

هوای پاک
مادر یعنی فضایــی و هوایی که کودک در آن 
تنفس می کند. هر چه این فضا پاک تر، سالم تر 
و روح بخش تر باشــد، رواِن کودک ســالم تر، 
معنوی تر و زالل تر تنفس می کند و مسیر تربیت 
را می پیماید. پس اولین شــرط مادری کردن، 
پاک زندگی کردن است. مادری که به مسائل 
اعتقادی توجه دــارد و در زندگی از مرز اخالق 
و خط قرمزهای شــرعی عبور نمی کند، هوای 
پاکی اســت که کودک در آن اکسیژِن ایمان را 

تنفس می کند.
مادر، هم بــه معنویت کودک خود دقت دارد و 
هــم به دنیای او؛ هم به هوش او و هم به تربیت 
او. مادر می داند که زبان کودکان زیر شش سال 
بازی اســت؛ ازاین رو هر آنچه از دین و اخالق و 
ادب می خواهد به فرزند زیر شش سالش بیاموزد، 
از طریق روش های مختلف بازی و قصه و البته 
روش های غیرمســتقیم که همان الگو بودن 

برای کودک است، به او می آموزد.
مادــر در مقابل تربیت جنســی فرزند خود هم 
دغدغه دــارد. بهترین روش را هــم با آموزش 
عملی حریم هــا به او می آموزد. برای مثال از در 
اختیار قرار دادن وسائل آرایشی در اختیار دختر 
ممانعت می کند و اگر دخترش اصرار کرد، برای 
او لوازم آرایشــی اسباب بازی تهیه می کند. اگر 
بهانه گرفت که اینها واقعی نیســت، باید پاسخ 
بشنود که »مگر سایر اسباب بازی های تو مثل 
یخچــال، گاز، جاروبرقی، ... واقعی اســت که 
این واقعی باشــد؟ این برای مامان ها اســت و 
دخترها نمی توانند استفاده کنند«. اگر گفت که 
دختر همســایه پس چرا استفاده می کند؟ باید 
پاســخ بشنود که »به همان دلیلی که من اجازه 
نمی دهم شما استفاده کنی؛ به همان دلیلی که 
من با عموی شــما صحبــت و خنده نمی کنم؛ 
به همان دلیل که هر خانواده ای قوانین خاص 

خودش را دارد«. 
پی نوشت

1. کلینی، کافی، ج5، ص554.
2. نهج الفصاحه، ص437.

روایـــتجنگیکـه
جنـــــــــــگنبـود

الله ای تقدیم به مزار شهید سید مرتضی آوینی
علی مهجور

وقتی به جنگ فکر می کنیم یا می خواهیم دربارة آن سخن بگوییم، به طور طبیعی، جنگ را پدیده ای 
شوم تلقی می کنیم. جنگ  همیشه فرزندانی را از پدران و مادرانشان گرفته و مصیبت بارترین عذاب ها را 
بر انسان هایی که هیچ گونه نقشی در برپایی آن نداشته اند، آوار کرده  است. بازماندگان جنگ ها معمواًل 
کودکان یتیم، زنان بی سرپرست، مجروحان و آسیب دیدگان جسمی و آوارگان هستند. بنابراین طبیعی 

است که وقتی سخن از جنگ به میان می آید، ذهن هر آدمی از چنین مصائبی پر می شود. 
نگارنده این سطرها، کودکی اش مملو از خاطرات پدری است که وقتی خسته و خاک آلود از جبهه به 
خانه می آمد، برای او از تلخ و شــیرین جنگ می گفت؛ از دوستی ها، ایثارها، مهرورزی ها، رشادت ها، 
شجاعت ها، دالوری ها و نیز از چیزهای دیگر هم می گفت؛ از انفجارها، از جنازه های شناور بر آب، از 
نعش های ســوخته یا مانده در آفتاب و متالشی شده، از بدن های تکه تکه، از خون های بر خاک دلمه 
شده و... شاید چنین خاطراتی سبب شده است تا ذات جنگ را چنان که در بند نخست گذشت، توصیف 

کنم.
اما در جنگ تحمیلی هشت ســاله ما، حال و هوای دیگری نیز در کنار این واقعیت پر خاک و خون در 
جریان بود؛ حال و هوایی که ماهیت جنگ را برای بســیاری از هم نســالن منـ  که وقتی جنگ تمام 
شده ده دوازده سال بیشتر نداشتندـ  به کلی دگرگون می ساخت. این حال و هوا ناشی از ذات جنگ نبود. 
ذات جنگ همان بود که نوشــتم. این حال و هوا از چیزهایی نشــئت می گرفت که سرچشمه شان در 
ژرفای روحیات دینی و خداباوری مردم این سرزمین بود. مادرانی که با دست خود پیشانی بند به پیشانی 
فرزندان شان می بستند؛ مردانی که داوطلبانه دفاع را برمی گزیدند؛ زنانی که صبورانه همسرانشان را 

بدرقه می کردند و با دل هایی پرتب و تاب »فاهلل خیر حافظاً« را زمزمه می کردند. 
اینها تظاهر نبود؛ شعار نبود؛ خودنمایی و ُپز نبود؛ اینها همان حال و هوای متفاوتی بود که برای جنگ 
ما وجود داشت و البته از ذات جنگ برنخاسته بود؛ بلکه از عمق ایمان و احساسات مذهبی مردم نشئت 

می گرفت. 
در این نوشتار قرار است از شهید آوینی بنویسم؛ کسی که تصمیم گرفت روایت تصویری تام و تمامی از 
جنگ ارائه کند. روایت فتح شهید آوینی روایت جنگ نبود؛ روایت فتح بود؛ روایتی بود از حال و هوایی 
که بدان اشاره کردم. آوینی در روایت خود ذات جنگ را در این حال و هوای دینی استحاله شده می دید. 
در واقع، تمام ماهیت پر خاک و خون جنگ در حال و هوای خداباوری و احساسات دینی مردم استحاله 

شده بود.
... و آوینی تصمیم گرفت تا راوی جنگ که نه! راوی دفاع مقدس باشــد؛ راوی فتح باشــد. گو اینکه 
باورهــای دینی، واقعیت را برای مردم ما تغییر داده بود. واقعیت جنگ، مرگ را عرضه می کرد، اما ما 
شهادت دریافت می کردیم؛ واقعیت جنگ خشونت بود، اما ما به دفاع مقدس می رفتیم؛ واقعیت جنگ 
جدایی بود، اما ما شعر وصال می خواندیم؛ ... و آوینی این واقعیت را به تصویر می کشید. برای او و نیز برای 
ما مردم، خشونت و خاک و خون و یتیم شدن و بی سرپرست ماندن و تمام زشتی های جنگ در سوی 

زمینِی جنگ رخ می داد و ما تصمیم گرفته بودیم آسمانی باشیم و به جنگ نه! به دفاع مقدس برویم.
آوینی معتقد بود آیینه جادو، می خواهد انسان را مسخر خویش سازد و از انسان، هنر انسان بودن را باز 
ستاند و فقط او را سرگرم سازد؛ ازاین رو تمام تالش خود را به کار بست که حکمت را چاشنی تصویرش 

سازد و بیننده روایت فتحش از زمین به آسمان رهنمون 
شود. نمی دانم ُشمایی که این سطرها را می خوانید آیا 
طنین صدای آوینی را به خاطر دارید یا نه؟ آیا صدای 
طبلی را که روی تصاویر پخش می شــد و حماسه و 
عرفان را توأمان به جان بیننده فرو می بارید، به خاطر 
می آورید یا نه؟ آوینی همة عناصر سمعی و بصری را در 
روایت فتحش به کار می گرفت تا حال و هوای معنویت 
جنگ را در قاب تصویر تلویزیون های ما بگنجاند. برای 
او و نیز برای ما مردم، حادثه اصلی این بود که راه آسمان 
به زمین باز شده بود؛ گویا شاهراهی از زمین به بهشت 

کشیده بودند و جبهه آستانه درگاه خداوند بود. 
روایــت فتح را که نگاه می کنی، به نظرت می رســد 
که خودت رفته ای توی معرکه پشــت آن خاکریزها 
و گاهی قدم می زنــی، گاهی مجبوری دوال دوال راه 
بروی، گاهی باید سرت را بدزدی، گاهی توی کانال ها 

شانه ات خاکی می شــود و خالصه تو در این میان فقط تماشا می کنی. گو 
اینکه دوربین فیلم برداران روایت فتح، دخلی در چند و چون روایت ندارد. آنها 
که در تصویر به این سو و آن سو می دوند، می خندند، سخن می گویند، دعا 
می خوانند و جان می دهند، رشته روایت و سخن را در دست دارند. این دقیقًا 
کاری بود که آوینی آگاهانه انجامش داد؛ یعنی روایت کرد؛ فیلم نســاخت. 

دوربینش راوی فتح بود؛ نه دوربین سازنده ماجرایی مستند.
شهید آوینی از صمیم جان باور داشت که مقدس بودن دفاع مقدس، متن 
حادثه ای است که باید به تصویر درآید و جنگ و خشونت، حاشیه ای بر این 
متن اســت. آوینی جذابیت را در لذتی که خرد خداگرای آدمی از حکمت و 
معنویت عایدش می شود، جستجو می کرد؛ ازاین رو تفکر رسانه ای حاکم بر 
رسانه های جهان را به چالش می کشید که چرا مقصد و مقصودشان سرگرم 
ساختن آدم ها شده است؟ او هنر را در پیوند تمامی مفاهیم مقدسی می دانست 
که به زندگی آدمی معنا می بخشند و به باور او چنین هنری می توانست زیبا 
باشــد. زیبایی را منحصر در هنر قدسی می دانست و بسیاری از آنچه را که 
ســینمای جهان به عنوان تصاویر سرگرم کننده عرضه می داشت، صرفًا 

برآمده از نگاه ناسوتی و دنیاگرایانه آدمی تلقی می کرد. 
او دفــاع مقدس را در امتداد فتح خون روایت می کرد. برای او دفاع مقدس 
 g امتداد قیام عاشــورا بود؛ چراکه باور داشت آرمانی که برای امام حسین
و یارانش مطرح بود، همان آرمان برای مردم ما مطرح اســت و آن، چیزی 

جز مبارزه با ظلم نیســت. ظلم ستیزی عامل شکل گیری انقالب اسالمی  
بود و باور ایستادگی در برابر ابرقدرت ها را برای مردم به ارمغان آورده بود. 
این ظلم ستیزی همچون ظلم ستیزی امام حسین )علیه اسالم(، رنگ دینی 
داشت؛ به همین علت شهادت، شجاعت، رشادت در آن موج می زد و رهبری 

دینی، آن را راهبری می کرد. 
برای آوینی و مردم زمانة دفاع مقدس، اشعار و متونی که در تاریخ ادبیات، 
عرفان آمیخته به معاشرت با خلق و جانبازی در مقام فنا را روایت می کردند، 
معانی محسوسی پیدا کرده بود. »آن که مردن پیش چشمش تهلکه است/ 
امــر التلقوا بگیرد او به دســت«.1 امام خمینی )ره( این شــعر را در رثای 
شــهید مطهری خوانده بود و چنین مضامینی منحصر به ایام شــهادت 
شهید مطهری نبود. این روح جاری در مردم آن زمانه بود که مردن پیش 
چشمشان تهلکه نبود؛ بلکه راه یابی به بهشت و سرای رضوان بود. آوینی 
معتقد بود بر واقعیت خشــن جنگ، رنگی خورده اســت که ماهیت آن را 
به کلی تغییر داده و آن، رنگ خدا اســت؛ »صبغه اهلل و من احســن من اهلل 

صبغه«.2 

پی نوشت
1. مولوی.

2. »ایــن اســت نگارگری الهی و کیســت خوش نگارتر از خدا؟«. 
بقره: 138.
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عطارِجسموجان
به مناسبت 25 فروردین؛ روز بزرگداشت عطار نیشابوری

میثم مجد

آفرین جان آفرین ِ پاک را
آنکه جان بخشید و ایمان، خاک را1

در مواردی شرح حال و گزارش زندگی برخی از 
بزرگان چنان مختصر و کوتاه به دست آیندگان 
می رسد که تذکره نویسان را به این فکر می اندازد 
که خود دست به کار شوند و با الهام از آثار و افکار 
آن بزرگ، زندگی نامه ای مفصل را تهیه و تنظیم 
کنند. شرح حاالت و مقامات جناب فرید الدین 
عطار نیشــابوری از همین دست است. برخی از 
نقل ها و گزارش ها بیشــتر به افسانه می ماند تا 
اینکه به واقعیت شباهت داشته باشد. البته برخی 
این داستان پردازی ها در حاشیه زندگی بزرگان 
چنان شیرین و جذاب از آب درمی آید که آدمی 
دنیای خیــال را بر نقل واقعیت برتری می دهد. 
نمونه ای از این افســانه ها داستان تحول یافتن 

عطار است که در ادامه می آید:
»... ]در[ یک افسانه دیگر می گویند که این عطار 
پیش از آنکه مال و هســتی را ترک گوید و قدم 
در وادی سلوک نهد، در دکان خویش ]عطاری[ 
نشسته بود، گدایی ژنده پوش بر وی گذر کرد و 
چیزی خواســت، عطار چیزی نداد و گدا پرسید: 
خواجه چگونه جان به عزرائیل خواهد داد؟ عطار 
پرسید: تو جان چگونه خواهی داد؟ مرد کاسه ای 
در دست داشت آن را زیر سر نهاد، پاهایش را به 
ســوی قبله دراز کرد، چشم بر هم نهاد و گفت 
این طور و در دم جان داد«.2 مرحوم زرین کوب  
این خاطــره را دلیل تحول یافتن جناب عطار و 
گرایش به عرفان و بذل مــال می داند و ادامه 

ماجرا از زبان عطار:
یکی دیوانه ای را دید شاهی
نهاده کاسه سر پیش راهی

به مجنون گفت با این کاسه در بر
چه سودا می پزی در کاسه سر

به شه گفتا که بس اندیشه کردم

تو را با خویشتن هم پیشه کردم
ندانم کله چون من گدایی است
یا خود آن چو تو پادشاهی است 

چه این اطالعات واقعیت داشــته باشد چه نه! 
چه جناب عطار در ســال 513 متولد شده باشد 
چه 530 یا 540، آنچه ما در دســت داریم آثار 
گران سنگی اســت که از او به جای مانده است. 
کتاب هایی همچــون: منطق الطیر، الهی نامه، 
مصیبت نامه، اســرارنامه، تذکره االولیا و البته 
مختارنامه.3 هرچند به مــرور زمان کتاب های 
شخصیت های دیگر که نام عطار داشته اند نیز 
به نام عطار نیشابوری رواج پیدا کرده که امروزه با 
نگاه انتقادی از سوی منتقدان آنچه یقیناً جزء آثار 
عطار نیشابوری است، همین کتبی است که نقل 
شــد. همین چند اثر و حتی یکی از این کتاب ها، 
آن هم در قرن ششم، خود دلیل کافی بر بزرگِی 
شــخصیتی همچون عطار نیشابوری است. در 
زمانه ما محققان مختلفی در احیاء و تصحیح آثار 
جناب عطار همت گمارده اند. آخرین تالش ها 
که به نظر اهل ادب خوش تر آمده، تصحیحات 
و تعلیقاتی اســت که دکتر محمدرضا شفیعی 
کدکنی انجام داده اند و طی سالیان اخیر به زیور 

طبع درآمده و ادامه نیز دارد.4
اشــعار عطار غالباً روان و شیرین و جذاب است. 
عطار راوی داســتان های عرفانی و قصه های 
کهن زبان فارسی است؛ چنان که در در منطق 
الطیر با رهبری هدهد می توان در پی ســیمرغ 
به آســمان ها رفت و با شیخ صنعان او می توان 
آشفته حال و پریشان موی در کوچه پس کوچه ها 
منتهی به خانة معشــوق، سرگردان بود. تذکره 
االولیاء او نیز هر بندش شرح و افسانه ای است از 
بزرگی از بزرگان حکمت و معرفت این سرزمین. 
داستان هایی که اگر چه طعم و بوی افسانه ها را 
دارد، ولی هرکدام برای خوانندة فهیم، درس آموز 

و حمکت آموز اســت. عطار همواره در سلوک 
عرفانی خود جانــب اعتدال و میانه روی را نگاه 
داشته و نه زاهد خشک و مالل انگیز شده و نه تن 

به ریا و تزویر خرقه پوشان داده است.
دست در دامن جان خواهم زد

پای بر فرق جهان خواهم زد
اسب بر جسم و جهت خواهم یافت

بانگ بر کون و مکان خواهم زد
چون مرا نام و نشان نیست پدید

دم ز بی نام و نشان خواهم زد
از دلم مشعله ای خواهم ساخت

نفس شعله فشان خواهم کرد
نثر و ســبک عطار از نمونه های موفق و کامل 
ادبیات کهن ما اســت. آن قدر شیرین و جذاب و 
جاافتاده که هنوز هم نویسندگان معاصر از سفره 
او ارتزاق می کنند و از دکان عطاری آن شیخ ادب 
و معرفت، درمان دردهای خود را می جویند. تأثیر 
شیوه نگارش عطار بر ادب معاصران خود نیازمند 

تحقیق مستقلی است. 
چه بسا خالی از لطف نباشــد اشاره ای به نثرها 
و نظم های نویســنده معاصر، ابوالفضل زروئی 
نصرآبادی کنیم کــه طنزهایی را در دوره های 
مختلف به سبک و شیوه و ادبیات تذکره االولیاء 
عطــار در وصف شــخصیت های سیاســی و 
فرهنگی زمانه ما به رشته تحریر درآورده است.

ای دل چو درین راه خطرناک شوی
از کار زمین و آسمان پاک شوی

مهتاب بتافت و آسمان سیر ببین!
زان پیش که در زیر زمین خاک شوی5

مورخین پایان عمر جناب فرید الدین را تراژیک 
نقل کرده اند. مســلّم است که شیخ نیشابوری 
کشته شــده،6 اما شرح شــهادت او نقل های 
مختلفی دارد که یکی از آن روایت ها که در دوره 
حمله سپاهیان چنگیزخان مغول اتفاق افتاده، 

این است: 
... عطار هم جزء آن اسیران بود، عطار در مقابل 
مردم نیشابور ایستاد و آنها را به مقاومت و پایداری 
دعوت کرد، ســردار مغول او را به بند کشید و با 
اســب به زمین کشــاند تا حدی که مرگ را در 
چشــمان خود دید... روزی جالد وارد زندان شد 
و شمشیر خود را کشید تا شیخ را که پیرتر از همه 
بود بکشــد. اما خادم شیخ از او خواست که هزار 
درهم بدهد و شیخ را بخرد و جانش را نجات دهد. 
اما شــیخ به جالد گفت: مرا مفروش که ارزشم 
بیش از این درهم ها است. در همین هنگام یکی 
از سربازان برای اینکه توهینی به او کرده باشد، 
گفت: پیر را مکش در ازای آن یک توبره کاه به تو 
می دهم. شیخ گفت: بفروش مرا که بیش از این 
نمی ارزم. در همان زمان شمشیر جالد بر گردن 
شــیخ فرود آمد و چون زخم، کاری نبود و شیخ 
هنوز جان در بدن داشت، انگشت در خون خود 

فرو برد و نوشت: 
در کوی تو رسم سر افرازی این است

مستان تو را کمینه بازی این است
با این همه رتبه هیچ نتوانم گفت
شاید که را بنده نوازی این است7

پی نوشت
1. آغازیــن بیت کتــاب منطق الطیر، اثر عطار نیشــابوری، به اهتمام: 

احمد رنجبر، ص31.
2. عبدالحســین زریــن کــوب، بــا کاروان ُحّله )مجموعه نقــد ادبی(، 

ص206.
3. یــان ریپــکا و دیگــران، تاریــخ ادبیــات ایــران )از دوره باســتان تــا 

قاجاریه( ترجمه: عیسی شهابی، ص328.
4. این مجموعه آثار به همت انتشارات سخن چاپ شده است.

5. عطــار نیشــابوری، مختارنامــه، مقدمــه، تصحیــح و تعلیقــات: 
محمدرضا شفیعی کدکنی، ص297.

6. همان، ص39.
7. هــادی قضایــی، زندگی نامــه نویســندگان و شــاعران )از رودکــی تا 

دولت آبادی(، ص 86ـ  87.
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پــــــردهنشیـــــــننقــــــدوبررسیســـــــریال
سریال پرده نشین چندی پیش توسط شبکه یک 
سیما پخش شد و توانست بخشی از جامعه را پای 
خود بنشــاند. این سریال در مورد خانواده هایی 
است که هســته مرکزی شان شخصیتی به نام 
حاج آقا شهیدی با بازی خوب فرهاد آئیش است. 
سریال با تالش بهروز شعیبی کارگردان، سید 
محمود رضوی تهیه کننده و حســین تراب نژاد 

نویسنده این کار به ثمر رسیده است.
این سریال به دنبال معرفی سبک زندگی ایرانی 
اســالمی، همت گمارد تا به مخاطب، جنسی از 
روحانیت مردمی و ساده زیست را بنمایاند که تا 

حدودی در این کار موفق بود.
داستان ســریال از آنجا آغاز می شود که هدی 
با بازی ویشکا آســایش، برای سوگ مادرش 
به ایران بازمی گردد و مطلع می شــود که ارثیه 
خانوادگی اش فروخته و وقف مدرسه ای علمیه 
شــده که زعیم این حوزه و شــخصیت مطرح 
آن، حــاج آقای شــهیدی اســت. مخاطب در 
قسمت های پایانی متوجه وجود وصیت نامه ای 
از پدر هدی می شود که وی بخشی از زمین های 

خود را وقف مدرسه علمیه شهر کرده است.
اما فرزند حاج آقا، محمدحسین که حامد کمیلی 
ایفــای نقش آن را به  عهده دارد )و در ســلک 
پدر درنیامده و داماد هدی نیز هســت( شرکتی 
ساختمانی تأســیس کرده و پروژه بزرگی را با 
هدایت شــوهرخاله اش با بازی آتیال پسیانی، 
شــروع نموده؛ اما در دامــی می افتد که عمده 

داستان سریال به آن برمی گردد. 
آنچه در این ســریال به زیبایــی از آب درآمده، 
قضاوت معتدالنه سریال در مورد رفتار حاج آقا 

شهیدی با فرزندش به عنوان آقازاده است. در این 
بین نقدهای بسیار و شاهدتراشی و مقایسه هایی 
با عالم بیرون صورت گرفت که در این مقاله بنای 

پرداخت به آن را نداریم. 
در سریال شاهد راهبری های بدون تعصب پدر 
در مورد فرزند هســتیم. گویا پدر حتی بدون در 
نظر گرفتن مسائل عاطفی پدر فرزندی، او را به 
سمت اجرای قانون و عدالت رهنمون شده و در 
مواجهه با ســیل مردم گرفتار و طلبکار، خود را 
شرمنده مردم دانسته و در این مسیر بهترین راه 

مرضی خدا و شرع را در پیش می گیرد.
میرزایی با بازی آتیال پسیانی که در ادامه داستان، 
بیننده به نقش و حیلــه او پی می برد، با نهایت 
رذالت دیگــران را طعمه مطامــع مادی خود 
می کند؛ تا جایی که در این مسیر از هیچ چیزی 
فروگــذار نمی کند. این فــرد که ظاهرالصالح 

است، با تبانی با یکی از مافیاهای زمین و ملک، 
با ایفای نقشی پیچیده دیگران را بازیچه و ابزار 
دســت خود کرده و در این مسیر، هدی را با حاج 
آقا شهیدی درگیر می کند تا بتواند حوزه علمیه را 
که سدی در مسیر رشد مادی خود است، خراب 

و جزء امالک خود کند.
دــر جامعه ما و حتی در اطراف ما، بســیاری از 
میرزایی هــای ظاهرالصالحی وجــود دارند 
که پشــت نقابــی از تدین، برای رســیدن به 
خواسته هایشــان از هیچ وسیله ای نمی گذرند. 
برای آنها نه آبروی افراد نه آبروی شخصیت های 
مذهبی کاریزماتیک و نه حتی دین مهم نیست. 
این عده برای رسیدن به دنیای خود از سد همه 
می گذرند و حتی تا بی آبرو کردن شــخصیتی 
چون حاج آقا شــهیدی پیش می روند. این گونه 
افراد و نوع عملکردشان، به خوبی در این سریال 

نمایش داده می شود.
شخصیت بسیار دلنشین حاج آقا شهیدی ازآن رو 
برای بیننده پذیرفتنی شده است که مخاطب با 
دیدن حرکات و ســکنات این پیرمرد، به آسانی 
متوجه می شود که هیچ دلبستگی به مال و منال 
و مقــام ندارد و تنها هدفش، خدمت به اســالم 
و مردم و دادرسی گرفتاران است. فرهاد آئیش 
در این سریال با مهارت، توانایی های خود را به 
منصه ظهور گذاشــت و در حرکات و سکنات، 

پیرمردی زالل و خدایی را به تصویر کشید.
در مسیر داستان بارها مخاطب این مطلب را با 
عمق جان درمی یابد که روحانیون اصیلی وجود 
دارند که هم و غمشان خدمت به مردم و شریعت 
مقدس اسالم است. چه آنجا که این استاد اخالق 
زمانی که بین گذشت از آبروی شخصی خود و 
اعتبار و ارزش دین و روحانیت، به راحتی از خود 
عبور و عظمت و کیان شــرع مقدس را با تمام 
وجــود حفظ می کند. بهترین مثــال برای این 
نکتــه مواجهه جدی حاج آقا شــهیدی با هدای 
سریال بر ســر تصاحب مدرسه علمیه است که 

چنان برافروخته می شود و از کیان مدرسه دفاع 
می کند که هدی پا پس می گذارد.

گروهی این اشکال را به سریال وارد دانسته اند 
که خوب بود در کنار روحانیان مثبت سریال، یک 
روحانی دنیازده هم به نمایش درآید. اما نگارنده 
این نقد را پذیرفته نمی دانم؛ زیرا حاج آقا شهیدی 
این سریال به خوبی شخصیت یک عالم ربانی را 
از آب درآورده و در مسیر سریال هم، افت وخیز 
نگاه مردم به دلیل ســوء برداشت در مورد این 

شخصیت را به خوبی نظاره گر هستیم.
شخصیت دیگر داستان حاج آقا مهدوی است 
با بازی خوب هومــن برق نورد که یک روحانی  
جذاب و در دسترس را نشــان می دهد که اگر 
چه شخصیتی رســانه ای دارد، در برخوردهای 
هرچند کوتاهش با مردم، به راحتی به راهنمایی 

و مشاوره آنان می پردازد.
حاج آقا مهدوی که خود را مرید حاج آقا شهیدی 
می داند، در طول داســتان از هیچ تالشی برای 
حفظ آبروی اســتاد خود فروگــذار نمی کند و 
حتی در این مســیر با وجود مشکالت شخصی 
و خانوادگی، پای این قضیه تا آخر ایســتادگی 
می کند. این سریال به خوبی نشان می دهد که 
حتی یک روحانی رســانه ای و معروف هم در 
امور جاری زندگی خود می تواند با مشــکالت 
بیشــماری دســت و پنجه نرم کند که یکی از 
این مشکالت، دوری از خانواده، پیچیدگی ها و 
سختی های این مسیر است که تا حدودی برای 

مخاطب روشن می شود.
نکته دیگر این ســریال پرداخــت به زندگی 
شخصی طالب اســت تا در این بین سؤاالت 
و کنجکاوی های مردم دــر مورد روند زندگی 
درونی روحانیت تا حد امکان بی پاســخ نماند. 
اشــکالی که به نظر بنده می رسد، نشان دادن 
سادگی بیش از حد برخی از طالب این مدرسه 
علمیه اســت که در جامعه امروز این تصویر از 

طلبه ها شاید به سختی پذیرفتنی باشد.
گره دیگر داستان فرزند خادم این مدرسه علمیه، 
براتعلی با بازی محسن کیایی است که در تذبذب 
بین معمم شدن و مکال ماندن است. این قضیه 
به خوبــی محدودیت های اجتماعــی و ماّدی 
زندگی یک روحانی را به تصویر می کشــد. چه 
اینکه براتعلی داستان بین برگزیدن همسرش )با 
شرایط سخت پدرزن که او را مجبور به کار کردن 
و دوری از دروس طلبگی می کند( و انتخاب راه و 
مسیر طلبگی و پوشیدن لباس مقدس روحانیت 

متحیر می کند.
بهروز شعیبی در این کار توانسته به خوبی مردم را 
با آن طیف از روحانیونی آشنا سازد که در جامعه 

مسئولیت دولتی ندارند و وظیفه خود را خدمت و 
معاشرت با مردم می دانند. کارگردان به مخاطب 
نشان می دهد که چنین روحانی  در طوفان های 
زندگی چگونه می تواند با توکل بر حضرت حق، 

با حفظ آبروی خود بر مشکالت فائق آید.
شخصیت دلنشین استاد اخالق سریال و نگرش 
به زندگی شخصی او، بسیار طبیعی و مردم پسند 
از آب درآمده است؛ مخصوصاً آنجا که برای ادای 
ِدین فرزندش، خانه ســاده خویش را به فروش 
می گــذارد و اهل و عیالش را به اجاره نشــینی 
می برد. در جای دیگر سریال مشاهده می کنیم 
که حاج آقا شــهیدی فرزند مفقود االثری دارد 
که متوجه بازگشــت جنازه اش می شویم و وی 
و همســرش در اوج گرفتاری هایشان در برابر 
خواست خدا، بسیار زیبا، صبر و سکوت می کنند.

سخن آخر اینکه نکتة ستودنی این سریال این 
است که روحانی را درون مردم و مانند مردم در 
مواجهه عادی با مشکالت و بدون سوء استفاده 

از عنوان و مقام خود نشان می دهد.

سید روح اهلل دعایی



شبستان  اخبار

مســئوالن بیمارســتانی در شهر 
»فردریش هافن« آلمان، اتاقی را 
برای ادای نماز به مسلمانان واگذار 
کردند. این اتاق به عنوان مسجدی 

رسمی برای آنان خواهد بود.
از زمان تأسیس بیمارستان تاکنون، 
کلیسایی کوچک برای مسیحیان 
در آن احداث شده بود. پس از مدتی 
مسئوالن بیمارستان به این نتیجه 
رسیدند که در آن، مسجدی برای 

مسلمانان نیز در نظر گرفته شود.
شایان ذکر است که این شهر 350 

هزار مسلمان دارد.
امــام جماعت مســجد می گوید: 
امکانات مســجد ابتدائی است؛ به 

اندازه ای که نمازگــزاران بتوانند 
در نماز، حداقِل تمرکز را داشــته 
باشند. برای این مسجد وضوخانه 
و بخشــی جداگانه برای ادای نماز 
بانوان در نظر گرفته شــده است. 
همچنیــن چادرهایــی نیز برای 
استفاده خواهران تعبیه شده است.

»جونز ویندل« مدیر بیمارســتان 
تأکید کرد: بیمارستان ها فقط برای 
انجام خدمات پزشــکی نیستند؛ 
بلکه می توانند برای هر فرهنگ و 
مذهبی فرصت تقرب به خداوند را 

نیز فراهم آورند.

لینک منبع عربی: االلوکه

ترکیه ساخت بزرگ ترین مسجد این 
کشور را در استانبول آغاز کرده است. 
این مسجد که در سال 2016 میالدی 
افتتاح می شــود، دارای پارکینگی به 

ظرفیت 3500 خودرو خواهد بود.
ارگین کولنک، رئیس جمعیت مساجد 
استانبول گفت: مساحت کلی مسجد 
بــه پانزده هزار متر مربع می رســد و 
ظرفیت 37 هزار نمازگزار را دارد. این 
مسجد دارای شــش مناره است که 
چهار منــاره آن به طول 107/1 متر و 
دو مناره آن به طــول 90 متر خواهد 
بود. همچنین ارتفاع گنبد آن، 72 متر 

و قطر آن 34 متر خواهد بود.
در کنار مسجد، موزه ترکیه به مساحت 
یازده هزار متر مربع، نمایشگاه هنری 

به مســاحت 3500 متر، کتابخانه به 
مساحت ســه هزار متر و پارکینگ به 
مســاحت 3500 متر در حال ساخت 

است.
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه، طرح ساخت این مسجد را داده 
است. ساخت مسجد، نزدیک به 150 
میلیون لیره ترکیه هزینه در بر خواهد 
داشــت. این مســجد مکانی خاص 
برای معلوالن و بالکنی بزرگ خواهد 
داشت که بازدیدکنندگان می توانند 
نمازگــزاران را هنگام نمــاز ببینند. 
این مسجد در مکانی مرتفع در حال 
بنا اســت تا از بیشتر شهرهای ترکیه 

مناره های آن پیدا باشد.
لینک منبع عربی: االلوکه

ساخت بزرگ ترین مسجد ترکیهاحداث مسجدی در بیمارستان برای مسلمانان آلمان
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