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سرمقـــــــاله

شــاید بتوان گفت یکی از داغ ترین اخبار فروردین 94 در رسانه ها به خصوص رسانه های اجتماعی حادثه تلخ و 
تأسف بار گیت بازرســی جده بود. حادثه ای که بی تردید بر خالف اخالق اسالمی و منش انسانی است و باعث 

جریحه دار شدن احساسات و عواطف ملی گردید. 
با وجود تالش های دولت محترم در اعاده حیثیت ملی، بازخورد رســانه ای شدن ماجرا در بعضی موارد به جای 
آنکه رفتار غلط چند مزدور سعودی را هدف گرفته باشد، متأسفانه مسئله استراتژیک و پر اهمیت عمره و گاه اصل 
حج را مورد تهاجم قرار داده است. شاید بتوان ادعا کرد که این بازخوردها منجر به تعلیق شدن مسئله حج گردید.
رژیم آل سعود در اهانت به شیعیان ایرانی و هتک حرمت آنان از هر راه ممکنی بهره برده است و همچنان در آتش 
زدن به اختالف در امت اســالمی تالشی وافر و مستمر دارد. اما بازخورد یک رفتار غیراخالقی و زشت دو مأمور 

چنان اهمیت می یابد که جنایات و کشتار هرروزه آنان تحت الشعاع قرار می گیرد.
سیل عظیمی از جوک ها وداستانک ها در شبکه های اجتماعی، حکایت از آن دارد که تا اندازه ای محدود، مقصود 
دشمنان اسالم و انقالب در کمرنگ کردن مسئلة حج تأمین گردیده است. از طرفی خوارج عصر حاضر یا همان 
وهابیت تالش رسانه ای فراوانی در القای شرک شیعه و بی اعتنائی آنان به زیارت خانه خدا دارند که بُرد رسانه ای 

تعلیق حج، ممکن است چنین نگاهی را تقویت کند.
متأسفانه جبهه رسانه ای داخلیـ  به خصوص در عرصه مجازیـ  به شکلی منفعالنه و غیر حرفه ای با این مسئله 

تقابل داشته اند که برد چندانی نسبت به چنین هجمه سنگینی نداشت.
با این همه نمی توان انکار کرد که افراط های برخی در هزینه غیرضروری برای عمره مستحبی، گاه زمینه ساز این 
نوع هجمه ها بوده؛ اما واقعیت آن است که ترک و تعلیق حج تا زمانی که حاکم شرع دستوری نداده باشد، تبعات 

سنگینی را برای جامعه شیعی به وجود می آورد.
ســؤال اساسی آن است که چه باید کرد؟ به خصوص مســئولیت ائمه جماعات و مساجد به عنوان پرچمداران 
فرهنگ متعالی دینی چیســت؟ دو انتقاد اساســی در زمینه عمره مســتحبی وجود دارد که وابسته به دو حوزه 
مســئولیتی است. بخش اول مربوط به رایزنی ها وسیاست گذاری های دولت و حاکمیت در قبال رژیم آل سعود 
است. در برخی رسانه ها آمده بود برخی کشورها برای حفظ حرمت و عزت ملی شهروندان خود گیت مخصوصی 

را در برخی کشورها با پرداخت هزینه ای ایجاد نمودند که این مسئله را دولت محترم می تواند برآورده نماید.
بخش دوم انتقادها متوجه فرهنگ هزینه برای برخی مســتحبات، همچون عمره است. در نگاه بعضی از افراد 
منصف این دیدگاه وجود دارد که چه لزومی دارد کسانی در یک سال در چندین مرحله به عمره مشّرف شوند، در 
حالی که در همسایگی آنان جوانانی در انتظار فراهم آمدن شرایط ازدواج یا تحصیل هستند؟ این انتقاد، بی تردید 

قابل تأمل و توجه است. 
وظیفه ســنگین فرهنگ ســازی در این باره به عهده مســاجد و ائمه جماعات اســت؛ چراکه قطعاً بسیاری از 
عمره گزاران همان نمازگزاران صبح و شــام مساجد هستند و بخشی از زمان روزمره آنان پای منبر ائمه بزرگوار 

جماعات سپری می شود.

مستحبیکهتعلیقشد...
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منبر  مهارت

مهارتتبلیـغنیازمندحجت االسالم ژرفا:
هنرنویسندگیاست

به کوشش: مهدی رزاقی

اصــوالً چرا یک طلبه بایــد توانایی قلم زدن 
داشته باشد؟ 

به دو علت عالم دین باید مهارت نویســندگی 
داشته باشد که یکی عامل فنی و دیگری عامل 
شخصیتی است. در بحث عامل فنی مهم ترین 
وظیفه عالم دین یعنی تبلیغ دین مطرح است که 
این امر به مهارت نیاز دارد. مهارت تبلیغ دو بخش 
اساســی دارد: یکی شــناخت زیبایی و دیگری 
انتقال آن. هم شناخت زیبایی و هم انتقال زیبایی 
مستلزم داشــتن هنر نویسندگی است؛ زیرا اگر 
کسی ادیب نباشد، اصواًل ذوق ندارد. وقتی ذوق 
نداشته باشــد، زیبایی های عالم را درنمی یابد. 
یعنی ممکن اســت احکام فقهی را خیلی خوب 
دریافت کند، ولی نمی تواند با جامعه اش ارتباط 

برقرار کند. 
انســان طالب زیبایی است و کسی که درکی از 
زیبایــی و ذوق ندارد، نمی تواند ذوق و زیبایی را 
بشناســد، درنتیجه نمی تواند با دیگران ارتباط 
برقرار سازد. از جنبه انتقال نیز آشنایی با ادبیات 
و هنر الزم اســت؛ چون به فــرض که روحانی 
زیبایی و ذوقی را شــناخت، حال باید بتواند آن 
را به دیگران منتقل کند. اینکه این زیبایی درون 
سینه او بماند، ارزشی ندارد. نهایت اینکه بخشی 
از جمال جهان را فهمیده است. بنابراین در یک 
کالم، نویسنده، ادیب، هنرمند از این جهت که 
اواًل زیبایــی را با ذوق ادبی خود می فهمد و ثانیًا 
ایــن زیبایی را از طریق قلم به دیگران نشــان 
می دهد، باید این دو جنبه را دارا باشــد تا بتواند 
دیــن را تبلیغ کند و زیبایی های آن را به دیگران 

نشان دهد. این جنبه فنی قضیه بود. 
عالوه بر این جنبــه فنی، یک جنبه صنفی هم 
وجــود دارد. اصواًل روحانی اگر می خواهد میان 
مردم زندگی کند و با آنان ارتباط برقرار ســازد، 
چنــد عامل خیلی مهم را باید در اختیار داشــته 
باشد. آنکه به بحث ما مربوط است، این است که 
روحانی باید لطافت جان، روح و طبع داشته باشد. 
تاریخ اسالم و شیعه نشان داده عالمانی که لطیف 
الطبع بودند، در معرفی دین و جذب مردم بسیار 
موفق تر بوده انــد. عالمی که می خواهد لطافت 
طبع داشته باشد، چاره ای ندارد جز ارتباط مستمر 
بــا ادبیات و هنر. به عبــارت دیگر، ما یک وقت 
نویســنده یا هنرمند می شویم تا یک نیاز، یعنی 
تبلیغ دین خدا را برآورده ســازیم. این یک جنبه 
است. ولی چنانچه از لحاظ درونی و ذاتی به این 
ماجرا نگاه  کنیم، می بینیم اصاًل اگر عالِمی با شعر 
و ادبیات و هنر سروکار نداشته باشد، روح و جان 
و ذوقش پــرورش پیدا نمی کند. دقیقاً مثل این 

معجزه خاتم پیامبران، مکتوب است و در همین میراث ماندگار، به قلم قسم یاد شده. قلمی که طبق 
حدیث شریف، از خون شهیدان نیز برتر است. فراگیری مهارت نوشتن و هنر نویسندگی یکی از 
لوازم اجتناب ناپذیر تبلیغ است. برای درک بیشتر ضرورت این مطلب و بررسی راهکارهای این مهم 
گفت و گویی با سید ابوالقاسم حسینی ژرفا انجام دادیم. ایشان از معدود طلبه های دست به قلم این 
سال هاست، بیش از هرکسی این ضرورت را می شناسد. او که تحصیالت حوزوی و دانشگاهی دارد 
و شاعر، مؤلف، مترجم، استاد حوزه و دانشگاه است، کتاب »بر بال قلم«ش سال ها کتاب درسی زبان 
ادبیات فارسی حوزه بوده است. دغدغة همیشگی ایشان در باب افزایش مهارت نویسندگی طالب، 

بهانه ای برای مصاحبه با این استاد بزرگ حوزه بود.
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تاریخ اسالم و شیعه نشان داده عالمانی 

که لطیف الطبع بودند، در معرفی دین و 
جذب مردم بسیار موفق تر بوده اند. عالمی 

که می خواهد لطافت طبع داشته باشد، 
چاره ای ندارد جز ارتباط مستمر با ادبیات 

و هنر.



است که کسی می خواهد فوتبالیست شود، ولی 
ساق پای ضعیفی دارد. یک مربی کاردان، اول به 
او می آموزد که ساق پایش را قوی کند. عالمان 
 ماـ  با احترامی که برای همه شان قائل هستمـ  
دست کم در این ســی و چند سالی که در حوزه 
علمیه حضور دارم، یک ضعف بسیار مهم دارند و 
آن اینکه علم می آ موزند، اما چون طبعشان لطیف 
بار نمی آید، طبع و روحشــان زمخت است. این 
طبع نمی تواند آن علم را بر دوش خود بکشــد. 
برای همین وقتی چنین عالمی اســتاد دانشگاه 
می شود، نمی داند چگونه با دانشجو حرف بزند. 
ابتدای صبح ســر کالس دانشــگاه می گوید: 
»صبحکم اهلل بالخیر«. مواردی از این دست را 
چه هنگامی که دانشجو بودم و چه هنگامی که 
استاد دانشگاه، بارها دیده ام. این استاد نمی داند 
که با جملة »صبحکم اهلل بالخیر« ارتباطش را 
با دانشــجویان گسسته است. باید با زبان آنها با 
دانشــجویان ســخن گفت. یا یک سری آداب 
اجتماعی که باید رعایت کرد، ولی برخی رعایت 
نمی کنند. بنابراین از جنبــه صنفی نیز طلبه از 
همــان آغاز طلبگی ذوقــش را پرورش دهد تا 
لطافت طبع پیــدا کند؛ زیرا لطافت طبع یکی از 

راه های ایجاد ارتباط موفق با مخاطب است. 

فرمودید علمای قدیم این لطافت طبع را بیش 
از طالب و علمای امروز داشتند. چه سازوکاری 
در نظام آموزشی مدارس دینی به کار گرفته 

می شد که به لطافت طبع آنها منجر می شد؟
ـ مشــروطه یک مقطع خیلی مهم در تحوالت 
تاریــخ ایران اســت؛ از این جهــت که پیش از 
مشــروطه، دیــن و دیانت با زندگــی مردم به 
نحوی آمیخته بــود که همة بایدها و نبایدهای 
زندگی مردم با دین تعریف می شــد. انسان ها 
یا متدین بودنــد یا نبودند. حد وســطی وجود 
نداشت. بنابراین یا خوب بودند یا بد و حد وسطی 
وجود نداشت. یعنی انســان خوب، آدم متدین 
بود و آدم شــر، کســی بود که دین نداشت. بعد 
از مشــروطه بنا به جهاتی که االن جای بحثش 
نیســت، این معادله دچار تغییر جدی شد. یعنی 
بخش زیادی از آدم هایی پیدا شدند که آدم های 
خوب و اخالق مدار و منضبطی بودند، اما متدین 
نبودند. برخورد ما با جهــان غرب و رفت و آمد 
دانشمندان و دانشــجویان و روشنفکران ما با 
جهان غرب، سبب این مقوله شد. ربط این بحث 
با سخن ما این است که تا قبل از مشروطه عالم 
دین تکلیفش خیلی روشن بود. عالم دین کسی 
بود که همة کســانی که بنا بــود خوب زندگی 
کننــد و خیر را در پیش گیرنــد، از او راه زندگی 

را می آموختند. به عبارت دیگر، گسســتی میان 
خوب بودن و دینی بودن وجود نداشــت. چون 
گسستی وجود نداشت، عالمان دین باید به انواع 
خوبی ها آراسته می بودند؛ ازاین رو بیشتر عالمان 
دین خط  بسیار خوبی داشتند. آنها باید جنبه های 
مختلف خیر و خوبی را دارا می بودند تا مردمانی 
که بنا بود خوب، یعنی دینی زندگی کنند، با آنها 
ارتباط داشــته باشند. بســیاری از عالمان دین 
صداهای بســیار خوبی داشتند و به همین دلیل 
در عصــر قاجار، عمده کســانی که روضه های 
بســیار عالی می خواندند، فنی و روی اصول و 
دستگاه های موسیقی می خواندند. علتش این 
بود که خوب خواندن مســتلزم پیشوای دینی 
بــودن بود. غزالی در احیاء علوم الدین می گوید: 
اگر کسی زیبایی های بهار و نغمه های خوش تار 
و آالت موســیقی را درک نکند و زیر و بم هایش 
را نفهمد، مزاجش مریض اســت و اصاًل درمان 
ندارد. یا ابن سینا وقتی می خواهد زیبایی و جمال 
را تعریف کند، می گوید زیبایی عبارت اســت از 
اینکه یک موجود به بهترین گونه ممکن در آید. 
در نظــر این بزرگان، زیبایی خیر و کمال مطلق 
بوده اســت. به همین دلیل عالمان دین همواره 
بــه مقوله زیبایی در تمــام ابعاد زندگی اهمیت 
می داده اند؛ درنتیجه نثرهای بسیار فاخر و خوب 
داشــتند. عالمانی مانند حافظ و سعدی، عالمان 
دیــن بودند و در عین حال شــاعر هم بودند. در 
دوران معاصر نیز مرحوم میرزای شــیرازی روز 
عید غدیر، شــاعران را جمع می کــرد و به آنها 
صله  و پاداش های بســیار گرانقــدری می داد. 
جالب آنکه بیشــتر این شعرا، عالم بود ه اند. عید 
غدیر که مهم ترین عید شــیعیان است و به یک 
معنا روز سرنوشت ســاز تاریخ اسالم است، نزد 
عالمان بزرگ ما با شعر و ادبیات گره خورده بود. 
مرحوم عالمه امینی یک جلــد کتاب الغدیر را 
به بحث  والیــت اختصاص  داده و ده جلد دیگر 
را درباره شــعرایی بحث کرده که ماجرای غدیر 
را در شعرهایشــان متذکر شده اند. به این اندازه 
عالمان پیشین ما به ادبیات اهمیت می دادند. بعد 
از مشــروطه چون در زندگی مردم شکاف افتاد، 
آرام آرام نسل هایی پدید آمدند که از دین فاصله 
گرفتند، اما اخالقی و جوانمردانه و پاک زندگی 
می کردند. رفته رفته تعریف روحانیت عوض شد 
و دیگر بنا نبود هر کــس که می خواهد زندگی 
درست کند، سراغ روحانی بیاید. نیاز به روحانیتی 
کــه همة جنبه های خوبی و زیبایی را داشــت، 
محدود شد؛ لذا رســالت روحانیت هم محدود 
شــد. درنتیجه آرام آرام حوزه در بخش هایی از 

زندگی مردم به انزوا رفت؛ از جمله در بخش هنر 
و زیبایی. دیگر خود روحانی هم احســاس نیاز 
نمی کرد که باید خط خوشــی داشته باشد. این 
اتفاق در زمینه ادبیات و نویســندگی هم رخ داد. 
بعد از انقالب با اینکه امکانات و بودجه خوبی در 
اختیار حوزه قرار گرفت، حوزه احساس نیاز نکرد 
که در این زمینه قوی شــود. حال آنکه چنانچه 
جنبه های زیبایی و طراوت در وعظ و سخنرانی 
لحاظ نشود، ســخن روحانی کارگر نمی افتد. 
به همین جهت در قیاس بــا عالمان روزگاران 
پیشــین، عالم ما حتی اسم کتابش با اسم کتاب  
علمای پیشــین فرق دارد. در قدیم ـ  چه شیعه 
و چه ســنیـ  اسم های زیبایی برای کتاب های 
فقهی خود انتخاب می کردند. مثاًل اســم کتاب 
مشهور عالمه مجلسی که کتاب حدیثی است، 
بِحار االنوار است. بِحار االنوار یعنی دریاهای نور. 
از این قبیل نام های زیبا در آثار شیعیان و سنی ها 
فراوان یافت می شود. اما امروزه نام کتاب خود را 
پژوهشی در فالن می گذارند. خیلی تفاوت است 
میان اســم خشِک فرمولیتِه »پژوهشی در علم 
فالن« که االن عالم ما می نویســد با اسم های 
فصیح و لطیف آن روزگار. این زیبایی و لطافت 
طبع در اســم کتاب، خط، نحــوه جمله بندی و 
تذهیب صفحات رعایت می شده است. نتیجه 
اینکه اگر بنا اســت تجدید نظری در این زمینه 
صورت گیرد، بایــد در اصل این تفکر بازنگری 

انجام شود. 

مسجــــد
شمـاره184
اردیبهشتماه
1 3 9 4
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برترازخونشهیدان
جایگاه کتابت در قرآن و روایت

سید محمد مهدی رضوی پور

از بزرگی و منزلت قلم و نویسندگی همین بس 
که خداوند قادر متعال یک سوره از قرآن کریم را 
با نام قلم رقم زده است و به آن سوگند یاد نموده 
است: »ن والقلــم و مایســطرون«.1 عظمت این 
سوگند هنگامی آشکار می شود که توجه داشته 
باشــیم در آن روزگار، نویسنده و ارباب قلمی در 
محیط مکه وجود نداشت و اگر کسانی مختصر 
ســواد خواندن و نوشتن را داشتند، تعداد آنها در 
کل ســرزمین مکه که مرکز عبادی، سیاسی و 
اقتصادی حجاز بود، به بیســت نفر نمی رسید. 
نکته دیگر این اســت که سوگند خداوند هم به 
قلم که ابزار اســت و هم به »ما یسطرون« که 
محصول ابزار اســت، اشــاره می کند. حقیقت 
این اســت که انســان ها برای بررسی عواطف 
و احساســات درونی و ابراز ایده ها و عقاید خود 
نیازمند به ابزار و وسایل هستند و بیشترین نقش 
را در این مهم، زبــان و قلم ایفا می کند. با توجه 
به این مطالب می توان به خوبی دریافت، به چه 
علت معجــزه پیامبر خاتم از جنس کتاب و 
قلم است و اینکه نخستین آیاتی که در جبل النور 
به قلب پاک پیامبر اســالم )صلی اهلل علیه وآله( 
نازل شد، به مقام واالی قلم اشاره کرده، آنجا که 

می فرماید: »الذی َعّلَم بالقلم عّلم االنساَن ما َلم 
َیعَلم؛2 هم او که انسان را بوسیله قلم تعلیم داد و 

آنچه را نمی دانست به او آموخت«.
در روایات نیز به اهمیت قلم و نویسندگی فراوان 
اشــاره شــده که به صورت نمونه برخی را بیان 
خواهیم کرد. پیامبر عزیز اســالم می فرمایند: 
»قّیدوا العلم بالکتابه؛3 علم و دانش را با نوشتن 
در بنــد آورید و مقید ســازید«، به عبارت دیگر 
نوشتن و نگارش، علم و دانش را برای انسان نگه 
می دارد. بر اساس قانون طبیعت به حافظه انسان 
نمی  توان اعتماد کرد، هر دانشی که روی کاغذ 
نیاید، با مرور زمان از بین می  رود؛  لذا پیامبر اکرم 
فرمودند: »العلم صیــٌد و الکتابــُه قیــٌد؛4 دانش، 

شکار است و نوشتن،  دام و بند«.
در روایــت دیگر پیامبر اکــرم می فرمایند: 
فاِتــُر َواْلَمحاِبــُر َوَجَبْت َلُه 

َ
»َمــن ماَت وِمیراُثــُه الّد

ُه؛5 هر کس بمیرد و میراثش، دفاتر و دوات  اْلَجّنَ
باشد بهشــت بر او واجب است« و یا حضرت در 
فضیلت قلم و کتابت فرموده اند: »ثالث تخرق 
الحجب وتنهی الی ما بین یدی اهلل: صریر اقالم 
العلمآء ووطی اقدام المجاهدین و صوت مغازل 
المحصنات؛6 سه صداست که حجاب ها را پاره 

منبر  مهارت

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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می  کند و به پیشــگاه خداوند می رساند: صدای 
گردش قلم های دانشــمندان به هنگام نوشتن 
و صدای گام هــای مجاهدان در عرصه جهاد و 

مبارزه و صدای چرخ نخ ریسی زنان پاکدامن«.
امیرمؤمنــان علیg نیز در روایات متعددی به 
جایگاه واالی کتابت و نوشتار اشاره فرموده اند 

که به چند نمونه اشاره می کنیم: 
»رســول الرجل ترجمان عقله وکتابه ابلغ من 
نطقه؛7 پیک آدمی نمایانگر خرد اوست و نوشتار 

آدمی رساتر زگفتار اوست«. 
»کتاب المرء معیار فضله ومســبار نبلــه؛8 نوشتار 
هر کســی نشــان از فرزانگی اش دارد و میزان 

فرهیختگی اش را می نمایاند«. 
»عقــول الفضــآء فــی اطــراف اقالمهــا؛9 خــرد 
ورزی های فرهیختگان ]جلوه گر است[ برکرانه 

قلم هایشان«.
»ثالثة تدل علی عقول اربابها الرســول والکتاب 
والهدایة؛10 سه چیز نمودار خردمندی خردمندان 

است: پیک، نوشتار و هدایت«.
و از همــه مهم تــر در بیــان اوج منزلت قلم و 
نویسندگی سخن معروف امام صادقg است 
ــاِدِق َجْعَفِر ْبِن  ِبی َعْبِد اهَّلِل الّصَ

َ
که فرمود: »َعْن أ

ــٍد ع َقــاَل : ِإَذا َکاَن َیْوُم اْلِقَیاَمِه َجَمَع اهَّلُل َعّزَ َو  ُمَحّمَ
اَس ِفی َصِعیــٍد َواِحٍد َو ُوِضَعــِت اْلَمَواِزیُن   الّنَ

َ
َجــّل

ُح ِمَداُد  َهَداِء َمَع ِمَداِد اْلُعَلَماِء َفُیَرّجَ
ُ

َفُتوَزُن ِدَماُء الّش
َهَداِء؛11 زمانی که قیامت فرا 

ُ
اْلُعَلَماِء َعَلی ِدَماِء الّش

می رسد، پروردگار مردم را در یک زمین مسطح 
گرد هم مــی آورد و میزان ها برقرار می شــود، 
پس خون های شــهیدان با مرکب دانشمندان 
سنجیده می شود، ولی وزن مرکب دانشمندان 
بر خون های شــهیدان برتری خواهد یافت«. 
می توان گفــت علت رجحان جوهر قلم علما از 
خون شهیدان این اســت که مداد علما مربوط 
به حوزه فکر و فرهنگ و ادب و معرفت اســت و 
اثری که باقی می گذارند، بسیار عمیق تر از دفاع با 
جان است، زیرا نوشتار صحیح می تواند از مکتب 
در تمام قرون در برابر دشــمنان دفاع کند و مانع 
گمراهی شود و آنچه سبب پیشرفت دین و تبلیغ 

بوده قلم است. 
قلم، قانون الهــی و ارزش های دینی و مذهبی 
را تدوین می کند و فلســفه شهادت و اهداف و 
انگیزه هــای آن و آرمان شــهیدان را به تصویر 
می کشد و پیام خون شهدا را به جهان می رساند 

و اگر قلم نباشد این رسالت ناتمام خواهد ماند.

امام صــادقg درباره جایگاه کتابت و نگارش 
به ابوبصیــر فرمودند: »دخل علــّی انــاس من 
اهل البصرة فســالونی عــن احادیث وکتبوها فما 
یمنعکم من الکتاب؟ اما انکم لن تحفظوا حتی 
تکتبــوا؛12 مردمانــی از بصره نــزد من آمدند و 
سخنانی از من پرسیدند و آنها را  نوشتند. پس چه 
چیز شما را از نوشتن باز می دارد؟ تا به نوشتن رو 

نیاورید، به حفظ هم دست نمی یابید«.
یا در جای دیگر فرمودند: هر عضوی از اعضای 
بدن را زکاتی است و زکات دست، نگارش علوم و 
منافعی است که مسلمین از آن بهره مند گردند.13

 یا در ســفارش به مفضل فرمودند: »اکتب وبث 
علمک فی اخوانک فان مت فاورث کتبک بنیک 
فانه یاتی علی الناس زمان هرج ال یانسون فیه 
اال بکتبهم؛14 دانــش خویش به نگارش در آر و 
در میان برادرانت گسترده دار و چون مرگت فرا 
رسد، نگاشــته های خویش برای فرزندانت به 
ارث گذار که مردمان را روزگاری در پیش است 
آشوب دار و همدمی ندارند به جز نوشتار«. حسن 
ختام روایات نیز کالم نورانی پیامبر اکرم اســت 
که فرمودند: »القلم مــن اهَّلل نعمة عظیمة ولوال 
القلم لم یســتقم الملک والدین ولم یکن عیش 
صالح؛15 قلم نعمت بزرگی از سوی کردگار است 
و اگر قلم نبود، سیاست و دیانتی استوار نمی شد و 

زندگی خوشی در روزگار نبود«.
از اهمیت قلم و نویســندگی در بیــان آیات و 
روایات کــه بگذریم، امروزه معیــار و مقیاس 
پیشــرفت تمدن ها و ترقی و کمــال ملت ها و 
جوامع انســانی در تعداد قلم به دستان و مسائل 
مرتبط با کتابت است. اکنون که جایگاه، شرافت، 
قداســت و اهمیت قلم و ارباب قلم روشن شد، 
مســئله و موضوع مهم، پاسداری از این حرمت 
و کرامت و شــرافت و آلوده نکردن آن با امیال 
نفسانی و سلیقه  های شخصی و تمایالت جناحی 
و وابستگی های سیاسی و آلودگی های اخالقی 
و هواهای غرورآمیز و خودخواهانه و در حقیقت 
پاس داشــتن حرمت قلــم و ارباب قلم و پرهیز 
از ناشکری، ناسپاسی، تحریف، انحراف فکری 
و روحی یا روشــی و عملی است و این، صحنة 
امتحان بزرگی است، به همان نسبت که قداست 

قلم باالست .
چنانچه قلم ها آلوده شــدند و در جهت آلودگی 
و انحراف و آلوده ســازی قلم زده شد، به همان 
نسبت از ارزش های آنها کاسته می شود. بدیهی 

اســت که نه تنها در اســالم، کــه در فرهنگ 
بشریت، چنین نگاهی مورد تأیید است. در این 
بــاره، حدیثی منقول در کتــاب »کنز العمال« 
است که می فرماید: »یؤتی بصاحب القلم یوم 
القیمــه فی تابوت من نــار یقفل علیه باقفال من 
نــار. فینظــر قلمه فیمــا اجرا. فــان کان اجــراه فی 
طاعــة انــه و رضوانه فك عنه التابــوت. و ان کان 
اجــراه فی معصیة اهَّلل هوی فی التابوت ســبعین 
خریفــا...؛16 روز قیامت صاحب قلم را در تابوتی 
از آتش می آورند، در حالی که بر آن قفل هایی از 
آتش زده شده است. پس، در حال قلم او نگریسته 
می شود، که آن را چگونه به کار بسته است. اگر 
آن را در طاعــت و رضایــت خداوند به کار برده 
اســت، قفل ها باز می شــود و او آزاد می گردد و 
اگر آن را در معصیت خداوند به کار گرفته باشد، 
در تابوت، هفتاد ســال )یا هفتــاد عمر یا مدتی 
طوالنی( خواهد ماند«. قلم باید تابش نور باشد و 
بر دل ها بتابد و دل آرام باشد، نه دل آزار، قلم باید 
راهنمای سعادت و ترسیم کننده هویت باشد و 

حیات طیبه را به تصویر کشد. 

پی نوشت
1. قلم: 1.

2. علق: ۴و ۵.
3. مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، ج ۵8، ص 12۴.

۴.  تمیمی آمدی، کافی، ج 1، ص۵2.
۵.  حسن بن ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج1، ص1۷2.

6. شیخ عباس قمی، سفینة البحار، ج2، ص۴61.
۷. مصطفی درایتی، معجم الفاظ غرر الحکم، ص961.

8. همان.

9. همان.
10. همان.

11. شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه، ج۴، ص398.
12. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج2، ص1۵3.

13. مصباح الشریعه، ص۵1.
1۴. تمیمی آمدی، الکافی، ج1، ص۵2.

1۵. میرزای نوری، مستدرک الوسائل، ج13، ص2۵8.
16. محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج8، ص266.


علت رجحان جوهر قلم علما از خون شهیدان 
این است که مداد علما مربوط به حوزه فكر و 
فرهنگ و ادب و معرفت است و اثری که باقی 

می گذارند، بسیار عمیق تر از دفاع با جان 
است، زیرا نوشتار صحیح می تواند از مكتب 

در تمام قرون در برابر دشمنان دفاع کند و 
مانع گمراهی شود و آنچه سبب پیشرفت دین 

و تبلیغ بوده قلم است. 



مسجــــد
شمـاره184
اردیبهشتماه
1 3 9 4
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رهبرمعظمانقالب:

روشتالیفدرحوزههایعلمــــــــــــیهگنجانــــدهشــــــــــود
جایگاه نویسنده در کالم رهرب فرزانه

مجید صحاف

اهمیت  نوشتن و جایگاه آن در راستای 
ارائه یک محتوای غنی، همواره مورد 
تأکید مقام معظم رهبری قرار داشته 
است، حضرت آیت اهلل خامنه ای چه 
در زمان ریاســت جمهوری و چه در 
زمان رهبری انقالب همواره توجه 
ویژه ای به مســئله نوشتن و کتاب 
داشــته و در مناســبتهای مختلف 
بیانات راه گشایی در این زمینه ایراد 

فرمودهاند. 
ایشان با اشــاره به اهمیت محتوای 
نگارش فرموده اند: غذای فکر و روح، 
باید ســالم و مقوی عرضه شود و آن  
کس که جز ایــن عمل کند، خطا یا 
جنایتی بزرگ تر از عرضه کننده  مواد 
غذایی ناسالم یا بی مایه، مرتکب شده 

است.1
خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
درخصوص کتــاب و محتوای آن 
معتقدنــد: در بــاب نظریه پردازی 
نباید محدودیتی وجود داشته باشد. 
بیشتر بایســتی برای نقد و ارزیابی و 
جدا کردن سره از ناسره همت شود؛ 
اما در زمینــه  کار عملیاتی، باید جلو 
کتاب های مضــر را گرفت.2 اگر در 
تجویــز و ارائه  دارو، بی توجهی کنید 
و چیزی را در اختیار مشــتری کتاب 
بگذارید که برای او زیان بار اســت، 
شما هم ضرر معنوی بزرگی کرده اید. 
در نهایت، به هیچ وجه شــانه  شما و 
شــانه  ما از بار آن نوشته ای که شما 
وقتــی آن را می دهید، فارغ نخواهد 
بود.3 باید به فکر باشیم و دغدغه  نوع 
کتاب هایی که تولید می شود نیز در 
ما باشد. باید کتاِب خوب تولید شود. 
کتاب یک غذاست؛ یک غذای روح، 
یک نوشــیدنی روح است و چنانچه 
مقّوی باشد، روح را تقویت می کند. 

باید مواظب باشیم که مبادا نوشیدنی 
مسموم، خطرناک، فاسد، گندیده و 
مضر با رنگ آمیزی های خیلی خوب، 
دست مردم داده شود؛ بدون این که 

مردم بدانند.4
ایشــان کار نویســنده را بیشتر در 
جهت ایجاد وحدت در جامعه معرفی 
کرده اند و بیان فرمودند: کتاب، یک 
رابط بین گروه های گوناگون مردم 
اســت. کتاب ذهن های دور از هم 
را به هم نزدیــک می کند. بنابراین 
کتاب می تواند وسیلة وحدت باشد. 
امروز در دنیا متأسفانه کسانی برای 
تفرقــه، برای ایجــاد جدایی، برای 
ایجاد دشــمنی کتاب می نویسند؛ 
کــه می توان برای ایجــاد محبت، 
برای بــرادری، برای هم دل کردن و 
همبسته کردن دنیای اسالم، کتاب 
نوشت. کتاب می تواند وسیلة وحدت 
بســیار خوبی بین مســلمین باشد؛ 
به شرطی که ان شــاء اهلل مؤلفان و 

ناشران همت کنند.5
رهبر عظیم الشــأن انقــالب، اثر 
مناسب کار نویسندگان را همراهی 
و تطابق با علم روز می دانند: همین 
کتابی که فرضاً محققی هم نوشته، به 
جای خودش خیلی هم خوب است، 
اما االن با ابزارهای این زمان، خیلی 
متناسب و پیشرفته نیست؛ این را به 
یک زبان مناسب امروز دربیاورند. ما 
امروز در دورانی زندگی می کنیم که 
پیشــرفت های دانش و صنعت فن 
بشری - به اصطالح تکنولوژی دقیق 
و ریز- سرعت سهولت دسترسی را به 
حدی رسانده که انسان حاضر نیست 
کتاب پانصــد صفحه ایی را از اّول تا 
آخر مطالعه کند. تا شاید از آن مطلبی 
را به دست بیاورد. شما همان مطلب 

را در یک کتــاب پنجاه صفحه ایی 
بگذارید. زبده نویسی و گزیده نویسی 
و دقیق نویسی که محال نیست؛ به 
طوری که هر کلمــه، حاکی از یک 
معنای مورد نظر باشــد؛ نه این که 

همین طور برف انبار باشد.6
حضرت آیــت اهلل خامنه ای از کمی 
کار در عرصه کتاب و تحقیق بسیار 
گالیه فرمودند و نــگاه ویژه به این 
عرصه را از ســوی حوزه و روحانیت 

خواستار بوده و هستند:
کتاب های خوبی در رشته های علوم 
عقلی و مســائل و علوم اســالمی 
نوشــته می شود و تحقیقات فلسفی 
خوبی انجام می گیرد؛ اما آن چیزی 
که این نســل های متجــدد و نوبه 
نو - کــه همه احتیاج دارند راه را پیدا 
کنند و حقایــق را بفهمند- باالخره 
باید از آن استفاده کنند. نیست؛ حقاً و 
انصافاً کم است. کتاب برای استفادة 
این قشــرهای جوانی که مایلند در 
زمینة مسائل اسالمی تعمق کنند، 
کم داریم؛ لذا باید در این زمینه خیلی 
کار بشود. در خیلی از زمینه ها ما هیچ 
کاری نکرده ایم! بعضی از موضوعات 
هست که حتی یک کتاب هم دربارة 
آنها نوشته نشده اســت! در بعضی 
زمینه ها کتاب نوشته شده است؛ در 
بین آنها کتابی که دســت خوانندة 

نسل جوان متوسط را بگیرد نیست!
حقیقتاً در زمینــة ارائة موضوعات 
الزم، ما کار شایســته ایی درگذشته 
نکردیم. کتاب را به صورت یک چیز 
لوکس و تشــریفاتی و مخصوص 
یک عدة خاص نگریســتیم، نه به 
صورت یک وســیلة الزم برای همة 
مردم؛ امروز این خالء بایستی جبران 
شــود. نویســندگان باید بنویسند، 


حقیقتاً در زمینه ارائه 
موضوعات الزم، ما کار 
شایسته ایی درگذشته 
نكردیم. کتاب را به صورت 
یک چیز لوکس و تشریفاتی 
و مخصوص یک عده خاص 
نگریستیم، نه به صورت یک 
وسیله الزم برای همه مردم



منبر  مهارت

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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رهبرمعظمانقالب:

روشتالیفدرحوزههایعلمــــــــــــیهگنجانــــدهشــــــــــود
محققــان باید تحقیــق و کار کنند 
و ســطح دانش جامعه را باال ببرند و 
زبان استوار، قوی و غنی فارسی را به 
بهترین وجه به کار بگیرند و محصول 
آن را برای نسل های آینده بگذارند، 
تا بدین وســیله ان شاء اهلل پیشرفت 
ملت مــا روزافزون باشــد و بتوانیم 
عقب ماندگی های گذشته را جبران 

کنیم.
از لحاظ تمدن و فرهنگ اســالمی، 
مــا بزرگ ترین پرچمــدار فرهنگ 
اســالمی هســتیم. در خود دنیای 
اسالم، هیچ ملتی به قدر ملت ما برای 
فرهنگ اسالمی کار نکرده است. ما 
حتــی در لغت عرب - که لغت عرب 
و زبان عرب بــوده - از خود عرب ها 
بیشــتر کار کرده ایم و بیشتر کتاب 
نوشته ایم. ایرانی ها به دنیای عرب و 
به زبان عرب، بیشتر از خود عرب ها 

خدمت کرده اند.
بزرگانــی کــه در رأس شــورای 
عالی حوزه علمیه هســتند، باید به 
صحنه های دنیا و داخل کشور نگاه 
کنند و ببینند چه نیازهایی وجود دارد 
و چگونه می توان این نیازها را تأمین 
کرد و افرادی کــه رفع این نیازها را 
می کننــد، تربیت نمود. اگر ما کتاب 
الزم داریــم، پس مؤلف می خواهد. 
یک مؤلف چگونه تربیت می شود؟ 
باید روش تربیتــش در برنامه های 

حوزه گنجانده شود.7
رهبری در خصوص شــیوه نگارش 
و اصــول کار در حــوزه نــگارش و 
نویســندگی فرموده انــد: باید روح 
تحقیق پارسایانة بی عوض را تزریق 
کنیم. تا برای تحقیق، دنبال پاداش 
نباشند؛ چون اصاًل تحقیق، پاداش 
واقعی ندارد، مثــاًل اگر آدم بخواهد 

به پاســتور، به خاطر کشف میکرب 
پول بدهد. به نظرتــان چه قدر باید 
بدهد؟ آیا اصاًل می شود برای او پولی 
معین کرد؟ آیا قابل مقایســه است؟ 
بنابراین، امثال پاستور هم هیچ وقت 
برای پول تحقیق نکردند. اگر برای 
پول تحقیق می کردند، حقیقتاً به این 
جا نمی رسیدند. اروپایی ها این ُحسن 
را داشــتند؛ کما این که دانشمندان 
قدیمی ما هم همیــن طور بوددند. 
شما ببینید امثال محمد بن زکریای 
رازی- آن عالم آن چنانی- در فقر و 
تنگدستی می میرند؛ ولی ماها تا یک 
کار می کنیم، فوراً می گوییم پولش 

چه قدر شود؟!
البته در بعضی از بخش ها مشکالت 
مادی هم هســت، لیکن مشکالت 
مادی نباید مانــع از این گونه کارها 
بشود. بیشتر این کتاب های خوبی که 
ما سراغ داریم در دنیا نوشته شده است، 
نویسندگان آنها در مشکالت مادی 
غوطه می خوردند و این آثار جاودانه 
و مهم را خلق کردند. ما نمی خواهیم 
بگوییم که افرادی بروند از گرسنگی 
بمیرند و کتاب بنویسند؛ نه، این حرف 
مقبولی نیســت، اما نباید این طور 
باشد که ارائة یک اثر و تولید یک کار 
خوب، متوقف به مسائل مادی باشد. 
مجموعة دولت و عناصر فرهنگی، 
باید زمینه های ایجاد انگیزه و شوق 
را در نویســندگان پدید آورند، تا آنان 
بتوانند با فراغ بال به آفرینش هنری و 
فکری خود بپردازند، اگر بتوانند کاری 
بکنند که آن کسی که اهل تألیف  و 
اهــل تحقیق و اهــل کار فرهنگی 
است، آن چنان شوق و نشاطی پیدا 
کند که برای او کتاب نویسی خیلی 
مانعی نداشته باشند و وارد این میدان 

بشــود و کار بکند و هیچ دل مردگی 
و افسردگی نداشته باشد، من خیال 
می کنم که بخشی از این مشکالت 
مربوط به کتاب در این کشــور حل 
خواهد شد؛ این اعتقاد بنده است. به 
عبارت دیگر، کسانی که اهل تولید 
کتاب هستند و می توانند این خالف 
را تا حدود زیــادی پر کنند، وارد این 

میدان بشوند.
البتــه االن کارهــای متعــددی با 
نام های گوناگون انجام می شــود- 
دائره المعارف بزرگ اسالمی، دائره 
المعارف تشیع، دائره المعارف فارسی، 
دانش نامة بزرگ جهان، دانش نامة 
مصاحب- عیبی هم نــدارد. من از 
موازات این کارها واقعاً ناراحت نیستم 
و احســاس خسارت نمی کنم؛ برای 
خاطر این که ما در این زمینه ها خیلی 
عقب هستیم؛ اما این را فکر می کنم 
که باالخره اگر بناست به این مسئله 
به صورت یک فکر غیر بازاری و غیر 
مادی و به عنوان واقعاً انجام یک کار 
الزم بیندیشیم، باید به کیفیت خیلی 
بپردازیم. هرچــه المقدور جامع آن 
چیزی باشــد که از آن انتظار هست؛ 
صددرصد هم بــا آن خط صحیح و 
حرکت درســت منطبق باشد؛ چون 

این مهم است.8

پی نوشت
1. پیام به مناسبت آغاز هفته  کتاب، 13۷2.10.0۴.

2.  مصاحبــه پــس از بازدیــد از یازدهمیــن نمایشــگاه 
بین المللی کتاب، 13۷۷.03.0۵.

3.  ســخنرانی پــس از بازدیــد از نمایشــگاه کتــاب در 
حسینیه  امام خمینی)ره(، 13۷8.02.28.

۴.  مصاحبــه  در بازدیــد از ششــمین نمایشــگاه بیــن  
المللی کتاب، 13۷2.02.21.

۵.  کتاب و کتاب خوانی، ص۵۴.
6. همان.

۷. برگرفته از کتاب و نویسندگان فصل پنجم.
8. همان.


بزرگانی که در رأس 

شورای عالی حوزه علمیه 
هستند، باید به صحنه های 

دنیا و داخل کشور نگاه 
کنند و ببینند چه نیازهایی 

وجود دارد و چگونه 
می توان این نیازها را 

تأمین کرد و افرادی که 
رفع این نیازها را می کنند، 

تربیت نمود. اگر ما کتاب 
الزم داریم، پس مؤلف 
می خواهد. یک مؤلف 
چگونه تربیت می شود؟
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درنــگیدردعایماهرجب
حسین هرمز

منبر  كارگاه مهارت 

ایجاد انگیزه به روش داستانی همراه با ابهام
محّمِد بن ذکوان معروف به سجاد به قدری سجده کرد و در سجود 
گریست که نابینا شد. روزی به محضر امام صادقg شرفیاب شد 
و به حضرت عرض کرد: ماه رجب فرا رسیده است، دعایی به من 

یاد دهید که خداوند به واسطه آن به من خیر و برکت دهد. 
چقدر زیبا اســت که ما نیز از فرصت ماه رجب استفاده کنیم و خود 
را برای ماه مبارک آماده سازیم. برخی از اصحاب ائمه به دنبال 
ذکر و دعــا بودند و با اعمال عبادی و مناســکی نفس را تربیت 
می کردنــد. نکند این ماه های پرفضیلت بگذرد و ما بدون توجه و 

آمادگی وارد ماه مبارک شویم؟!
این مرد باتقوا خدمت حضرت رسید و از ایشان توشه ای برای ماه 

رجب طلب کرد.
حضرت فرمودند: این دعــا را بنویس و هر روز ماه رجب، صبح و 

شب و بعد از هر نماز آن را بخوان!
ْرُجوُه  ِلُکِل  َخْیٍر َو آَمُن َسَخَطُه ِعْنَد ُکّلِ َشّرٍ َیا َمْن ُیْعِطی اْلَکِثیَر 

َ
»َیا َمْن أ

ْلُه َو َمْن َلْم 
َ
َلُه َیا َمْن ُیْعِطی َمْن َلْم َیْســأ

َ
ِباْلَقِلیِل َیا َمْن ُیْعِطی َمْن َســأ

ْنَیا َو 
ُ

اَک َجِمیَع َخْیِر الّد َلِتی ِإّیَ
َ
ْعِطِنی ِبَمْسأ

َ
نًا ِمْنُه َو َرْحَمًة أ َیْعِرْفُه َتَحّنُ

ْنَیا َو َشّرِ 
ُ

اَک َجِمیَع َشّرِ الّد َلِتی ِإّیَ
َ
ی ِبَمْسأ ِخَرِة َو اْصِرْف َعّنِ

ْ
َجِمیَع َخْیِر ال

1.» ْعَطْیَت َو ِزْدِنی ِمْن َفْضِلَک َیا َکِریُمِ
َ
ُه َغْیُر َمْنُقوٍص َما أ ِخَرِة َفِإّنَ

ْ
ال

ابن ذکوان می گوید: امام که به اینجای دعا رســید، با دست چپ 
خود محاســن خویش را گرفت و انگشت سّبابه دست راست را به 
ْکَراِم َیا َذا  ِ

ْ
ِل َو ال

َ
راست و چپ حرکت می داد و می فرمود: »َیا َذا اْلَجال

اِر«. ْم َشْیَبِتی َعَلی الّنَ ْوِل َحّرِ ْعَماِء َو اْلُجوِد َیا َذا اْلَمّنِ َو الّطَ الّنَ
با توّجه به این روایت، این دعا، دعایی عمومی اســت که می توان 
آن را بــرای طلب تمام حوائج دنیــا و آخرت در هر زمان و مکانی 

به جا آورد.
مرحوم آیت اهلل بهجت می فرمایند: 

دعاهای وارده در اَمکنــه و اَزمنه خاصـ  مانند دعاهای وارده در 
مقام های مســجد کوفه و دعاهای رجب و شب قدر و...ـ  
اختصاصی نیست، به گونه ای که نتوان در وقت و یا 
جای دیگر خواند؛ بلکه می شود دعا را در غیر 

آن زمان و مکان خواند.2

اقناع اندیشه به روش 
توضیح و تبیین و تنظیم و دسته بندی

نکاتی از دعا
ْرُجــوُه  ِلــُکِل  َخْیــٍر؛ ای کســی که برای هر 

َ
»َیــا َمــْن أ

خیری به او امید دارم«.
امــام صادقg می فرماینــد: »ِإّنَ َمــْن  َرَجا َشــْیئًا 
َطَلَبــه؛3 هر کس به چیزی امیدوار باشد، آن را طلب 

می کند«.
عالمه ســید محمدحسین حســینی طهرانی به 
نقل از سّید هاشم حداد می فرمایند: منظور حدیث 
قدســی »أنا فی ظّن عبدی؛ مــن در ظن و گمان 
بنده ام هستم«، این است که اگر خیر بخواهی، خدا 
خیر برایت می خواهد و اگر شــّر بخواهی، ولو برای 

دیگران، خدا هم برایت شّر می خواهد.
؛ و در امان هستم از هر  »َو آَمُن َســَخَطُه ِعْنَد ُکّلِ َشــّرٍ

نوع شر و بدی ناشی از خشم و غضب او«.
اگر خداوند ایمنی بخش از هر شــری اســت، پس 

جهنم برای چیست؟
اگر جهنم و عقوبتی دردناک برای ما ترســیم شده، 
انعکاس اعمال بد ما اســت. از سوی دیگر، خداوند 
متعال، خالق ما اســت و خالق نیــازی ندارد که به 
مخلوق خود شــر و بدی برساند؛ ازاین رو از ما است 

که بر ما است.
»َیــا َمــْن ُیْعِطــی اْلَکِثیــَر ِباْلَقِلیــِل؛ ای آن کــه در 
مقابل اعمال اندک و ناچیز ما، پاداش بســیار عطا 

می نمایی«.
قرآن کریم می فرماید: »َمْن جاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه  َعْشُر 
 ِمْثَلها َو ُهْم ال 

َ
َئِة َفال ُیْجزى  ِإاّل ــّیِ ْمثاِلها َو َمْن جاَء ِبالّسَ

َ
أ

ُیْظَلُمــوَن؛4 هر کــس کار نیکی بجا آورد، ده 
برابر آن پاداش دارد و هر کس کار بدی 

انجام دهد جز به مانند آن، کیفر 
نخواهد دید؛ و ستمی بر 

آنها نخواهد شد«.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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 پی نوشت
1. عالمه مجلسی، بحار 
األنوار، ج 9۵، ص390.

2. محمد حسین 
رخشاد، در محضر آیت 

اهَّلل بهجت، ج1.
3. کلینی، کافي، ج 2، 

ص68.
۴. انعام: 160.

۵. فاطر: 1۵.
6. سعدی.

۷. بقره: 186.
8. کلینی، کافی، ج 2، 

ص۴80.

خداوند از خزانه فضــل و کرم خویش با 
بندگانش معامله می کند، نه بر اساس نفع 
شخصی. پس در مقابل کم ما، زیادت عطا 
می کند؛ چون از خزانه غیب او چیزی کم 
نمی شود و صفت رحمان، کریم و... درباره 
خداوند، یک جنبه اش این است که هر چه 

او خرج کند کسر نمی آورد.
َلُه َیا َمْن ُیْعِطی َمْن َلْم 

َ
»َیا َمْن ُیْعِطی َمْن َسأ

نًا ِمْنُه َو َرْحَمًة؛ ای  ْلُه َو َمْن َلْم َیْعِرْفُه َتَحّنُ
َ
َیْسأ

کسی که به هر درخواست کننده ای عطا 
می کنی، ای که عطا می کنی به کســی 
که تو را نمی خواند و تو را نمی شناســد که 
صاحب مهر و عطوفت و رحمت هستی«.
ْنُتُم 

َ
اُس أ َها الّنَ ّیُ

َ
قرآن کریم می فرماید: »یا أ

اْلُفَقراُء ِإَلی اهَّلِل َو اهَّلُل ُهَو اْلَغِنّيُ اْلَحمیُد؛5 ای 
مردم شما )همگی( نیازمند به خدائید؛ تنها 
خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه 

حمد و ستایش است «.
 مقام تکدی و گدایی آستان ربوبی، مقامی 
بس بزرگ اســت چون اگر انسان، گدای 
در خانه حق شد دیگر گدایی بنده ای مثل 

خود را نمی کند. 
»دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر 
که کریم است و رحیم است و غفور است 

و ودود«.6
مطلب دیگر آنکــه خدا به آنهایی هم که 
او را نمی خوانند و به فکر او نیســتند، جود 
و کرم و عطا ارزانی می نماید، منتها آنچه 
که به ســائالن می دهد، طبعاً ارزشمندتر 
است و در مقایسه با آنچه که به تعبیری به 
خدانشناسان می دهد، جلوه دیگری دارد. 
با این حال همه مشمول الطاف او هستند، 
همه بر سر سفره گسترده پر خیر و برکت 

او هستند.

ای که از خزانه کرمت                                                                                  
گبر و ترسا وظیفه خور داری 

ْنَیا َو 
ُ

اَک َجِمیَع َخْیِر الّد َلِتی ِإّیَ
َ
ْعِطِنی ِبَمْسأ

َ
»أ

ِخَرِة؛ عطا کن به من در مقابل 
ْ

َجِمیَع َخْیِر ال
خواهش و خواسته ام همه خیر دنیا و همه 

خیر آخرت را«.
اینکه می گویند از خــدا کم نخواهید در 
ظاهر ممکن اســت جمله ساده ای باشد، 
ولی واقعاً کارساز است چون خداوند متعال 
ي َفِإّنِي  َلَك ِعبادي َعّنِ

َ
می فرماید: »َو ِإذا َسأ

اِع ِإذا َدعــاِن ؛7 و 
َ

جیــُب َدْعــَوَة الــّد
ُ
َقریــٌب أ

هنگامی کــه بندگان من، از تو درباره من 
سؤال کنند، )بگو:( من نزدیکم! دعای دعا 
کننده را، به هنگامی کــه مرا می خواند، 

پاسخ می گویم« .
ــاَک َجِمیــَع  َلِتی ِإّیَ

َ
ــی ِبَمْســأ »َو اْصــِرْف َعّنِ

ُه َغْیُر َمْنُقوٍص َما  ِخَرِة َفِإّنَ
ْ

ْنَیا َو َشــّرِ ال
ُ

َشــّرِ الّد
ْعَطْیَت َو ِزْدِنی ِمْن َفْضِلَک َیا َکِریُم؛ و دور 

َ
أ

کن از من بنا برخواســته و خواهشم تمام 
شر دنیا و شــر آخرت را، زیرا هر چقدر تو 
عطا کنی )از خزانــه فضل و کرمت( کم 
نمی شــود و بر من بیافزا از بخشش خود 

ای بزرگوار«.
خیر و شر چیســت؟ با پاسخ به این سؤال 
می توان خیلی از شبهات اعتقادی را که به 

ذهن خطور می کند پاسخ داد.
مرحوم میرداماد می فرمایند: »الشر قضایاء 
النفســانّیه و الخیر الهامات االلهّیه؛ شر از 
قضایای نفســانی انسان اســت و خیر از 
الهامات ذوالجالل و االکرام است«. اگر 
کسی توانست این نفس دون را مهار کند، 
صــد در صد در خیر قرار می گیرد و عمده، 

همین است. 
ْعَماِء َو اْلُجوِد  ْکَراِم َیا َذا الّنَ ِ

ْ
ِل َو ال

َ
»َیا َذا اْلَجال

اِر؛  ْم َشــْیَبِتی َعَلی الّنَ ْوِل َحّرِ َیــا َذا اْلَمّنِ َو الّطَ

ای صاحب جــاه و جالل و اکــرام، ای 
صاحب نعمت ها و جود و بخشــش، ای 
کسی که بر ما منت می گذاری و )حاجات 
ما را برآورده می ســازی( و ای بلند مرتبه 
سخاوتمند، آتش جهنم را بر موی سفید 

من حرام گردان«.
 چرا می خوانیم آتش را بر موها حرام کن 
و نگفته مثاًل آتش را بر دست و یا پا و زبان 

و یا...  حرام کن؟ 
حســاس ترین عضو بدن در مقابل آتش 
همین - مو -  اســت لذا اگر آتش بر موها 
حرام شود طبیعتاً تمام اعضاء از سرتا پا در 
امان خواهد بود و دیگر خبری از سوختن 

نیست؛ 
ممکن اســت برای خیلی ها این ســؤال 
پیش بیاید که فلسفه حرکت دادن انگشت 
سّبابه در هنگام قرائت این قسمت دعای 

شریف چیست؟ 
ابو بصیر گوید: از امــام صادقg از دعا 
کردن و بلند کردن دست ها پرسیدم فرمود: 
بر چهار گونه است: اما برای پناه بردن به 
خدا )از شر دشمنان( درون دست های خود 
را بــه طرف قبله کنی و اما در دعای برای 
روزی دست های خود را باز کنی و درون 
آن دو را به سوی آسمان بداری و اما تبتل 
پس آن اشاره کردن با انگشت سبابه است 
و اما ابتهال: بلند کردن دســت ها است، 
به طوری که از ســرت بگــذرد و دعای 

را تضرع  این است که انگشت سبابه 
در برابر رویت بجنبانی و آن 

دعای  خیفه  )و هراس( 
است.8

تحریک احساس با اسلوب دعایی و مناجاتی 

مسجــــد
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رمزورازخوبگوشکردن
حسین هرمز

منبر  كارگاه مهارت 

ایجاد انگیزه به روش 
ابهامی و همراه با تعریف مطلب 

در این بحــث از رمز و رازی صحبت خواهد 
شد که با اســتفاده از آن صمیمت بین افراد 
افزایش می یابد؛ صمیمیت بین افراد خانواده، 
بین همکاران، بین همکالسی ها، بین اقوام و 
بین همسایه ها در گرو رعایت این مهم است 
و از طرفــی بی اعتنایی به این مهم، نشــان 
بی ادبی است. بر عکس، حسن توجه به این 
مهارت، عالمت تربیت اجتماعی و بها دادن 

به موقعیت انسانی است. 
امــا آن مهارتی کــه در ارتقــاء روابط مؤثر 
اســت، هنر خوب گوش کردن است. گوش 
دادن یک ضرورت اســت و »خوب گوش 
کردن« یک هنراست؛ زیرا بیشتر بهره ها را 
از این رهگذر می توان به دســت آورد و اغلب 
خسارت ها هم به خاطر خوب گوش نکردن 
و بهره نبردن از شنیده ها و گوش کردن های 

غافالنه و سهل انگارانه است. 
امیرالمؤمنین عليg درباره اهمیت خوب 
ْحَســَن 

َ
گــوش کردن می فرماینــد: »َمــْن أ

َل ااِلْنِتَفاع؛1 کســي که خوب  ااِلْســِتَماَع َتَعّجَ
گوش دهد، زودتر سود مي برد«.

گوش تو دو دادند و زبان تو یکی                                   
یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو

اقناع اندیشه 
به روش تنطیم و دسته بندی

اما برخی از رسم و رسوم گوش دادن عبارت 
اند از: 

1. عالقه نشان دادن به سخنان گوینده 
جان مورگان، نویســنده کتاب روان شناسي 

اجتماعي مي نویسد:
»بهترین قدرداني و اهمیتي که مي توان براي 
یک شخص قائل شد، این است که به دقت 
گوش و هوش خود را به او بســپارید؛ زیرا به 
دقت گوش کردن نه تنها راه آســاني براي 
جلب دوستي دیگران است؛ بلکه آنها را وادار 
مي کند که براي ما صحبت کنند و اطالعاتي 
به دست آوریم. فقط با گوش دادن به صحبت 
دیگران و با میدان دادن به طرف اســت که 
ما مي توانیم او را راضي و خوشــحال کنیم و 
هــم خاطر ه اي خوش از خود در ذهن او باقي 

گذاریم«.2
اگر کســي خبر، داســتان یا مطلبي را بازگو 
مي کنــد، باید چنان با عالقه به آن گوش فرا 
داد که تصور شود شــنونده نمي داند و براي 
نخستین بار اســت که مي شنود، نه اینکه با 

بي اعتنایي به گوینده بفهمانیم که 
آن را شــنیده و خوانده ایم و از 

آن آگاهیم.

رفتارسازی 
همچنین شــنونده نباید خــود را داناتر از 
گوینده فرض کند و به گفته هاي او گوش 
ندهد یــا بي اعتنایي کنــد و گمان برد هر 
چیزي را مي فهمد و نیازي به شنیدن ندارد. 
چقدر زیباســت که زوجین موقع شنیدن 
صحبــت طرف مقابل، کمی به ســوی او 
متمایل شده و نشان داده که به صحبت های 
او عالقه دارند و با تکرار کلماتی از گفته های 
طرف مقابل، او را به ادامه صحبت تشویق 

 کنند.
2. اجازه گرفتن براي شنیدن

یکــي از آداب اجتماعــي گــوش دادن، 
اجــازه گرفتن اســت. اگر کســاني با هم 
ســخن مي گویند و مایل نیستند دیگران، 
سخنانشــان را بشــنوند، نباید میانشان 
نشست و به حرف هایشــان گوش داد. یا 
باید از محل سخن گفتن آنان بیرون رفت 
یــا از آنان اجازه گرفت یا به نوعي خود را به 
کاري مشــغول ساخت که سخنان آنان به 
گوش نرســد. دست کم آنکه باید بي توجه 
بود، نه حساس براي گوش دادن و پي بردن 
به محتواي ســخن آنان. در این باره فرق 
نمي کند که سخن گفتنشان، حضوري باشد 
یا تلفني. در همین زمینه، رسول خدا مي 
فرماید: »اذا کاَن اْثَناِن َیَتناَجیاِن َفالَتدُخْل 
َبیَنُهما؛3 وقتي دو تن آهسته سخن 
مي گویند، میان آنها داخل 

مشو«.
 gامام صادق

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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1. تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص6۷0.
2. آیین آداب معاشرت )روا ن شناسي اجتماعي(، صص 

۵1 و۵2. 
3. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحة، ص98.

۴. الخصال، ج 1، ص109.
۵. تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص681.

6. عالمه مجلسی، بحار األنوار، ج 16، ص1۵3.

۷. همان، ج ۴9، ص90.
8. شیخ حّر عاملی، وسائل الشیعه؛ ج1، روایت 13.

9. تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص۴۵۷.
10. کلینی، کافي، ج 6، ص۴3۴.

11.   اسرا: 36.
12.   في تفسیر القرآن، ج 3، ص۵3۴.

13. انفال: 2۴.

پی نوشت

می فرمایند: »َمِن اْســَتَمَع ِإَلی َحِدیِث 
ُذَنْیِه 

ُ
َقْوٍم َو ُهــْم َلُه َکاِرُهوَن ُیَصّبُ ِفي أ

ُنُك ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمة؛4 کســی که به 
ْ

ال
ســخن گروهی گوش دهد، در حالی 
که آنان، آن را خوش نداشته باشند )و 
تمایلی به شنیدن او نداشته باشند( روز 
قیامت، در گوش هایش سرب گداخته 

ریخته می شود«.
3. قطع نکردن گفتار گوینده

شــنونده باید با تحمل و صبوري به 
سخنان گوینده گوش دهد تا گفتار او 
به پایان برسد و این نشان بزرگواری 
  gفرد اســت. امیــر المؤمنین علی

می فرمایند:
ــؤَدِد الّصبُر ألســتَماِع َشْکَوی  »ِمَن الّسُ
اْلَمْلهــوِف؛5 از بزرگواری و آقایی است 
که انســان برای گوش ســپردن به 
شــکوی و ناله دردمند، تحمل و صبر 

داشته باشد«.
بریدن ســخنان گوینده با هر لحني 
که باشد، نشانه بي ادبي است و ارزش 
شنونده را پیش گوینده کم خواهد کرد. 
 در سیره اخالقي حضرت رسول
َم، َاْنَصتُوا َلُه حّتی 

َ
آمده است: »َمْن َتَکّل

َغ؛6 کسی که سخن می گفت، به او  َیْفَر
گوش می دادند، تا ســخنش به پایان 

برسد«.
درباره امام رضاg نیز، از ابراهیم بن 

عباس روایت است که:
»َو مــا َرأیُت َقَطَع َعلی َاَحٍد َکالَمُه َحّتی 
َغ منه؛7 آن حضرت را هرگز ندیدم  َیْفَر

که سخن کسی را قطع کند، مگر آنکه 
آن شــخص از ســخن خویش فارغ 

شود«.
رسول خدا مي فرمایند: »هرکس 
وارد گفتار دیگران شود و سخن برادر 
مســلمانش را قطع کند، همانند این 
است که صورت او را مجروح ساخته 

است«.8
5. گوش نسپردن به هر سخني 

آداب اســالمي بــه انســان مؤمن 
مســلمان اجازه نمي دهــد که به هر 
سخني گوش بسپارد. امیر المؤمنین 
ُذَنَك 

ُ
ْد أ علیg می فرماینــد: »َعــّوِ

ُحْســَن ااِلْســِتَماع ؛9 گــوش خود را به 
»خوب شنیدن« عادت بده!«

امام جوادg در رهنمودي مي فرمایند: 
ْصَغی ِإَلــی َناِطٍق َفَقْد َعَبَدُه َفِإْن 

َ
»َمْن أ

 
َ

ي َعِن اهَّلِل َعــّزَ َو َجّل اِطــُق ُیــَؤّدِ َکاَن الّنَ
ي  اِطُق ُیَؤّدِ َفَقــْد َعَبــَد اهَّلَل َو ِإْن َکاَن الّنَ
ــْیَطاَن؛10 

َ
ــْیَطاِن َفَقــْد َعَبَد الّش

َ
َعِن الّش

کسي که به ســخن گویي گوش فرا 
دهد او را پرستش کرده است. بنابراین 
اگر از خدا مي گوید، خدا را پرســتش 
کرده و اگر از زبان شــیطان مي گوید، 

شیطان را پرستیده است«. 
این روایت بیانگر این نکته مهم است 
که سخن هر چه باشــد و از هرکس 
باشــد، اثر دارد و گوش فــرا دادن به 
سخنان این و آن معمواًل با تأثیر آن در 

دل آدمي همراه است.

تحریک احساس به روش داستانی
در زمــان عبدالملک یا یکي دیگر از خلفــاي بني امّیه که لهو و 
موســیقي خیلي رایج بود، به خلیفه خبر دادند که فالن شخص، 
خواننده اســت و کنیــزي دارد که او هم خواننده اســت و تمام 
جوان هاي مدینه را فاسد کرده و اگر به کار او نرسید، تمام مدینه 
را فاســد مي کند. خلیفه دستور داد که غل به گردن آن مرد و زن 
انداختند و آنها را به شام بردند، وقتي در حضور خلیفه نشستند، آن 
مرد گفت: »معلوم نیست آنچه که او مي خواند غنا باشد« و از خلیفه 
خواست که خودش امتحان کند. خلیفه دستور داد، کنیز بخواند، 
او شروع به خواندن کرد، کمي که خواند دید سر خلیفه دارد تکان 
مي خورد، کم کم کار به جایي رسید که خود خلیفه شروع کرد به 
چهار دست و پا راه رفتن و مي گفت: »بر این مرکب خودت سوار 

شو!«.
گوش دادن به موسیقي، اراده را تضعیف و به تدریج بنده شیطان 

می کند.
روزي شــخصي نزد امام صادقg آمد و از ایشان پرسید: »پدر و 
مادرم به فدایت، گاهي اوقات که من داخل مســتراح مي شوم از 
خانه کنارِي ما صداي آواز مي آید و من صداي آنها را مي شــنوم و 

چه بسا نشستن در مستراح را طول مي دهم و زیاد می نشینم«. 
حضرت به او فرمودند: »این کار را انجام نده«.

مرد گفت: »به خدا قســم از روي عمد و قصد آنجا نمي روم؛ بلکه 
آوازي است که به گوشم مي رسد«.

امام فرمودند: »مرحبا به تو )خوب توجیح مي کني!( مگر نشنیده اي 
وَلِئَك 

ُ
 أ

ُ
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُکّل که خداي عّزوّجل مي فرماید: »ِإّنَ الّسَ

؛11 قطعاً گوش و چشم و دل، همه مسئولند«.  ً
َکاَن َعْنُه َمْسُئوال

آن مرد گفــت: »گویا من این آیه قرآن را از هیچ عرب و عجمي 
نشنیده بودم، من استغفار مي کنم و دیگر به این کار بر نمي گردم«.12

 همچنین امــام صادقg درباره اهمیت و اثــر گوش دادن به 
احادیث اهل بیــت می فرمایند: »ِإّنَ َحِدیَثَنا ُیْحِیــي اْلُقُلوب؛ 

همانا احادیث ما موجب زنده شدن قلب ها است« .
ذیَن آَمُنوا 

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
خداونــد متعال نیز درباره این اثر می فرماید: »یا أ

ُکــْم ِلما ُیْحییُکم؛13 ای  ُســوِل ِإذا َدعا ِ َو ِللّرَ
اْســَتجیُبوا هَّلِلَّ

کسانی که ایمان آورده اید! دعوت خدا و پیامبر را 
اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی 
چیزی می خواند که شما را حیات 

می بخشد«.

مسجــــد
شمـاره184
اردیبهشتماه
1 3 9 4
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gفیشروضهحضرتامامکاظم
هادی الیاسی

منبر  كارگاه مهارت 

حلقه وصل
شیخ مفید می نویسد:

 حضرت ابو الحســن از همــه مردم معاصرش 
پارساتر و داناتر و باســخاوت تر و گرامی تر بود. 
روایت شــده آن حضرت نماز شب را مي خواند 
و آن را به نماز صبح، متصل مي کرد و پس از آن 
به تعقیب نماز مشغول مي شد تا خورشید طلوع 
مي کرد و تا زوال شمس سر به سجده مي گذارد و 
به دعا و حمد خدا مشغول بود و همواره مي گفت :

اَحَة ِعْنَد اْلَمْوِت َو اْلَعْفَو ِعْنَد  ُلَك الّرَ
َ
ْسأ

َ
ُهّمَ ِإّنِي أ

َ
ُ»الّل

اْلِحَساِب؛ پروردگارا از تو درخواست مي کنم، مرا 
هنگام مرگ آســایش داده و به آسانی روح مرا 
قبض کنی و از کرده های من در وقت حســاب 

من درگذری«.
و از جمله دعاهای آن جناب این بود:

ْنُب ِمــْن َعْبــِدَك َفْلَیْحُســِن اْلَعْفُو ِمْن 
َ

»َعُظــَم الّذ
ِعْنــِدك ؛ گناه بنده تو بزرگ اســت و بخشش از 

جناب کبریائی تو نیکوست«.
از خوف چنان مي گریست که محاسن شریفش 
تر مي شــد و از همه مردم بیشتر به صله رحم و 

دیدار نزدیکانش توجه داشت .1
حضرت موســی بن جعفرg ده ســال و اندی 
بود که هر روز از طلوع خورشــید تا هنگام زوال 
را با یک ســجده به سر می برد. گاهی هارون بر 
بامی که مشــرف به زندان بود می آمد و به ربیع 
می گفــت: این چه پارچه ای اســت که هر روز 
می بینم که روی زمین است؟ ربیع پاسخ می داد، 
این پارچه نیســت! موسی بن جعفر است که هر 

روز از طلوع آفتاب تا زوال به سجده می رود.
هارون گفت: این شــخص از رهبان بنی هاشم 
است و از دنیا بریده اســت. گفتم: پس چرا او را 
زنــدان نموده و بر او ســخت گرفته ای؟ گفت: 

هیهات، چاره ای جز این ندارم.2 

شعر مرثیه
احوال من از این تن تب دار روشن است
زندان من به چشم گهربار روشن است

از صبح تا غروب که حبسم به زیر خاک 

تا صبح حالم از دم افطار روشن است
این سال ها که سخت گذشته برای من

دم به دمش ز آه شرربار روشن است
یک جا بالی شیعه به جانم خریده ام
آثار آن به جسم من زار روشن است

معلوم تا شود به سر من چه آمده
از صورتم که خورده به دیوار روشن است

حرفی ز استخوان صبورم نمی زنم
از ساق پام شدت آزار روشن است

جسمم کبود هست ولی غیر عادی است
حتی به زیر سایة دیوار روشن است

زنجیر را که عضو جدید تنم شده
پنهان نکرده ام ، همه اسرار روشن است

من دیده بسته ام به همه، غیر فاطمه
چشمم فقط به دیدن دل دار روشن است3

متن مرثیه
ْهــِل َبْیِتِه َو َصّلِ َعَلی 

َ
ٍد َو أ ُهــّمَ َصّلِ َعَلی ُمَحّمَ

َ
»الّل

ْخَیاِر َو َعْیَبِة 
َ ْ
ْبَراِر َو ِإَماِم األ

َ ْ
ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر َوِصّيِ األ

ْلــِم َو اْلَمْقُبوِر ِباْلَجْوِر َو 
ُ

ْنــَواِر... ِ َو اْلُمْضَطَهِد ِبالّظ
َ ْ
األ

ــُجوِن َو ُظَلــِم اْلَمَطاِمیِر ِذي  ِب ِفي َقْعِر الّسُ
َ

اْلُمَعــّذ
اِق اْلَمْرُضوِض ِبَحَلِق اْلُقُیود...«.4 الّسَ

امام در یک زندان بسر نبرد، در زندان های متعدد 
بســر برد. او را از این زنــدان به آن زندان منتقل 
می کردنــد و راز مطلب این بود که در هر زندانی 
که امام را می بردند ، بعد از اندک مدتی زندانبان 

مرید او می شد .
اما در آخرین زندان به امام خیلی سخت گذشت: 
یحیی برمکی امــام را تحویل گرفت و تحویل 
زندانبان دیگری به نام ســندی بن شاهک داد، 
که می گویند اساساً مسلمان نبوده و در زندان او 
خیلی بر امام سخت گذشت، امام در زندان او هیچ 
روی آسایش ندید. نجوای امام کاظمg در این 

زندان چنین بود:
ْصِني ِمْن  ِني  ِمْن  َحْبِس  َهاُروَن  َوَخّلِ ِدي َنّجِ »یا َسّیِ
َجِر ِمْن َبْیِن َرْمٍل َوِطیٍن َوَماٍء َوَیا 

َ
َص الّش َیِدِه َیا ُمَخّلِ

َص  َبــِن ِمْن َبْیــِن َفــْرٍث َو َدٍم َو َیا ُمَخّلِ
َ
ــَص الّل ُمَخّلِ

اِر ِمْن  َص الّنَ اْلَوَلِد ِمْن َبْیِن َمِشیَمٍة َو َرِحٍم َو َیا ُمَخّلِ
وِح ِمْن َبْیِن  َص الّرُ َبْیــِن اْلَحِدیِد َو اْلَحَجِر َو َیا ُمَخّلِ

ْصِني ِمْن َیَدْي َهاُرون ؛5 ای  ْمَعاِء َخّلِ
َ ْ
ْحَشــاِء َو األ

َ ْ
األ

آقای من، ســرور من، مرا از زندان هارون نجات 
بده و از دســت او رهایم کن. ای که درخت را از 
بین گل و شن بیرون می آوری! ای که شیر را از 
بین مجرای خون و سرگین خارج می کنی. ای 
که جنین را از میان رحم و مشیمه خارج می کنی! 
ای که آتش را از آهن و ســنگ بیرون می آوری! 
ای که روح را از بین امعاء و احشاء خارج می کنی! 

مرا از دست هارون نجات بده«.
سندی بن شــاهک امام را مســموم کرد و به 

شهادت رساند. 
شــیخ صدوق از حسن بن عبداهلل صیرفی 
نقل کرده است که: پدرم گفت: حضرت موسی 
بن جعفر به دست سندی بن شاهک از دنیا رفت 
و پس از شهادت او را بر تابوتی نهاده و می گفتند: 
اِفَضِة َفاْعِرُفــوُه؛ این امام رافضیان  »َهــَذا ِإَمــاُم الّرَ
اســت«، او را بشناســید... غالمان سلیمان بن 
ابــی جعفر آمدند و در کنار پل بغداد بدن امام را از 
غالمان سندی بن شاهک گرفتند. تابوت را بر 
َراَد 

َ
 َمْن أ

َ
ال

َ
ســر چهار راهی گذاشته و ندا دادند: »أ

ِب ُموَسی ْبَن َجْعَفٍر َفْلَیْخُرج ؛6 هر  ّیِ
َب ْبَن الّطَ ّیِ

الّطَ
که می خواهد انسان پاک نهاد، موسی بن جعفر 

را زیارت کند بیاید«.
برای حضرت موســی بن جعفر کفنی آورند که 
تمام قرآن را بر آن نوشــته بودند. آن حضرت را 
کفن کردند و سپس تشییع با شکوهی برگزار شد 
و جنازة مبارک حضرت را به سوی منابر قریش 

برده و در همان جا دفن کردند.7

پی نوشت
1. شیخ مفید، االرشاد، ج2، ص 231.

2. عیون اخبار الرضاg، ج1، ص82؛ عالمه مجلسی، بحار االنوار، 
ج۴8، ص221.

3. شاعر: رضا رسول زاده.
۴. عالمه مجلسی، بحار االنوار، ج99، ص1۷.

۵. ابن شهرآشوب، المناقب، ج۴، ص30۵.
6. شیخ صدوق، کمال الدین، ج1، 

ص38.
۷. همان.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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حلقه وصل
»وعلم آدم االسماء کلها ثم عرضهم علی المالئکه 
فقال انبئونی باســماء هــؤالء ان کنتم صادقین. 
قالــوا ســبحانك ال علم لنــا اال ما علمتنــا انك انت 

العلیم الحکیم« .1 
 برترین علم ها، علمی اســت که مســتقیماً از 
ذات الهی به شــخصی افاضه شود، یعنی دارای 
علم »لدنی « باشــد. زینب به شــهادت امام 
ســجادg دارای چنین علمی بود، آن جا که به 
عمه اش فرمود:» انت عالمه غیر معلمه وفهمه 
غیر مفهمه؛2 تو بی آنکه آموزگاری داشته باشی، 

عالم و دانشمند هستی«.
آنچه خوبان همگی داشتند، او به تنهایی داشت. 
شــب ها در حال عبادت بود و روزها را روزه و به 
تقــوا و پرهیزکاری معروف بود. تا جایی که امام 
حسینg که خود معصوم و واسطه فیض الهی 
است، هنگام وداع به خواهرش می فرماید: »یا 
اختاه ال تنسینی فی نافله اللیل؛3 خواهر جان! مرا 

در نماز شب فراموش مکن!« 
زینب به حدی عاشــق شــب زنده داری بود 
که هیچ مصیبتی وی را از عبادت باز نداشــت. 
اما گذر ایام این دنیای پست، کاری کرد که این 
بانوی جلیل القدر گاهی توان ایستادن برای نماز 
نداشتند. امام سجادg فرمود: »ان عمتی زینب 
کانت تؤدى صلواتها، من قیام الفرائض والنوافل 
عنــد مســیرنا مــن الکوفه الــی الشــام وفی بعض 
منــازل کانــت تصلــی من جلــوس لشــده الجوع 
والضعف؛4 عمه ام زینب در مســیر کوفه تا شام 
همه نمازهای واجب و مستحب را اقامه می نمود 
و در بعضی منازل از شــدت گرسنگی و ضعف، 

نشسته نماز می گزارد«.
زینب که حضور هفت معصوم را درک کرده و 
به خوبی درس والیت مداری را از مادر شهیده اش 
فرا گرفته بود؛ به زیبایی آن را در کربال به عرصه 
ظهور رساند. از جمله در مجلس ابن زیاد5، شهر 
شام، مجلس یزید و خطبه غراء و تاریخی کوفه 
که فرمود: »وانی ترحضــون قتل ســلیل خاتم 
النبوه ومعدن الرســاله وسید شباب اهل الجنه؛6  
لکه ننگ کشتن فرزند آخرین پیامبر و سرچشمه 
رسالت و آقای جوانان بهشت را چگونه خواهید 
شســت؟ زنان به قدری تحت  تأثیر قرار گرفته 
بودند که به پا ایســتاده )برکشته شدگان کربال( 
زاری و شیون می نمودند، در حالی که گریبان ها 
)شــان را( می دریدند. او به قدری تسلیم امامت 
 بود که حتی در لحظة آتش زدن خیمه گاه، یعنی 

در آغاز امامت امام سجاد نزد ایشان عرض کرد: 
ای یادگار گذشتگان خیمه ها را آتش زدند ما چه 

کنیم؟ فرمودند: »علیکن بالفرار«.7
تو رفتی و غرور حریمت شکسته شد
هنگام غارت حرم، آن هم چه غارتی

آتش زدند خیمة ما را و بعد از آن
دزدیده شد تمامی اشیاء قیمتی

این بچه ها تمامی شان لطمه خورده اند
با من ولی به شکوه نکردند صحبتی

شرمنده ام رقیة تو در خرابه ماند
لطفی کن و سراغ نگیر از امانتی8

شعر مرثیه
السالم ای دختر شاه نجف             

السالم ای صابر صحرای طف
السالم ای چادر زهرا به سر           

السالم ای نور خورشید و قمر
السالم ای مقتدای عالمین              

السالم ای خواهر خوب حسین
السالم ای بانوی ماتم زده              

صبر تو صبر جهان بر هم زده
السالم ای تار و پود فاطمه              

دختر صورت کبود فاطمه
السالم ای مظهر شور و شعور         

پای تا سر عشق سر تا پا حضور
السالم ای کربال در کربال                

ای به ایمان برادر مبتال
الســالم ای خطبه خوان شهر شــام     خواب را 

کردی به بدخواهان حرام
السالم ای چشم زیبا بین عشق      زینب کبری و 

زهرای دمشق9

متن مرثیه
و اما دل ها بسوزد برای دختری که تمامی آن چه 
را بر مادر گذشت به ارث برد، ولی سهم اضافه ای 
هم برداشــت و آن اینکه از خانه اش به بدترین 

خانه حرکت کرد )به اسارت رفت(.
صورت را ]در اسارت[ با دست راست می پوشاند 
و اگر نیاز می شد، از دست چپ هم بهره می برد. 
یزید ملعون کاری کرد که حضرت بر ســرش 
فریاد برآورد: »أ من العدل یا ابن الطلقاء تحذیرك 
حرائرك و امائك و سوقك بنات رسول اهَّلل سبایا؟ 
قــد هتکت  ســتورهن و ابدیــت وجوههــن؛10 ای 
پسر آزاد شــده های ]جدمان پیامبراسالم[ آیا 
این از عدالت اســت که زنان و کنیزکان خویش 

را پشت پرده نشانی و دختران رسول خدا )صلی 
اهلل علیه وآله( را به صورت اســیر به این سو و آن 
سو بکشانی؟ نقاب آنان را دریدی و صورت های 

آنان را آشکار ساختی«.
ولی آنقدر صبــر به خرج داد کــه در زیارتنامه 
حضرتش می خوانیم: »لقد عجبت من صبرک 
مالئکه الســماء؛ مالئکه آســمان از صبر تو به 

شگفت آمدند«.
این بانوی مصیبت دیــده و داغ دار در چند مورد 

جان امام سجادg را نجات دادند از جمله:
بعد از عاشورا در لحظه هجوم دشمنان به خیمه ها 
شــمر تصمیم گرفت، امام سجاد را به شهادت 
برســاند، ولی زینب فریاد زد: تا من زنده هستم 
نمی گــذارم جان زین العابدین در خطر افتد. اگر 
می خواهید او را بکشید، اّول مرا بکشید، دشمن 

با دیدن این وضع، از قتل امام صرف نظر کرد.11
و زمانی که ابن زیاد فرمان قتل امام سجاد را صادر 
کرد، زینب آن حضرت را در آغوش کشــید و 
با خشــم فریاد زد: ای پسر زیاد! خون ریزی بس 
اســت. دست از کشتن خاندان ما بردار »واهلل ال 
افارقه فان قتلته فاقتلنی معه؛ به خدا قسم هرگز 
او را رها نخواهم کرد، اگر می خواهی او را بکشی 

مرا نیز با او بکش«.

تازه فهمیدم دلم از خاک پای زینب است
اشک های دیده ام از اشک های زینب است

تازه فهمیدم دلم عصیان نمی گیرد چرا
این دل شوریده ام مست والی زینب است12

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

پی نوشت 
1. بقره: 31 و 32.

2. شیخ عباس قمی، منتهی المال، ج 1، ص 298، تهران، علمیه 
اسالمیه، چاپ قدیم،1331 ه . ش.

3. ذبیح اهَّلل محالتی، ریاحین الشریعه، ج 3، ص61 و 62.
۴. همان، ص 62.

۵. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج ۴۵، ص 133.
6.همان، ج ۴۵، ص 110 و 111.

۷. همان، ج ۴۵، ص ۵8، محمد مهدی حائری، معالی السبطین، 
ج 2، ص 88.

8.مصطفی متولی
9. سید جمال الدین شهرزاد 

10. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج ۴۵، 
ص 13۴، بیروت، داراحیاء التراث 

العربی.
11. همان، ج ۴۵، 

ص 61.
12.محمود 

ژولیده

rفیشروضهحضرتزینب
نفیسه پورامینی

  منبر
كارگاه مهارت 

مسجــــد
شمـاره184
اردیبهشتماه
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آیت اللـه پشت کوهی:

هنــــــــــرآیتاهللضیــــــــاءآبادیدرسادهگوییاست
به کوشش سید محمدمهدی هاشمی

درمورد شخصیت افراد بزرگواری همچون آیت اهلل سید محمد ضیاءآبادی نوشتن و صحبت کردن 
سخت است، چراکه این بزرگواران بی ادعا سعی در مخفی نگه داشتن فضایل و خدمات خود 

دارند. برای همین منظور خدمت آیت اهلل عبداالمیر پشت کوهی آمدیم. وی اصالتا اهل شمیرانات 
است و در حوزه علمیه قائم طلبگی را آغاز کرد. وی شاگرد حضرات آیات سید علی اصغر هاشمی 
علیا، سید فتاح هاشمی حکم آبادی و فلسفی )تنکابنی( بود و در مشهد از سید عبداهلل موسویان 

در فلسفه بهره برد. ایشان سال ها در این منطقه تهران با علما مأنوس هستند و در سنگر وعظ و 
خطابه و تدریس موفق هستند و با آغوش باز پذیرای ما بودند. تا بتوانیم درمورد گوشه ای از زندگی 

این عالم بزرگوار صحبت کنیم.

قرآن بود، که الحمدهلل بیشتر آن هم چاپ شده، 
البته یک دوران تقریباً طوالنی هم شرح زیارت 
جامعه کبیره و یک بحث اخالقی داشتند. ایشان 
از نزدیکان مرحوم آقای شاهچراغی بود که در 

تربیت شاگرد بسیار موفق بود.

نکته خاصــی که منبر ایشــان را از دیگر منابر 
متمایز می کرد چه بود؟

شــیوه منبر آقای ضیاء آبادی و هنر ایشــان در 
بسیار ساده گویی است. یعنی ایشان هنرش در 
این است که مسائل خیلی عمیق، حتی مسائل 
خیلی غامض قرآن را به ســادگی بیان می کند. 
چند آیه در قرآن هســت که تبیین و تفسیرش 
مشکل است. من خیلی دقت کردم حضرت آیت 
 اهلل وقتی که به این آیات می رســد، خیلی روان 
می تواند تحویل بدهد. همان طوری که شــما 
می دانید هنر بزرگ این اســت که کسی بتواند 
مسائل بزرگ عرفانی را ساده بیان کند و اوج هنر 
موالنا در این اســت که مسائل خیلی سنگین را 
خیلی ساده در قالب داستان بیان می کرد. شهید 
مطهری هم در داستان راستان توانسته با زبان 
ساده صحبت کند. آقای ضیاء آبادی گرچه ساده 
سخن می گوید، ولی این ساده گویی عمق خیلی 

زیادی دارد. 

آیــت اهلل ضیاءآبــادی 
چه فعالیت هایــی بعد از 

مراجعت به تهران داشتند.
آقای ضیاء  آبادی همیشــه 
با منبــر و تدریس در حوزه 
علمیــه مجتهــدی توأم 
بوده انــد. مرحــوم آقــای 
مجتهدی که بسیار حساس 
و نکته سنج و وسواسی بود 
به آقای ضیاء آبادی عالقه 

وافری داشت. آقای مجتهدی عصبانی مزاج بود 
و وقتی که می خواست تنبیهی بکند، طلبه ها آقای 
ضیاء آبادی را واســطه می کردند. مرحوم آقای 
مجتهدی وصیت کرده بود آقای ضیاء آبادی بر 
ایشــان نماز بخواند. دو نماز بر آقای مجتهدی 
خوانده شــد، یک نماز را آقای ضیاءآبادی شب 
خواندند و یک نماز هم که مرحوم آقای مهدوی 
کنی برای عموم مردم خواندند. آقای ضیاء آبادی 
مدت ها در مدرسه مرحوم مجتهدی استاد رسائل 
و مکاسب بود و شاگردهای بسیار زیادی را هم 
تربیت کرد. ســپس همزمــان امامت جماعت 
مســجد علی بن موســی الرضاg در خیابان 
سقاباشی را عهده داشت. برای آقای ضیاء آبادی 
هیچ چیزی مهم تر از انجــام تکالیف و وظیفه 
نیســت و در زمانی که همسرشان دچار کسالت 
شدند، منزلشــان را به شمیرانات منتقل کردند. 
ایشان به خاطر این که از همسرشان مواظبت و 
مراقبت کند، درس را در مدرسه آقای مجتهدی 

تعطیل کردند. 

لطفاً درباره جلسات ســخنرانی ایشان نکاتی 
بفرمایید.

ایشــان یک جلســه ای در جمعه اول هر ماه در 
منزل شان داشــتند که من اّولین بار ایشان را در 
آن مجلس زیارت کــردم. آیت اهلل ضیاءآبادی 
دوشنبه ها در مسجد، درس اخالق داشتند، که 
این درس اخالق بســیار درس اخالق عالی ای 
بود، ولی چون مطالب یک مطالب خاصی بود، 
در ابتدا ایشــان اصاًل اجازه ضبط هیچ بحثی را 
نمی دادند. آقای علــی الریجانی، که آن موقع 
رئیس سازمان صدا و سیما بود،  ما را واسطه کرد 
برای این که جلسات صبح های جمعه شان ضبط 
شود که خود ایشــان مخالفت کرد و اجازه نداد. 
بحث های صبح های جمعه شــان تفسیر قرآن 
بود که چاپ هم شــده است. آقا دستور دادند که 

لطفاً در مورد منش و رفتار آیت اهلل ضیاء آبادی 
از وقتی با ایشان آشنا شدید بفرمایید.

یقیناً یکی از بــزرگان تهران و مفاخر روحانیت 
شیعه، آیت اهلل ســید محمد ضیاء آبادی است. 
ایشان شاگرد اشــخاصی مانند مرحوم رفیعی 
قزوینی، مرحوم آیــت اهلل العظمی بروجردی و 
امام بودند. آقای ضیاء آبادی جزو بهترین وعاظ 
تهران هســتند. البته منبر و وعظ ایشان خاص 
بــود. در تهران شــخصیت هایی مانند مرحوم 
آقایان فلسفی، راشد، مناقبی، خندق آبادی و غیره 

داشــتیم که وعاظ معروفی 
بودند، ولی آقای ضیاء آبادی 
از ابتدا منش و سلوک و شیوه 
منبرش با این افراد خیلی فرق 
می کند.  آقــای ضیاء آبادی 
تسلط کاملی به قرآن داشتند، 
هنوز هــم ایــن بحثی که 
دوشــنبه ها در مسجد دارند، 
بر مبنای آیات قرآن اســت و 
مدت ها، صبح هــای جمعه 
جلســه ای را اداره می کردند 
که آن هم مبنایش تفســیر 


شیوه منبر آقای ضیاء آبادی 

و هنر ایشان در بسیار 
ساده گویی است. یعنی 

ایشان هنرش در این است 
که مسائل خیلی عمیق، 

حتی مسائل خیلی غامض 
قرآن را به سادگی بیان 

می کند. 
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منبر  امام طراز مسجد



صبحانه   این جلســه بسیار ســاده باشد و با این 
که جلســات در خانه های بعضی  از افراد برگزار 
می شــد که دارای تمکن مالی باالیی بودند، اما 
ایشان دستور دادند که تمام صبحانه ها باید ساده 

باشد. 
 دوشنبه ها در مسجد یک بحث اخالق داشتند. 
در ابتدای بحث های اخالقی  یک مسئله شرعی 
می گفتند و  احــکام را از یک دید و نگاه نو بیان 
می کردند که در هیچ رســاله ای نمی توانید پیدا 
کنید. حیف که آن درس ها هیچ وقت ضبط نشد 

و فقط در سینه ها محفوظ ماند.

ـ حتی این مباحث مکتوب هم نشد؟
در همیــن اواخر »ســفیر هدایــت« مباحث 
صبح های جمعــه را مکتوب کــرد و بعدها به 
خاطر عارضه سکته ایشان، جلسات صبح های 
جمعه شان تعطیل شد و تمام بحث ایشان همین 
دوشنبه  ها بود. بعد مدت ها این دوشنبه ها ضبط 
شد که شما در ماه رمضان شاهد پخشش بودید. 

آیت اهلل ضیاءآبادی چه آثاری تألیف کردند؟
ایشــان تســلط زیادی بر ادبیات داشتند که در 
تفسیرشــان به کار گرفتند. ایشان غیر از تفسیر 
کتاب های دیگری هم دارند که از جمله آنها یک 
کتاب خیلی مختصر، ولی زیبایی در باب خمس 
اســت. یک آقای خّیر و متدّینی بود که قائل به 
خمس نبود. ما خیلی نصیحتش می کردیم که آقا 
شــما باید خمس هم بدهی یا مثاًل یک سری از 
این خیراتی که می کنی به نیت خمس بده. چون 
در خمس نیت واجب اســت. ولی ایشان قبول 
نمی کرد، تا این که من به ایشان پیشنهاد کردم 
کتاب خمس آقای ضیاء آبادی را بخوان و ایشان 
مطالعه کردند و االن ایشان یکی از بزرگترین ادا 

کنندگان خمس هستند. 

ـ منش و روش ســلوکی ایشان در کسوت امام 
جماعت چگونه بود؟

مرحوم استاد شهریار یک شعری دارد که من در 
معاصرین از این شعر حکیمانه تر ندیدم. شعری 
که گفتگوی دار با منبر است که خیلی زیبا بیان 
شــده است. منبر به دار می گوید که من از چوب 
هستم و تو هم از چوب. مردم مِن منبر را می بینند، 
خوشــحال می شوند و بوسه می زنند. توِی دار را 
می بینند، ناراحت می شوند و به تو سنگ می زنند. 
دار یک جواب دندان شــکن بــه منبر می دهد، 
می گوید منبر تو اگر کارت را درست انجام بدهی، 
اصاًل احتیاجــی به مِن دار نیســت. این حرف 
بسیار بزرگ و حکیمانه ای است. یعنی اگر  امام 

جماعت، واعظ، نویسنده مذهبی، کار خودش را 
درســت انجام بدهد، اصاًل چیزی به اسم خطا و 
خطاکار و دار مجازاتی وجود ندارد. مسجد یک 
جایگاه بسیار عظیمی اســت، اّولین پایگاهی 
هست که پیغمبر آن را وضع کرده است. مسجد 
یقیناً قوامش به امام جماعت اســت. مسجد نه 
احتیاج به فــرش گران قیمت دارد، نه احتیاج به 
گنبد طال دارد، نه به گلدسته کاشی کاری. یکی از 
کسانی که توانست این حقیقت را واقعاً به ما ثابت 
کند حضرت آیت اهلل ضیاء آبــادی بود. با آمدن 
 gآقای ضیاء آبادی به مسجد علی بن الحسین
خیلی از متدینین ریشه دار از پایین تهران به اینجا 
کوچ کردند. همیشه در ذهن مردم این است که 
خانه های اطراف مســجد ارزان تر است و ولی با 
آمدن ایشان به مسجد شاهد بودیم که خانه های 
اطراف مســجد گران تر شــد و این خیلی مهم 
اســت. مســجد می تواند بهترین جا و ملجائی 
بزرگی باشد، به شرط این که امام جماعت، امام 

جماعت باشد. 

لطفاً کمی در باب سیره اخالقی و ویژگی بارز 
اخالقی ایشان بفرمایید.

یکی از ویژگی های برجســته اخالقی ایشان، 
استغناء و مناعت طبع است. خیلی از دوست داران 
ایشان بودند که ماشین های خیلی خوبی داشتند، 
ولی ایشــان سوار این ماشــین ها نمی شدند و 

ماشین های ساده ای، ایاب و 
ذهاب آقــا را عهده دار بودند. 
آقــای ضیاء آبادی عین خود 
مردم شــد. با مردم شــد، در 
مجالس ترحیم، در مجالس 
عقدشــان شرکت می کرد و 
شد یک امام جماعت واقعی. 
اما چطور آقای ضیاء آبادی به 
این جا رســید و این قداستی 
که بین مردم دارد از کجاست. 
نمازشــب خواندن و تالوت 

قرآن کاری ســختی نیســت، یــک روحانی 
وظیفه اش را باید انجام بدهد. اگر بخواهم یک 
آخوندی را بسنجیم، باید ببینیم که چقدر استغناء 
از مردم دارد و چقدر به دنیا بی اعتناء است. آقای 
ضیاءآبادی ثابت کرد که انسان می تواند ازدواج 
کند، صاحب فرزند باشد، صاحب زندگی باشد، 
ولــی به دنیا بی عالقه باشــد و مردم و بچه ها و 
جوان های مــردم را مثل بچه هــای خودش 
دوست داشته باشد و به آنها خدمت کند. حضرت 
آیــت اهلل ضیاء آبادی به هیچ وجــه من الوجوه 
وابســتگی مالی به کسی ندارد.  با گونی برای او 
پول می آوردند، ولی من شاهدم که ایشان مسائل 
مالی را به آقای مرندی یا مرحوم آقای مجتهدی 
ارجاع می دادند. ایشان حتی این چند ساله سفر 
عمره و سایر سفرها را هم تعطیل کردند و فقط 
نشســتند به شرع و مکتب حقه جعفری خدمت 

کنند.
درس اخالق و شــرکت در نماز جماعت مغرب 
و عشاء را مســتمراً ملتزم هستند. بنده چندین  
بار تماس گرفتم ایشــان خودش شخصاً تلفن 
را جــواب می دهد و با حوصله ســؤال مردم را 
گوش می کند، جواب می دهد، راهکار می دهد 
همین که مردم بدانند با یک شــخصیتی مثل 
آقای ضیاء آبادی می توانند راحت صحبت کنند، 

موجب دلگرمی آنان است. 
همه زندگی اش وقف برای مردم اســت. یعنی 
خدمت ایشــان منبر رفتن، 
کتاب نوشتن، مسئله جواب 
دادن، احــکام بــه مردم یاد 
دادن و امام جماعت اســت. 
آن چــه خوبان همه دارند تو 
تنهــا داری. ما عالمی داریم 
که فقط امام جماعت است. 
عالمی داریم فقط نویسنده 
اســت. عالم داریم که فقط 
منبری اســت ولی ایشــان 

همه این ها را با هم دارد. 


همیشه در ذهن مردم این 
است که خانه های اطراف 
مسجد ارزان تر است و ولی 

با آمدن ایشان به مسجد 
شاهد بودیم که خانه های 
اطراف مسجد گران تر شد و 

این خیلی مهم است. 



مسجــــد
شمـاره184
اردیبهشتماه
1 3 9 4
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ضیـــــــــــاءپایتخـــــــــت
نگاهی به سیره علمی و عملی آیت اللّـه ضیاءآبادی

به کوشش: سعید واعظیان

تولد و دوران كودكى
آیت اهلل سید محمد ضیاء آبادی در سال 1347هـ 
ق )1307هـــ ش( در قریه ضیاءآباد واقع در 45 
کیلومتری شهرســتان قزوین و در خانواده ای 
روحانی دیده به جهان گشود. سادات ضیاءآباد از 
سادات جلیل القدر حسینی منطقه قزوین هستند 
و به شغل کشاورزی مشغول می باشند. پدرش 
سید محمود ضیاءآبادی از روحانیان متقی، مورد 
اعتماد، محل پناه مردم و خوش نام بود که در کنار 
تبلیغ، اقامه نماز و مطالعه روزانه کتب مذهبی، 
مخــارج خانواده نه نفری خود را با کشــاورزی 

تأمین می کرد. 
نسب شریف سید محمد و همه سادات ضیاءآباد 
به امام حضــرت زین العابدینg می رســد. 
ســادات ضیاءآباد -به نقل از ایشان- در گذشته 
هنگام هجوم امراض فراگیری مانند طاعون و 

وبا، پناهگاه اهالی بودند.

تحصيل در قزوين
ســید محمد با تشــویق والدین بعد از شهریور 
ســال 1320 برای تحصیل علوم اســالمی به 
شهرســتان قزوین رفت و در مدرســه التفاتیه 
که از مــدارس کهن قزوین به شــمار می رود، 
سکونت گزید. مشغول فراگیری علوم اسالمی 

گردید. سید مقدمات )صرف، نحو، معانی، بیان 
و بدیع و منطق( را نزد اســتاد برجسته آقا شیخ 
یحیی مفیدی فراگرفت. از دیگر اساتید سید، آقا 
میرزا عبدالرحیم سامت قزوینی است که معالم و 

قوانین را نزد وی، فرا گرفت.
ضیاء آبادی شــرح لمعه، رســایل، مکاسب و 
منظومه ســبزواری را در نزد میرزا ابوالحســن 

رفیعی قزوینی فرا گرفت.

حوزه علميه قم
آیت اهلل ســید محمد ضیاءآبــادی بعد از مدتی 
اقامت در حوزه قزوین، در ســال 1328هـ ش 
راهی حوزه علمیه قم شــد و به مدت 12 سال از 

محضر اساتید این شهر استفاده کرد، ازجمله:

1ـ  آیت اهلل سید محمدباقر سلطانی طباطبایی 
)م: 1416هـ. ق( 

2ـ  آیت اهلل شــیخ عبدالجواد سدهی اصفهانی 
)م: 1323هـ. ق(

اساتيد درس خارج
1ـ  آیت اهلل ســید حسین طباطبایی بروجردی 

)م: 1380هـ ق(
آیــت اهلل ضیــاء آبــادی همانند بســیاری از 

شــخصیت ها در درس پربرکت فقه این استاد 
شرکت می کرد. او خود می گوید:

آیت اهلل العظمی بروجــردی موقعیت علمی و 
معنوی بسیار ممتازی میان فقهای شیعه داشت 
و با اینکه به علت اشــتغاالت سنگین علمی و 
مسؤولیت زعامت و رهبری دینی، یک درس فقه 
می فرمود، ولی همان یک درس بسیار پرمحتوا 
و عمیــق بود و به گونه ای تدریس می فرمود که 
مســائل برای همگان قابل درک و فهم بود. به 
قدری روان تدریس می کرد که جای هیچ گونه 

ابهامی باقی نمی گذاشت.

2ـ  امام خمینی )م: 1368هـ ش(
آیــت اهلل ضیاءآبــادی از تربیت یافتگان ویژه 
مکتب علمــی امام خمینی به شــمار می رود. 
وی در درس اصــول و فقه، به ویژه درس خارج 
مکاسب حضرت امام شرکت می کرد و از محضر 

آن بزرگوار بهره مند می شد. خود می گوید:
زمانی که به درس حضرت امام رفتم و از نزدیک 
با محتوای درسی معظم له آشنا شدم، احساس 
کردم که با وجود چنین درس پرفایده ای نیازی 
به شرکت در درس سایر اساتید ندارم، لذا در ایام 
اقامت در قم سه استاد داشتم، آقای بروجردی، 
امام و آقای طباطبایی. درباره امام و ویژگي های 
درس معظــم له ســخنان فراوانی از ســوی 
شــاگردان برجسته آن بزرگوار در منابع، کتب و 

مجالت آمده است که بنده هم تأیید می کنم.

3ـ  عالمه ســید محمد حســین طباطبایی )م: 
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1402هـ ق(
آیت اهلل ضیاءآبادی از محضر علمی این حکیم 
نامدار و مفسر الهی بهره برد، به خصوص اینکه 
درس اســفار اربعه مالصدرا را طی 5 ســال در 
محضر وی فراگرفت و آن را با یار باوفای خویش 
آیت اهلل محمدی گیالنی مباحثه کرد. مدتی هم 
به درس تفسیر آن بزرگوار حاضر شد و روش های 
نوین برداشت تفســیری آن بزرگوار را آموخت. 
وی مانند بســیاری از فضالء فاضل و برجسته 
حــوزه، در دروس خصوصی عالمه که فقط در 
شب های پنج شنبه و جمعه به صورت سیار و در 
منازل اعضاء برگزار می گردید، شرکت می کرد. 
وی ضمن تجلیل از مقام علمی و معنوی استاد، 
درباره چگونگی آشــنایی خود با تفسیر المیزان 

می گوید:
برای اّولین بار در یک کتاب فروشــی با تفسیر 
المیزان آشــنا شــدم و یک جلد آن را خریدم و 
خواندم. مطالب آن بســیار مورد پســندم واقع 
شــد، به گونه ای که عالوه بر شرکت در درس 
تفسیر وی، از مطالعه کنندگان سرسخت المیزان 
شدم. من ذوق تفسیری خودم را مدیون عالمه 

طباطبایی وکتاب شریف المیزان می دانم.

تدريس در قم
آیت اهلل ضیاءآبادی وقتی در حوزه قزوین بود، هر 
کتابی را که تحصیل می کرد، مراحل پایین تر آن 
را برای طالب تدریس می کرد. وقتی هم که به 
قم آمد ضمن تحصیل، بارها کتب معالم، قوانین 
و لمعه را برای جمعی از طالب و فضالء در یکی 
از اتاق های صحن نو و یا در مدرس زیر کتابخانه 

مدرسه فیضیه تدریس کرد.

هجرت به تهران
آیت اهلل ضیاءآبادی در ســال 1340هـ ش و بعد 
از رحلت آیت اهلل بروجردی به تهران مهاجرت 
کرد و بیش از 40 ســال اســت که در این شهر 
مشــغول خدمات علمی و فرهنگی است. خود 

دراین باره می گوید:
در دوران اقامتــم در قم فقــط در درس خارج 
حضرت امام و آیت اهلل بروجردی شرکت کردم و 
تمام این درس ها و نیز کفایه و اسفار مالصدار را 
با حضرت آیت اهلل شیخ محمد محمدی گیالنی 
و مرحوم شیخ حسن الهوتی بحث می کردم. بعد 
از فوت آیت اهلل بروجردی احساس کردم اقامت 
من در قم ضروری نیست، لذا به تهران مهاجرت 
کردم. آشنایی ام با دوستان شمالی که اغلب اهل 
وعظ و خطابه و به اصطالح منبری بودند، مرا به 
منبری شدن عالقه مند کرد و تشخیص دادم که 

زمینه کار در تهران مساعدتر است، لذا به تهران 
آمدم و ضمن تدریس در مدرسه آقای مجتهدی 
تهرانی، به کار وعظ و تبلیغ پرداختیم. بعد از مدتی 
چون عالقه مند به مطالعه بودم، تشخیص دادم 
که منابر خودم را هدف مند کنم تا وقت بیشتری 
برای مطالعه داشته باشم که الحمداهلل توفیقاتی 

نیز در این باره داشته ام.

خدمات علمى و فرهنگى
معظــم له در طول بیش از 40 ســال اقامت در 
تهران منشاء خدمات علمی و فرهنگی و عمرانی 

زیادی شد که به برخی از آنها اشاره می شود.
1ـ  تدریس: بعد از اقامت در تهران آیت اهلل حاج 
شیخ احمد مجتهدی تهرانی از وی دعوت کرد 
برای طالب مدرســه علمیه تحت مدیریتش 
تدریس کند. او هم اکنون بیش از 40 سال است 
که در این حوزه به تدریس علوم اسالمی شامل 
مطول، معالم، لمعتین، رسایل و مکاسب و کفایة 
االصول اشتغال دارد و از مدرسان کار آمد و موفق 

آن حوزه است.
2ـ تفسیر قرآن کریم:

آیــت اهلل ضیاءآبادی از چهره های ارزشــمند و 
مفسران بزرگ شیعه است. ایشان درباره تفسیر 

قرآن می فرماید:
از دوران طلبگــی و زمانی که پای منبر مرحوم 
آیت اهلل رفیعی می رفتم، به تفسیر قرآن عالقه 
پیدا کردم و چون در قم پای درس تفسیر عالمه 
طباطبایی نشستم، شدت عالقه ام زیادتر گردید، 
به گونه ای که اکتفاء به درس معظم له نمی کردم 
و بلکه تفسیر المیزان را که در آن ایام چاپ شده 
بود، مطالعه می کردم. تفســیر قرآن و اخالق و 
اعتقادات شیعه که همگی بر اساس قرآن استوار 
اســت، می تواند بخش های زیادی از نیازهای 
جامعه دینی به خصوص نســل جوان را تأمین 
کند، خصوصاً قشــر تحصیل کــرده و جوانان 
نیازمند به قرآن و آگاهی از مسائل آن می باشند 
و قرآن می تواند غذای روح آنان را تأمین ســازد. 
بنده حتی اخالق را از قرآن جدا نمی دانم، چنانکه 
در روایات هم اخالق از تفسیر قرآن جدا نیست.

آیت اهلل ضیاءآبادی تا کنون ســوره های حمد، 
بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال، 
توبه، یونس، هود، یوسف، یاسین، قیامت و جزء 
آخر قرآن را تفســیر نموده است و جزوات آن در 
25 هزار نسخه توسط بنیاد خیریه الزهرا چاپ و 

منتشر شده است.
معظم له بعد از 23 ســال اقامه جماعت و اقامت 
در خیابان سقاباشی، به دنبال بیماری همسرش 
و توصیه پزشکان به تجریش نقل مکان کرد و 

هم اکنون بیش از 10 ســال است که در مسجد 
علی بن الحســینg خیابــان دربند تجریش 
ضمن اقامه جماعت و ارشاد و موعظه، جلسات 
تفسیری را به صورت هفتگی در منزل خویش 
منعقد می سازد و مشتاقان فراوانی در آن شرکت 

می نمایند.
3ـ  سخنرانی:

آیت اهلل ضیاءآبادی از سخنرانان دانشمند ساکن 
تهران اســت که به علت قدرت واالی علمی و 
معنوی، آشــنایی با مبانی اســالمی و قرآنی، 
شــناخت مســائل روز و دارا بودن قدرت بیان و 
خطابه و شیوایی ســخن درخشش خاصی در 
مجالس عمومی و خصوصی دارد به گونه ای که 
یکی از منابر وی در جلد اّول مجموعه گفتار وّعاظ 
آمده و معظم له نیز در ردیف وّعاظ و خطباء ممتاز 
و طراز اول کشور قرار داده شده است. وی یکی 
از روحانیان و مبلغان موفق در امر وعظ و تبلیغ در 
تهران اســت و چون سخنانش با چاشنی قرآن، 
روایت و مطالب آموزنده اخالقی همراه اســت، 
مشــتاقان زیادی دارد. اخالص، تواضع، عمل 
به گفتار، متانت و شــیوایی سخن، و بهره گیری 
از ظرافت هــای اخالقی و قرآنی از ویژگي های 

ایشان به شمار می رود.
آیــت اهلل ضیاءآبادی از چهره های برجســته 
علمی و فرهنگی و دینی ایران اســت و یکی از 
سخنراني های عمیق ایشان تحت عنوان لقاءاهلل 
در جلد اّول گفتار وّعاظ و دانشمندان شهیر آمده 
است. وی با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات 
و اخبــار اهل بیت و با دالیل منطقی و عقلی 
مراحل سیر ملکوتی انسان از خاک تا افالک را 
تشریح کرده است. استاد در این خطابه با طرح این 
پرسش که: این بشر کی بیدار می شود؟ به تفسیر 
مراحل سیر و سلوک انسان به درجات عالیه و هم 
چنین عوامل سقوط و دور شدن او از اخالقیات و 
معنویات پرداخته و در پایان همه مردم را به سوی 
قوانین ســعادت آفرین الهی دعوت کرده است. 
سخنرانی دیگر ایشان با عنوان تالزم بین قرآن 
و عترت پیرامون تفسیر حدیث شریف ثقلین و 
حقانیت باورداشــت های شیعه با توجه به منابع 

عامه، در این کتاب به تفصیل آمده است.]28[

خدمات عمرانى
معظم له تا کنــون با کمک افراد خّیر و نیکوکار 
توانســته است خدمات عمرانی و خدمات دینی 
ارزشــمندی به همنوعان ارائه نمایند، خصوصًا 
در بخــش تأمین جهیزّیه دختران بی بضاعت و 

تأمین مسکن افراد نیازمند فعال بوده است.

مسجــــد
شمـاره184
اردیبهشتماه
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ضیاءدرآینه
آیت اللّـه ضیاءآبادی در آینه کالم علام

به کوشش سعید واعظیان

آیت اهلل ضیاءآبادی از مدرسان باتقوا و برجسته مدرسه علمیه 
آیت اهلل مجتهدی به شــمار می آید، بــه گونه ای که آیت اهلل 

مجتهدی درباره مقام علمی و معنوی او می گوید:
عالــم ربانی در روایات و اخباری که از ائمه معصومین به ما 
رسیده اســت، دارای مقام ویژه و شأن خاصی می باشد. به آن 
کــس عالم ربانی می گویند که دنبال دنیا و مقام و ریاســت و 
شهرت نیست و بلکه برای رضای خدا و خدمت به دین و یاری 
امام زمان کار می کند و یا منبر می رود و یا هرگونه خدمت 
دیگری که از دســت اش برمی آید، هرچند در ظاهر کوچک 
و ناچیز باشــد، انجام دهد. برای اثبات عالم ربانی می توانم از 
مدرسه خودمان و در میان اســاتید بزرگوار حضرت آیت اهلل 
جناب آقای ضیاءآبادی )حفظه اهلل( که وجودی ارزشــمند و با 
برکتی هستند، را مثال بزنم. این مرد بزرگوار و شخصیت ربانی 
از عالمان بزرگ و صاحب تألیفات عدیده ای هستند و سالیان 
متمادی در این مدرسه تدریس می نمایند. بدون دریافت حق 
التدریس نه تنها برای تدریس مبلغ دریافت نمی کند، بلکه برای 
نماز و منبر و سایر امور دینی پول نمی گیرند. یاد دارم یک زمانی 
شخصی یک ساعت تلفنی با ایشان صحبت کرده بود و تالش 
می کرد که آیت اهلل ضیاءآبادی را برای تدریس به حوزه علمیه 
دیگری ببرند و طالب محترم آنجا از وجود ارزشــمند ایشان 
بهره مند شــوند. آخر ایشان به آن شــخص فرمودند: اگر این 
تدریس برای رضای خداست که ما همین جا مشغول هستیم 
و قبول نکردند. حاال وقتی این عالم بزرگوار وارد مدرســه ما 
می شوند، تمام حوزه را نور فرا می گیرد و خداوند متعال هم در 
عوض، عالوه بر تأمین آخرت، دنیای این گونه افراد را هم تأمین 
می کند. من در وصیت نامه خود نوشته ام که وقتی از دنیا رفتم 

ایشان باید بر جنازه ام نماز بخوانند.«

حضرت آیت اهلل محفوظی هم به نگارنده گفت:
از خصایص بارز ایشان بی اعتنایی به دنیا و زخارف آن و تقوای 
باال اســت. سال های طوالنی در تهران ســکونت دارند و به 
وظایف روحانی خویش مشغول است. صفای باطن، اخالص، 
تــالش و مجاهدت علمی و اعراض از امــور دنیا از بارزترین 
ویژگی ایشــان اســت. به رغم اینکه از توان واالیی در علم و 

خطابه برخوردار است، از شهرت به شدت پرهیز دارد.

پی نوشت:
1. آیینه داران حقیقت، مصاحبه هاى مجله حوزه با عالمان حوزوى، ، ص 1۴6 و 316.

جرعههاىجانبخش
گلچین سخنان آیت اللّـه ضیاء آبادی

گزیده هایی از سخنان آیت اهلل ضیاءآبادی را که در خالل تفسیر آیات و شرح زیارت 
جامعه آمده است، می خوانیم:

1ـ  ذیل آیات 6-10 سوره رعد:
...آری در میان مردمی که حّب مال و جاه از حّد عادی گذشت و طوفان دنیاطلبی در فضای 
جان ها پیچید، طبیعی است که چراغ عقل رو به خاموشی می گذارد و زشتی ها به صورت 
زیبایی هــا جلوه می کند و بی حیایی یک امر عادی می شــود و قهراً دین نیز رنگ خود را 
می بازد و بی دینی در قیافة دین داری و روشن فکر مآبانه رواج می یابد و سرانجام پیشگویی 

رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( به وقوع می پیوندد....
2ـ  او درباره رابطه های عقالنی در عقاید اسالمی می گوید:

مقتضای حکم این است که باید خالق حکیم در ماورای این دنیا عالم دیگری داشته باشد 
که مطیعان و متخلفان از قانون حکیمانة خود را آنجا به کیفر و پاداش برساند وگرنه جعل 

قانون از ِقَبل او لغو خواهد بود و حکمت خودش زیر سؤال خواهد رفت... .
3ـ  ذیل آیات 15 و 16 سوره رعد:

یالالسف! که ذائقة ما با طعم قیمه و قورمه و شربت به لیمو آشناست، اما غالباً خبر از طعام 
حّب خدا و شربت قرب خدا نداریم! ولی چه خوب است که حداقل باورمان بشود که هستند 
در میان بندگان خدا اوج گرفتگانی در آسمان معرفة اهلل که )قد کشف الغطاء عن ابصارهم( 

پرده از مقابل چشمشان برداشته شده است.
4ـ  وی درباره حجت بودن اهل بیت در دنیا و آخرت می نویسد:

حجت بودن اهل بیت بر مردم دنیا روشن است و در آخرت نیز حجت بودنشان آشکار است 
و به اذن خدا فرمانروای در محشرند...آن دری از درهای بهشت که پیش از سایر درها به 

روی اهل محشر باز و پرجمعیت ترین است، باب الحسین است.
:5ـ  درباره حضرت زهرا

چرا باید تنها یادگار رســول خدا مخفیانه دفن گردد و قبرش ناشناخته بماند؟ چرا؟! مگر 
گمنام تر از زهرا کسی در عالم اسالم نبود؟ آیا او چرا وصیت به تجهیز شبانه و پنهان نگه 

داشتن قبرش نمود؟....
6ـ  درباره حدیث ثقلین می گوید:

این حدیث شریف )ثقلین( از مسلّمات بین فریقین از شیعه و سنی است و نشان می دهد 
که برای همیشه باید اهل بیت رسول )صلی اهلل علیه وآله( کنار قرآن باشند تا حقایق آن به 

وسیله ی آنها برای امت تبیین شود، جز آنها کسی نمی تواند این کار را انجام دهد.
7ـ  تبعیت از هوی

حال ای امت محمد و شــیعه ی علی! گوش به فریادهای دلســوزانة این دو پدر مهربان 
خــود فرادهید، که می گویند: اتبــاع الهوی و پیروی از خواهش دل، ترســناک ترین و 

خطرناک ترین بیماری است که ما از مبتال شدن شما به آن بیمناکیم.
8ـ  فهم مردم در آخرالزمان

مردم در زمان غیبت، به مرتبه ای از عقل و فهم و درایت می رسند که »صاَرِت الغیبُة ِعْنَدُهم 
 gبمنزلِة المشاهدِة« غیبت در نزد آنها به منزلة مشاهده می شود، یعنی ظهور و غیبت امام
برای آنها یکسان می گردد و آنها امامg را پیوسته حاضر و ناظر افکار و اعمال خود می بینند 
و در محضر امامg مرتکب کار ناپسند امام نمی شوند و معتقدند که امام اگرچه ظهور ندارد 

و از چشم سر پنهان است، اما حضور دارد و در چشم دل عیان است.
برگرفته از صفیر هدایت و صفیر والیت

منبر  امام طراز مسجد
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گنجینهماندگار
معرفی مجموعه آثار آیت اللّـه ضیاءآبادی

آیت اهلل ســید محمــد ضیاءآبــادی، تألیفات 
متعددی در زمینه های مختلف تفسیری، فقهی، 

اخالقی و معرفتی دارد که عبارتند از: 
1ـ  امامت

2ـ  بیان قرآن: این کتاب شامل بخشی از تفسیر 
سوره قیامت است و به این پرسش پاسخ می دهد 

که: آیا اهل بیت و قرآن مبین همدیگرند؟
3ـ  تفسیر سوره انفال

4ـ  تفسیر سوره یونس
5ـ  تفسیر سوره توبه )2جلد(

6ـ  تفسیر سوره یوسف
7ـ  توسل: نویسنده درباره توسل و معنا و مفهوم 
واقعی آن سخن گفته و این کتاب به پاسخ شبهات 
وهابیت که توسل را شرک می دانند، اختصاص 
دارد. وی درباره توسل تکوینی و ارتباط توحید و 

توسل و شرک، به تفصیل سخن می گوید.
8ـ  شب مردان خدا: آداب و فضیلت نماز شب.

9ـ  موعظه یا راه پیشــگیری از نفوذ شیطان در 
دل انسان.

10ـ  شــرح و تفســیر دعای توبــه از صحیفه 
سجادیه.

11ـ  در جستجوی دین
12ـ  حــج برنامه تکامل: این کتــاب در 516 
صفحه برای اّولین بار در سال 1394هـ ق و نیز 
با اضافات و ملحقات و برای دومین بار در ســال 
1401هـ ق در دارالکتب االســالمیه به چاپ 

رسید.
ایشان می فرماید:

در منابر برخی از خطباء دیدم،  وقتی سخن به حج 
کشیده می شود، مطالب مفیدی توجه شنوندگان 
را جلــب می کند. درصدد برآمدم با تحقیق همه 
مباحث آن را جمع آوری و چاپ نمایم و الحمداهلل 

این کار به سرانجام رسید.
این کتاب شامل یک مقدمه و هفت بخش است:

بخش اّول: گوشه ای از اسرار تشریع عبادت
بخش دوم: آثار اجتماعی حج

بخش سوم: اسرار وحی حج
بخش چهارم: مراحل آغاز سفر

بخش پنجم: مواقف حج
بخش ششم: نتیجه گیری از اعمال حج

بخش هفتم: زیارت مرقد پاک حضرت رسول و 
ائمه هدی

13ـ  قــرآن و قیامت: این کتاب در 806 صفحه 
تدوین یافته، در سال 1398هـ ق )1357شمسی( 
در مکتبة صدوق به چاپ رســیده و شــامل 14 
بخش اســت. کتاب شامل تفسیر سوره قیامت 
است و به مناسبت، به گوشه هایی از اوضاع جاری 
زمان و ماجرای دل دادگان و عاشــقان مکتب 
قرآن و پیامبر رحمت )صلــی اهلل علیه وآله( به 

شکل بسیار جالب اشاره می کند.
14ـ  قســاوت، بیماری مهلک: یکی از بالهای 
اجتماعی بشــر در طول تاریخ قساوت است که 
اکثر ســردمداران و ظالمان و ستمگران تاریخ 
به واســطه ابتــالی به این بیمــاری، جنایات 
دهشــت انگیزی را مرتکب شده اند. حرمله ها، 
شمرها، حجاج بن یوسف ها، حمید بن قحطبه ها 
و... تجسم قساوت و سنگ دلی ظالمان هستند. 
آیــت اهلل ضیاءآبــادی پیرامون ایــن بیماری 
خطرنــاک اخالقی و اجتماعی کتابی را در 112 
صفحــه تألیف نمود، که در ســال 1391هـ ق 
)1351هـ ش( در تهران به چاپ رســید. وی با 
اســتناد به آیات و روایات و نظرات دانشمندان 
و حکما خصوصاً دانشــمندان غربی، به بررسی 
عوامل قســاوت پرداخته است، به ویژه در مورد 
برخی از عوامل پیدایش و بروز این بیماری، مانند 
موسیقی، لهوالحدیث )صدای شهوت آلود زنان 
خواننده( مطبوعــات منحرف و بی حجابی و...، 
مطالب ابتکاری دارد. ایشان در پایان قصد و نیت 
خود از تدوین چنین کتابی را، بیدار کردن حس 
دینی جوانان و زنان مسلمان در برابر انحرافات 

خطرناک اخالقی معرفی می کند.

شمیمشیدایی
درشمیرانات

میپیچد
نگاهی به جلسات اخالق آیت اللّـه ضیاء آبادی

برگرفته از خبرگزاری فارس

خیابان شهید زمانی بعد از پیچ اّول خیابان دربند، 
منتظر قدم های پیرمرد با صفایی است که عینک 
رنگ و رو رفته کائوچویی اش به این نقطه شهر 
نمی خــورد. او آیت اهلل محمــد ضیاءآبادی از 
شاگردان برجســته امام )رحمه اهلل( و آیت اهلل 

بروجردی است.
همــه مــا تجریــش و خیابــان دربنــد را به 
پنجشنبه شــب ها و چای و کباب می شناسیم. 
کمتر کسی هســت که در طول زندگی اش در 
شهر تهران، دل از این دود و دم و ترافیک نبریده 
و راهی دربند نشــده باشد. اما اینها تمام دربند و 

کوچه های با صفای آن نیست.
دوشنبه شــب ها صفای دیگری به آب و هوای 
باالی شهر اضافه می شود. دیگر بحث کورس 
گذاشتن ماشین ها نیســت و اصاًل پای چشم و 
هم چشــمی هم به میان نمی  آید. خیابان شهید 
زمانی بعد از پیچ اّول خیابان دربند منتظر قدم های 
پیرمرد با صفایی است که اطرافیان آقا صدایش 
می کنند. عینک رنگ و رو رفته کائوچویی اش 
به این نقطه شــهر نمی  آیــد. او آیت اهلل محمد 
ضیاءآبادی از شــاگردان برجســته امام و 
آیت اهلل بروجردی اســت. آرام آرام وارد مسجد 
می شود. آدم های مشتاق از هر گوشه شهر اینجا 
جمع شده اند تا دل هایشــان را با صحبت های 

حاج آقا جال بدهند.
ماه نامه آیه در شــماره 11 می نویســد: صدای 
مناجات خوان فضای بعد از نماز را نرم تر می کند. تا 
حاج آقا پشت به کتابخانه سفید رنگ مسجد روی 
صندلی کوچکش بنشیند، مدعوین هم با یک 
چای پذیرایی  شده اند. کسانی که اینجا آمده اند، 
دعوت نشده اند. انگار جلسه عمومی است. اما کار 
آسانی نیست که چشم از رستوران های پر زرق و 
برق باالی شهر بپوشانی و به جای چای و قلیان 
و چای خانه های منطقه دربند، تنها چای مسجد 
علی بن حسینg را انتخاب کنی تا دلت رنگ و 
بوی دیگری بگیرد. صحبت های حاج آقا شروع 
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که می شود، تازه می فهمی  این آمدن ها آنچنان 
که همه فکر می کنند دست خود آدم نیست. اتفاقًا 
حاج آقا بحث حرکت روح را پیش کشیده  است. 
هدف از برگزاری این جلسات چیست؟ آیا فقط 
برای ثواب بردن اســت؟ اصاًل ثواب یعنی چه؟ 
ثواب آخرت در اصل   همان تجلی و نمود ملکات 

فاضله روح انسان در دنیاست. 
 قلق همه دستشان است

دور تــا دور مجلــس را افراد مســن و جوانان 
پر کرده   اند. با توجه به دوری مسیر، باز هم مسجد 
بزرگ علی بن حسینg دربند مملوء از عاشقان 
معارف اهل بیت است. آیت اهلل ضیاءآبادی از 
هم دوره ای  های آیت اهلل مجتهدی تهرانی بوده  و 
همان تأثیر کالم و شیرینی بیان ایشان را هم در او 
می توان سراغ گرفت. حاج آقا با چشمان مهربان 
برخی اوقــات نگاه با نفوذی را نثار وجود جوانان 
می کند و در میانه بحث به ریش سفید ان مجلس 
لبخنــد می زند. کودکانی هم در گوشــه و کنار 
مسجد دیده می شوند. ایشان اصاًل قلق کار همه 
دست شان است. بحث امام زمان  و مادرشان 
فاطمه  زهرا مطرح است. حاج آقا فضایل خانم 
را می شمارد و در فواصل صحبت هایش به امام 
زمان   هم اشاره می کند. آیت اهلل ضیاءآبادی 
در باب مادری این بانوی مکرم اســالم توضیح 
می دهد: حضرت، مادر روحی تمام ائمه هستند. 
نه تنها تمام ائمه بلکه هر کسی که در طول تاریخ 
به مقام نبوت رسیده، قبل از آن به محور محبت 
حضرت زهرا وصل شــده است. زیرا ایشان 
کبری هســتند. تمامی امت های پیشین حول 
محور محبت حضــرت می چرخند. این بانوی 
بزرگوار مادر نبــوت و مادر امامتند و انوار ائمه از 

ایشان گرفته شده اســت. دقت کنید حضرت، 
مادر جســمی  تمامی ائمه نیستند. مادر جسمی 
 حضرت مهدی  نرجس خاتون اســت، ولی 
او نمی توانــد مــادر امامت امــام زمان  هم 
باشد. مادر روحی  حضرت مهدی ، حضرت 
فاطمه است. مقام حضرت زهرا ورای اندیشه 
است. ایشان پشت پرده نبوت هستند. تا کسی 
به مقام نبوت نرســیده باشد، نمی تواند حضرت 
فاطمه را بشناسد. شــخصیت ایشان بسیار 
بزرگ است و متأسفانه ما آن را درک نمی کنیم 

و نمی فهمیم.
 نفس پیر عارف، جان ها را سیراب می کند

حاج آقا روی صندلی اش درنگی می کند. بحث 
جدی تر از قبل شده است. گویا می خواهد خبری 
را به ســمع حضار برساند. جوانان با نگاهی پر از 
عشق به حاج آقا چشــم دوخته اند و منتظرند تا 
بحث از سر گرفته شود. حاج آقا سر را باال می گیرد 
و می گویــد: حضرت فاطمه جایگاه بســیار 
واالیی نزد پروردگار دارند. ایشــان بیت الذکر و 
مادر قرآن هستند. وقتی خدا می خواست نورش 
را از آسمان به زمین منتقل کند، پیامبر را به 
معراج  برد. پیامبر به میهمانی خدا می روند و 
پروردگار سیبی را به ایشان می دهد. حضرت از 
آن سیب میل می فرمایند. از شکافتن آن سیب 
نوری در زمین و آســمان پخش می شود که در 
آسمان ها به تجلی آن نور منصوره گفته می شود 

و در زمین فاطمه نام گرفته است.
همه سراپا گوش شده اند. حاج آقا آنچنان که باید 
آسان صحبت نمی کند. به  همین دلیل است که 
با لحن شــیرین قزوینی اش مطلب را تکه تکه 
می کند و توضیح مبســوطی می دهد تا اینکه 

احســاس کند از جوان گرفته تا پیر، نســبت به 
سطح سواد خودش مطلب را درک کرده است.

توسل؛ نقطه پایان نشست
حال و هوای جلسه نشــان می دهد که انتهای 
وصل به معارف اســالمی  جلسه دوشنبه شب 
فرا رســیده اســت. حاج آقا تجلی دوم حضرت 
زهــرا را به آرامی  توضیح می دهد و می گوید: 
مرحله دوم با آمدن پیامبر روی زمین صورت 
گرفت. ایشان وقتی به دنیا آمدند، نوری به تمام 
عالم ســاطع شــد و عالم از این نور روشن شد. 
ان شــاء اهلل این نور به دســت فرزند خلف شان 
امام زمان  دوباره فراگیر شود. البته حضرت 
فاطمه آنچنان حجابی در این دنیا داشتند که 
همه نتوانســتند ایشان را بشناســند. ایشان در 
آخرت هم حجاب خاصی دارند که ما از درک آن 

عاجز خواهیم بود.
مطالب آخر پیش درآمد دعای توســل اســت. 
آیت اهلل ضیاءآبادی یک پارچه التماس و خواهش 
می شــود و توســل عجیبی به امام زمان و 
مادرشــان می  کند و تمامی حضار یک پارچه با 

صدای او آمین می گویند.
 اطالع رسانی درباره جلسات

جلسات حاج آقا ضیاءآبادی معمواًل ظهر جمعه 
از شبکه 3 پخش می شود. رادیو معارف جلسات 
این اســتاد اخالق را در فواصل معین به صورت 
هفتگی در برنامه های خود گنجانده اســت. از 
طرفی ســایت اینترنتی صفیر هدایت هم فایل 
صوتی تمام جلســات ایشــان را با لینک دانلود 
برای عالقه مندان قرار داده اســت. برای اطالع  
دقیق زمان جلسات مناسبتی می توانید به آدرس 

www.safirehedayat.com سر بزنید.
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جامعهکبیره
وزمینـه های
صــــــــدور

محسن گلپایگانی

از آنجا که امامت در دیدگاه شیعه از اهمیت خاص 
و بلندی برخوردار اســت، شناخت امام و جایگاه 
وی ضرورت خاصی دارد. راه شــناخت مفهوم 
»امام و امامت« آن است که به منابع دست اول، 
از جمله کتاب و سنت معتبر مراجعه شود. دعاهای 
امامان معصوم به این سبب که مخاطب آن 
خدا اســت و دور از شرایط تحمیلی و مقتضیات 
دیگر بیان شــده، یکی از بهترین و کامل ترین 
 منابع برای شناخت واقعی امام است. امامان
در نیایش های خود، امامت را چنان که هســت 
معنا می کنند و امام، چنان که موقعیت و منزلت 
دارد، معرفی می شــود. در ایــن نیایش ها امام 
معصوم کسی است که نه تنها در مقام تشریع در 
ادامه مسیر نبوت و رسالت عمل می کند، بلکه در 

مقام انسان کامل و خالفت الهی است.
از جمله این دعاها می تــوان از »زیارت جامعه 
کبیره« نام برد که از زیارات معتبری اســت که 
بســیاری از علمای بزرگ شــیعه از جمله شیخ 
طوسی در تهذیب و شیخ صدوق در من الیحضره 
الفقیه و عالمه مجلسی در بحاراالنوار آن را نقل 
کرده اند. این زیارت نامه مهم ترین و مفصل ترین 

زیارت به یادگار مانده از امام هادیg است.1  
زیارت نامه هایی که تحت عنوان زیارت جامعه یاد 
شده اند، مضامینی اند که به وسیله آنها می توان 
همة ائمه را زیارت کرد. شاید علت دیگر این 
وجه نام گذاری، تصویر نسبتاً جامعی باشد که در 

این زیارت ها از ائمه ارائه شده است.2 

 علت صدور زیارت جامعه کبیره
در خصوص علت اولیه صــدور این زیارت، در 
روایــت و گزارش های تاریخی نقل شــده که 
شخصی به نام »موســی بن عبداهلل نخعی« از 
حضرت امام هادیg زیارتی جامع و بلیغ برای 
زیارت یکایک ائمه درخواست نمود و به حضرت 
عرض کرد: یابن رســول اهلل! مــرا به زیارتی با 
بالغت کامل آموزش ده که هرگاه درصدد بودم 

یکی از شما را زیارت کنم، از آن طریق باشد. آنگاه 
امام هادیg این زیارت را بیان فرمودند.3

اما شاید بتوان یکی از حکمت های اصلی صدور 
این زیارت نامه از امام هادیg را این گونه بیان 
نمود که این زیارت در زمانی صادر شــد که در 
مفهوم امامت و جایگاه و نقش آن تشــکیک ها 
و تردیدهایــی به وجود آمده بود. این تردیدها به 
سبب ادعاهای برخی از نااهالن و مدعیان امامت 
دروغین بود که از عصر امام زین العابدینg آغاز 
شــده بود و کسانی در زمان امام و به ویژه پس از 
رحلت آن بزرگوار، اقدام به معرفی خود یا کسانی 
به عنوان امام کرده بودند که هیچ گونه ظرفیت 
و توانی در این باره نداشــتند و از هرگونه لیاقت 

امامت ظاهری و خالفت باطنی بی بهره بودند.
 به پیروی از دیگر ائمه اطهار gامــام هادی
به ویژه امام زیــن العابدینg که از طریق دعا 
به آموزش شیعیان و دیگر مسلمانان پرداخت، 
عالوه بر دعا، فرهنگ زیــارت و زیارت نامه را 
 وسیله تعلیم معارف واالی مکتب اهل بیت
قــرار داد.4 ازایــن رو امام هادیg کوشــید تا 
مفاهیم امامت در اندیشه و باور اسالمی شیعی 

را به نسل های آینده انتقال دهد.5 
بر این اســاس باید اذعان کرد که زیارت جامعه 
کبیره، یک دوره کامل امام شناسی است و متن 
آن به گونه ای است که صدور آن از غیر معصوم 
محال است.6 امام علی النقیg نه تنها به شیوه 
دعا و نیایش، جایگاه تشــریعی و تکوینی امام 
معصوم را نشان می دهد و تشریح می کند، بلکه 
در مقام معرفی علمی و عملــی خود به عنوان 

مصداق عینی و خارجی امام است. 
امام هادیg با اشاره به بیش از دویست فضیلت 
و منقبت اهل بیت، شــیعیان را با آداب سخن 
گفتن با امام آشنا می سازد که نخست با سالم و 
درود بر آن امام شروع می شود و پس از برشمردن 
برخی مناقب و اوصاف او، با جمله »و رحمت اهلل و 

رواق دریچه معرفت
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آییـــننامهجامعوالیــت
برکاته« به پایان می رسد. در این زیارت، به رابطة 
امامان با خداوند و عملکرد امامان در اجرای دین 
اسالم اشــاره می شود. حق، همراه امامان است 
و هرگز از آنان جداشــدنی نیست و هرکه از آنان 
دور شود، گمراه خواهد شد. امام علی النقیg با 
اشاره به جایگاه امامان در اسالم و بین مسلمانان، 
تصریح می کند که آنان شــاهراه و راه راست و 
گواهان در دین و آن امانتی هستند که حفظش بر 
مردم واجب است. براساس مضمون این زیارت، 

تمام اعمال به پیروی از امامان مقبول می افتد.7
معرفــی این چنینی از امــام و جایگاه وی خط 
بطالنی اســت بر ادعاهــای دروغین امامت و 
هدایت مسلمانان؛ ادعاهایی که از گوشه و کنار 
جامعه اســالمی توســط خلفای جور و علمای 
وابســته به آنان یا گمراهان و دنیاپرســتان سر 
بــرآورده بود. امام هادیg در این زیارت نامه با 
تبیین منزلت و جایگاه ویژه امامت و خصوصیات 
منحصر به فــرد امام، عالوه بــر تدریس یک 
دوره کامل امام شناســی به شــیعیان و محبان 
اهل بیت به مبــارزه ای فرهنگی با این گونه 
هجمه های فرهنگی نســبت به امام و جایگاه 

امامت پرداخته است.
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۷. برگرفته از بخش هایی از زیارت جامعه کبیره

زیارت جامعه کبیره که دریایی از معارف الهی و مضامینی کم نظیر مشــتمل بر معرفی مقام اهل 
بیت است، از ســوی امام هادیg به یادگار مانده است. این زیارت به نقل از نصوص مختلف و 
عالمه مجلسی )ره( از نظر سند و روایت از صحیح ترین و قوی ترین زیارات ائمه است و توصیه 
به خواندن آن در مشاهد مشرفه، اکیداً به چشم می خورد؛ توجه به مضامین مهم آن نیز باید مورد 

توجه قرار بگیرد.
در شماره پیش رو به مناسبت میالد امام هادیg، در مورد برخی از مضامین »زیارت جامعه کبیره« 

خدمت جناب حجت االسالم والمسلمین الهی منش رسیده و با ایشان گفتگویی داشته ایم.
حجت االسالم والمسلمین الهی منش، مدیر گروه دانشکده مذاهب اسالمی دانشگاه بین المللی 
ادیان دارای تحصیالت عالیه حوزوی و دکتری فلسفه دین هستند؛ ایشان بیش از 20 سال سابقه 
تحصیل در مقطع دروس خارج فقه و اصول بوده و اکنون در مقطع دکتری فلســفه دین مشغول 

تدریس می باشند و اکنون شما را دعوت به خواندن این گفتگوی شنیدنی می کنیم.

1. در ابتدا در مورد کلیت زیارت جامعه کبیره و سپس با توجه به این فراز از زیارت »بُِمواالِتُکْم 
َعلََّمَنا اهللَّ ِدیِننا َواَْصَلَح ماکاَن َفَسَد ِمْن دنیانا« در رابطه با این مطلب که اهل بیت باعث رشد فکری 

و جبران خسارات دنیایی می شوند توضیحاتی بفرمایید.
زیارت جامعه کبیره عنوان مشــروح و آیین نامه والیت است. در واقع برای درک و فهم مقام امامت و 
خالفت و انسان کامل و نقش آن در هستی زیارت جامعه بیانگر نقشی است که انسان کامل در هستی 
دارد. انسان کامل که جلوه کامل آن در رسول اکرم و آِل پاکش ظهور یافته است، مبداء و واسطه 
پیدایش عالم و شروع بیان فیض و هستی هستند و در طول زمان تا قیامت وجود آنها مایه بقای عالم، 
رشــد و ترقی موجودات و در واقع هدایت تکوینی و تشریعی موجودات هستند. اگر خداوند متعال در 
قرآن مجید ســلمین  انسان را در عالی ترین جایگاه قرار داده است و آن را به عنوان خلیفه خودش در 
زمین و آسمان و بر همه موجودات مقرر کرده است، به جهت این است که انسان کامل دارای چنین 
ظرفیتی بوده است که بتواند تمام اسماء و صفات الهی در وجود او با اطالق کامل و بدون محدودتی 
ظهور پیدا کند و عالوه بر آن این اســماء به صورت متعادل در وجود انسان کامل و خلیفة اهلل جلوه گر 
است. این مطلب به این معنا است که تمام اسماء جالل و جمال که کماالت خداوندی هستند از طریق 
حضرت رســول و آل پاکش در هستی ظهور یافته است. هیچ فرشته ای، حتی فرشتگان عظیم 
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پروردگار مانند جبرئیل و میکائیل و هیچ موجودی حتی جن و دیگر موجودات مادی از حیوانات  گرفته 
تا نباتات و جمادات هیچ کدام چنین ظرفیتی را ندارند که تمام اسماء الهی به صورت بی حد و متعادل 
از طریق آنها ظهور پیدا کند. در واقع اسماء الهی عنوان کلید شروع آفرینش هستند و زمینه ساز برای 
بقای هستی و رشد ترقی موجودات هستند و همین اسماء الهی باعث می َشوند، موجودات دوباره به 
سوی حق تعالی بازگشت کنند. از این رو انسان کامل که مظهر تمام اسماء و صفات خداوندی است به 
عنوان کلید انفتاح و شروع فیض آفرینش از آن صحبت شده است. در بخشی از زیارت جامعه کبیره با 

َماء« به همین مطلب پرداخته است. ْرُض َو الّسَ
َ ْ
عبارت: »ُرِزَق اْلَوَرى َو ِبُوُجوِدکم َثَبَتِت األ

اگر رسول اکرم و اهل  بیت مظهر علم الهی هستند، طبیعتاً وقتی بخواهیم از علم بهره مندی 
داشته باشیم باید از طریق آنها به علم و حقیقت دست پیدا کنیم و برای این که ما به آن آگاهی دست 
پیدا کنیم، طبیعتاً باید یک نوع ســنخیت و تناســب با چهارده معصوم پیدا کنیم. اگر در زیارت جامعه 
می فرماید با دوســتی شــما خداوند متعال معالم دین را به ما یاد داده است و جهل و عوامل فساد را از 
درون ما بیرون کرده اســت، برای دســت یافتن به این علم و معرفت باید با اهل  بیت هم سنخ شویم. 
ســنخیت و تناســب با اهل بیت در واقع همان دوستی است که شیعیان با اهل  بیت دارند و این ُحّب، 
خضوع و کرنشی که نسبت به اولیاء الهی دارند، به آنها اجازه می دهد که بتوانند از علم و معارف الهی 

بهره مند شوند.
 خداوند متعال از ازل بارقه رحمتش بر هســتی ریزان اســت. علم یکی از آن بارقه های رحمت است، 
منتها باید زمینه ای باشــد که این بارقه رحمت را پذیرا باشد. انسان باید خودش را آماده کند تا از علم 
الهی اســتفاده کند. اگر در مقابل حق و اولیاء او خضوع و کرنش داشــته باشد، این دوستی به وی این 
امکان را می دهد که بتواند از علم و معارف الهی بهره مند شــود و حتی دریچه های علم غیب از این 
طریق بر روی انســان باز می شود. در حدیثی از رســول اکرم که شیعه و سنی آن را نقل کردند، 
می فرماید: اگر کسی چهل روز اخالص بورزد خداوند چشمه های حکمت را از قلبش به زبانش جاری 
می کند، در واقع اخالص عبارت از این است که انسان در مقابل خدا و در مقابل کسانی که دستور به 
اطاعت از آنها داده است، خضوع و اظهار لطف داشته و مطیع دستورات آنها باشد تا از این طریق خداوند 
متعال چشمه حکمت را از قلب به زبان جاری کند. مشکلی که شیطان داشت و دارد و به خاطر همان 
مشــکل، از رحمت الهی دور شد، این بود که در مقابل دستورات خداوند کرنش نکرد. خدا از شیطان 
خواست که در مقابل آدم کرنش کند، کبر ورزید و به خاطر این کبرش از رحمت خدا دور شد. اگر انسان 
بخواهد از علومی که خدای متعال به اولیائش عطا کرده اســت، بهره مند شود از راه خضوع، کرنش، 

تبعیت و پاکی و در واقع هم گون شدن با آنها می تواند به این مقام دست پیدا کند. 

2. در این بخــش از زیارت جامعه َ»الْباُب الُْمْبَتلی بِِه الّناُس َمْن اَتیُکْم نَجی َوَمْن لَْم َیاِْتُکْم َهَلک« 
لِّ َوَفرََّج  ُ ِمَن الذُّ ائمــه به عنوان میزان ایمان و محک و در این بخش از زیارت »َوبُِکْم اَْخَرَجَنا اهللَّ
َعّنا َغَمراِت الُْکُروِب َواَنَْقَذنا ِمْن َشــفا ُجُرِف الَْهَلکاِت« ائمه به عنوان راه نجات از گمراهی معرفی 

شده اند؛ در مورد این ادبیات در زیارت جامعه چه فرمایشاتی دارید؟
آنچه که در متن روایات راجع به انبیاء و اولیاء، خاصه چهارده معصوم موجود است را ابتدا باید به قرآن 
عرضه کرد. اهل  بیت این دســتور را دادند که صحبت های ما را به قرآن عرضه کنید و هر چه با قرآن 
سازگار نبود را به دیوار بزنید، از ما نیست. این بخش از زیارت جامعه که می فرماید: اهل  بیت به عنوان 
میزان و محک ایمان هســتند و مردم باید زندگی شان براساس رأی، نظر، زندگی، افکار و عمل اهل 
طیُعوا اهَّلَل 

َ
ذیَن آَمُنوا أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
بیت تنظیم کنند نیز باید در قرآن سندی بر آن یافت. در آیه أولی االمر: »یا أ

ْمِر ِمْنُکْم« خداوند متعال از مؤمنین اطاعت کامل نسبت به خودش، رسول 
َ ْ
وِلي األ

ُ
ُسوَل َو أ طیُعوا الّرَ

َ
َو أ

خدا و نسبت به اولی االمر )اهل بیت( خواستاراست. این اطاعت کامل در صورتی درست است که 


زیارت جامعه کبیره عنوان مشروح و آیین نامه 
والیت است. در واقع برای درک و فهم مقام 
امامت و خالفت و انسان کامل و نقش آن در 
هستی زیارت جامعه بیانگر نقشی است که 
انسان کامل در هستی دارد


اهل  بیتt جلوگاه اسماء الهی هستند، 
طبیعتاً اگر کسی مقامی که خدا در نظام 
آفرینش برای اهل  بیت قرار داده است را 
انكار کند و یا نسبت به این حق شک داشته 
باشد، یا اگر حتی شک ندارد، اما در کمک 
به حق کوتاهی کند، همه آنها کم و بیش 
به عنوان دشمنان الهی و دشمنان اولیاء به 
حساب می آیند



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

26



آن کســی که باید اطاعت شود، معصوم باشد. اگر پیغمبر اکرم و اهل بیت معصوم نباشند، خالف 
حکمت الهی است که خداوند دستور اطاعت مطلق نسبت به آنها را به ما بدهد. اگر این را پذیرفتیم که 
پیغمبر و أولی االمر معصوم هســتند، به این معنی است که گفتار، رفتار، کردار و از همه باالتر اندیشه 
و فکر آنها، منتســب به حق، میزان و ترازو اســت و مؤمن باید اندیشه، اعمال و رفتار خود را براساس 

آنها تنظیم کنند. 
این بخش از زیارت جامعه که می فرماید: »الباب المبتالء به الناس« یعنی اهل بیت دروازه ای هستند 
که مردم از این طریق امتحان می شوند، همه مردم از طریق اطاعت اهل بیت و محبت نسبت به اهل 

بیت امتحان می شوند.
خداوند متعال اگر بخواهد از بنده هایش امتحان بگیرد، امتحانش با نماز و روزه نیســت، اگر خداوند 
بخواهد مردم را امتحان کند، از طریق خضوع و خشوع بندگان نسبت به ولّی خدا و خلیفة اهلل )انسان 
کامل( امتحان می کند. امتحان شــیطان به این نبود که خدا ببیند او چقدر نماز می خواند، زیرا اگر از 
او می خواســتند تا روز قیامت سجده و عبادت خدا را بکند، ابایی نداشت بلکه امتحان شیطان این بود 
که در مقابل آدم کرنش و خضوع کند. خداوند متعال از مردم خواسته است اگر می خواهید ایمان تان 
مشــخص شود، در مقابل پیغمبر و آل پاکش خاضع و خاشع باشید که در واقع زمینه ای برای امتحان 

مردم است؛ در نتیجه نجات و هالکت هم بر همین اساس سنجیده می شود.

َوَجلَّ ِمْن اَْعداَّئُِکْم َوِمَن الِْجْبِت َوالّطاُغوِت  3. با توجه به این فراز از زیــارت »َوبَِرئُْت اِلَی اهللَّ َعزَّ
یاطیِن َوِحْزبِِهُم الّظالِمیَن لَُکْم َوالْجاِحدین لَِحقُِّکْم َوالْماِرقیَن ِمْن ِوالَیِتُکْم َوالْغاِصبیَن اِلْرِثُکْم  َوالشَّ
َوالّشاَّّکیَن فیُکْم َوالُْمْنَحِرفیَن َعْنُکْم َوِمْن ُکلِّ َولیَجٍة ُدونَُکْم«، بفرمایید در باب دشمن شناسی به این 
معنی که چه مقوله هایی به عنوان دشمن شناســی در فرازهای زیارت جامعه کبیره وارد شــده 
اســت و برای کشف کدهای کالنی اهل بیت در مقوله شناخت دشمن مثل جبت و طاغوت چه 

راهکارها و نشانه هایی وجود دارد؟
خداونــد متعال چهارده معصوم را به عنوان مظهر تاّم انســان کامل و به عنــوان میزان و جلوه گاه 
تمام اســماء و صفات حق قرار داده اســت. در واقع اگر بخواهیم رضایت الهی را سنجیده و همچنین 
دشمن شناسی را ارزیابی کنیم، باید ببینیم افراد تا چه اندازه از ولّی اهلل اطاعت و نسبت به آنها محبت و 
هم گونی دارند؛ اما اگر کسی از انوار الهی و اسماء الهی فاصله بگیرد، در واقع این دوری از خدا عبارت 
از عالمت دشمنی نسبت به حق و عالمت سقوط است. چون اهل  بیت جلوگاه اسماء الهی هستند، 
طبیعتاً اگر کسی مقامی که خدا در نظام آفرینش برای اهل  بیت قرار داده است را انکار کند و یا نسبت 
به این حق شــک داشته باشد، یا اگر حتی شک ندارد، اما در کمک به حق کوتاهی کند، همه آنها کم 
و بیش به عنوان دشمنان الهی و دشمنان اولیاء به حساب می آیند. اگر ما می گوییم دوستی اهل  بیت 
و دشمنی نسبت به اهل  بیت، در واقع چون اهل بیت جلوگاه خداوندی هستند، دوستی نسبت به آنها 
دوســتی خدا است و دوستی خدا دوستی اینها است و دشمنی نسبت به اینها به عنوان دشمنی با خدا 

به حساب می آید. 
من از این فقره زیارت جامعه که اشاره به جبت و طاغوت می کند، استنباط می کنم که در مقابل حق 
و در مقابل اهل بیت عصمت و طهارت دو گروه شــیاطین انسی و شیاطین جنی صف بندی کردند و 
ضربه ای که شیاطین انسی وارد کردند شدیدتر از ضرباتی است که شیاطین جنی وارد می کنند. زیرا 
جن یک موجود ضعیفی اســت که آن توان مندی که در انســان است در وی نیست. وقتی آن توان و 
استعداد در جن نیست، طبیعتاً نه زمینه ترقی اش مثل ترقی آدم است، نه درکات سقوطش به اندازه آدم 
است. در طول تاریخ که نگاه می کنیم وقتی شیطان جنی اراده می کند تا اهداف پلید خود را پیاده کند 
از طریق انســان  اهداف شان را پیاده کردند. در واقع جبت و طاغوت شیاطینی در لباس انسان هستند 

که اهدافشان از این طریق ظهور پیدا می کند.

مسجــــد
شمـاره184
اردیبهشتماه
1 3 9 4
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فرق جبت و طاغوت نیز در شیاطین است، زیرا شیاطین انسی خود دو گونه هستند. یک عده  با ظاهر 
فریبی که توأم با جلوه های فریب کارانه انسانی است، کسانی که در واقع نفاق در درون شان شعله ور 
اســت اما ظاهر ایمانی و مقدس دارند و طاغوت عده ای هستند که از طریق تهدید، ترساندن، هیمنه  
و اخالق بدی که در ظاهر دارد، مردم را گمراه می کند و در واقع با بستن زبان مردم، اعتراض مردم را 

خاموش کرده است و باعث می شود مردم از حق و حق گویی فاصله بگیرند. 

4. در رابطه با مســئله عدم جدایی دین از سیاســت با توجه به این فراز از زیارت که می فرماید 
»َوساَســَة الِْعباِد، َواَْرکاَن الِْبالِد« و به دنبال آن معرفی ائمه به عنوان سیاست مدارترین افراد 

روزگار و به عنوان رهبر جامعه چه توضیحاتی می فرمایید؟
این موضوع نیز برمی گردد به بحث اصلی که عرض شد؛ انسان کامل و خلیفة اهلل، مظهر تمام اسماء 
و صفات خداوند اســت. یکی از ظهورات اسم الهی این بخشی است که مسائل اجتماعی و نیازهای 
اجتماعی بشر را مدیریت و مراقبت می کند. انسان کامل اگر نسبت به مسائل اجتماعی، آزادی، ایمان 
و دیگر مســائل اجتماعی فرهنگی دینی بی توجه باشد، در واقع انسان کامل نیست، انسان کامل که 
به عنوان نماینده خداوند و خلیفة اهلل است، باید مظهر اسماء الهی باشد، لذا نسبت به درد و رنج مردم، 
نسبت به موانعی که برای رشد و ترقی مردم و حتی موانعی که برای زندگی ظاهری مردم پیدا می شود، 
باید حساسیت داشته باشد. انسان کامل باید دشمن شناس باشد و این دشمن را به مردم معرفی کند و 
خودش جرأت مقابله با دشمن داشته باشد و این جرئت را به مردم هم منتقل کند. سیاست این است 
که ما به نیازمندی های اجتماعی بشــر و نیازمند ی هایی که در ارتباط انسان ها با یکدیگر ظهور پیدا 

می کند، توجه داشته باشد.

5.پس جایگاه قدرت در جامعه و محدود کردن قدرت در راستای منافع ملی در تعریف علم سیاست 
وجود دارد چیست؟

انســان کامل به عنوان خلیفة اهلل مظهر اسماء »جالل« الهی هم هست. اگر خلیفة اهلل مظهر اسماء 
جمال است، مظهر اسماء جالل هم هست. همان گونه که خود خداوند در ارتباط با هستی، در ابتدا از 
اسماء جمالش، یعنی با رحمت، عطوفت، بخشش، کرم، جود و غفران َخلقش برخورد می کند، به این 
معنی نیست که خدا اسماء جالل ندارد. قدرت جاللش با جمالش یکسان است، منتها در مرحله اّول 
خدا جمال را ظاهر می کند و به موقع نیاز به قدر ضرورت خدا جالل را هم به کار می گیرد. جالل خدا 
قهر خدا، خیر الماکرین بودن خدا و جباریت است. خداوند متعال این ظهورات جاللی و جمالی را نیز به 
خلیفة اهلل داده است. پیغمبر و اهل  بیت ابتدا با تسامح، علم، عفو، گذشت، سرپوشی و صبر و با صفات 
جمالی برخورد می کند، اما آن جایی که برخی بخواهند از این ظهورات جمالی سوء استفاده کنند، راه 
کمال را بر بنده ها ببندند، امنیت ظاهری و امنیت معنوی انســان ها را تهدید کنند، خداوند از طریق 
انسان کامل شمشیر جاللش را هم بیرون می کشد. این شمشیر جالل در واقع آن دست انتقام خداوند 
است. خداوند در ســوره مبارکه حدید می فرماید: »لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبیِّنات « ما پیامبران را با بینات 
همراه کردیم، بینات یعنی دلیل های محکم عقلی. بعد می فرماید: برای آنها کتاب و میزان فرستادیم 
یعنی الگوهایی که براســاس آن الگوها مردم زندگی خودشــان را تنظیم کنند؛ الگوهای رفتاری، 
کرداری و اخالقی که براساس آن مردم رشد و کمال پیدا کنند، اما در آخر می گوید: »َو أَنَْزلَْنا الَْحدیَد فیِه 
بَْأٌس َشدید« ما آهن را هم فرو فرستادیم. کنار آن سه لطف یعنی انزال بینات، کتاب و میزان می فرماید 
ما آهن را هم فرســتادیم. آهن )حدید( در واقع ظهورات جاللی خداوند اســت. ولی انسان کامل به 
عنــوان رهبر اجتماع، تضمین کننده امنیت مالی، جانی و ایمانی مردم، باید گاهی از این قهر و غضب 
استفاده کند، زیرا کمال انسان به این است. اگر کسی فقط جمال نشان بدهد، فقط خنده و گذشت و 
حلم نشان دهد، اثر تربیتی ناگوار دارد. خداوند در قرآن آیات فراوانی در رابطه با ریشه کن کردن ظلم 
و فســاد فرموده اســت. اهل بیت و چهارده معصوم و کسانی که بعد از آنها بخواهند به گونه ای مقام 
امامت و خالفت را مدیریت کنند، باید جالل و جمال را کنار هم داشته باشند، البته در برخورد با مردم 
باید عبارت: »َیا َمْن َسَبَقْت َرْحَمُتُه َغَضَبه « معیار باشد. ای خدایی که رحمتت بر غضبت، سبقت دارد.


ب. این بخش از زیارت جامعه که می فرماید: 
اهل  بیت به عنوان میزان و محک ایمان 
هستند و مردم باید زندگی شان براساس 
رأی، نظر، زندگی، افكار و عمل اهل بیت 
تنظیم کنند نیز باید در قرآن سندی بر آن 
یافت. در آیه أولی الامر: »یا َأّیَُها اّلَذیَن آَمُنوا 
ُسوَل َو ُأوِلي اْلأَْمِر  َأطیُعوا الّلََه َو َأطیُعوا الّرَ
ِمْنُكْم« خداوند متعال از مؤمنین اطاعت 
کامل نسبت به خودش، رسول خدا )صلی 
الله علیه و آله( و نسبت به اولی الامر )اهل 
بیت( خواستاراست
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رسیده اند می نویسد: تردید ندارم که این زیارت 
با تأیید حضرت صاحب الزمانg از ابی الحسن 
امام هادیg است و اینکه کامل ترین و بهترین 
زیارت ها است؛ بلکه پس از آن رؤیا، اکثر اوقات، 
ائمه را با آن زیارت می کنم و در عتبات عالیات 
جز با ایــن زیارت، آنها را زیارت نکردم.4 مرحوم 
ُشّبر نیز به  اســتناد مکاشفه عالمه محمدتقی 
مجلســی چنین نتیجه می گیرد که تردیدی در 
 gصحت نقل زیارت جامعه کبیره از امام هادی
نیســت و این زیارت مورد تایید امام زمان است. 
شــیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان به نقل از 
عالمه محمدباقر مجلسی )1037ـ  1111 ه.ق( 
فرزند مجلســی اول این زیارت را از حیث متن و 
سند بهترین زیارات و فصیح ترین و بلیغ ترین آنها 

دانسته است.5

صحت صدور زيارت نامه
برخی معتقدند در بررســی متون ادعیه، بررسی 
صحت سند در تأیید حدیث موضوعیت نداشته، 
بلکه طریقیت دارد و چنانچه راهی برای اطمینان 
در صحت صدور روایتی وجود داشــته باشــد، 
می توان بنا بر وثوق و تأیید صدوری، بدون نیاز 
به تأیید و وثوق ســندی حکم به صحت حدیث 
داد.6 آیت اهلل جوادی  آملی پس از بیان این مطلب 
که اصل این است که اطمینان به صدور حدیث 
از معصومg وجود داشــته باشد و تفاوتی بین 
اینکه اطمینان از عدالت راوی، وثاقت وی یا علّو 
متن روایت حاصل شده باشد نیست، می فرماید: 

اگر متن روایت بــه گونه ای بود که صدور آن از 
غیر معصــومg ممکن نبــود، اطمینان مورد 
اشاره حاصل می شود و می توان به صدور آن از 
حجت بالغه الهی مطمئن شد.7 مرحوم ُشّبر نیز 
این زیارت نامه را با آثار سترگی دیگر در معارف 
شــیعه امامیه از جملــه نهج البالغه و صحیفه 
سجادیه مقایسه نموده و فصاحت و بالغت متن 
را به عنوان شــاهد بر صحت زیارت دانسته اند.8 
همچنین شــیخ احمد احسایی )1166ـ  1241 
ه.ق( یکی دیگر از شارحان زیارت جامعه کبیره، 
پس از طرح مباحثی در زمینه صحت سند، معتقد 
است این زیارت از حیث لفظ و معنی در مرتبه ای 
است که انسان آگاه پی می برد که کالم معصوم 

است؛ لذا به بررسی سند نیازی ندارد.9
در کنار این مباحث، باید توجه داشــته 

باشــیم که اصطــالح »صحیح« 
در بین علمای شــیعه، در گذشته با 
معنی آن در دوره های متأخر متفاوت 

اســت. روایت صحیح در گذشته به معنی 
روایتی بوده اســت که وثوق صدور آن وجود 

داشته باشد و راه علم به این وثوق فقط در وثوق 
ســندی منحصر نبوده است. لکن در زمان سید 
بن طــاووس )589ـ  664 ه.ق( و عالمه حلی 
)648ـ  726 ه.ق( به بعد، اصطالح صحیح فقط 
به روایت و حدیثی اطالق می گردید که سلسله 
راویان آن مورد وثوق بوده باشند. حجیت صحت 
صدوری زیــارت جامعه کبیره خــود می تواند 
اســتداللی باشد بر ضد شــبهات وارده بر این 

زیارت جامعه کبیره متنی است به یادگار مانده از 
 که همانند سایر ائمه معصوم gامام هادی
به ویژه امام ســجادg به منظور ارتقای معارف 
شــیعه از طریق دعا و توسل، وارد گردیده است. 
در مورد معارف بلند این دعا، سخنان گوناگونی 
مطرح شــده و در عین حــال، در طول تاریخ و 
به ویژه در دوره معاصر، شــبهات مختلفی نیز در 
مورد محتوا و صحت صدور و ســند آن مطرح 
گردیده است. ما در پژوهش پیش رو به بررسی 

صحت سندی آن خواهیم پرداخت.
این زیارت نامه در آثار دو شخصیت برجسته عالم 
تشیع، یعنی شــیخ صدوق )311ـ  381 ه.ق( و 
شیخ الطائفه طوســی )385ـ  460 ه.ق( آمده 
است. برخی به اســتناد ذکر این دعا در آثار این 
دو شخصیت برجســته آن  را بی نیاز از بررسی 
سندی دانسته اند؛ از جمله دوتن از شارحان این 
زیارت نامه، یعنی همدانــی درودآبادی )1280 
ـ 1343 ه.ق(1 و جــوادی آملی )1312 ه.ش(2 
می نویســند که ذکر زیارت جامعه کبیره در من 
الیحضــره الفقیه و تهذیب االحــکام، آن را از 
بررسی صحت ســند بی نیاز کرده است. میرزا 
جواد ملکی تبریزی )متوفــی 1343 ه.ق(3 نیز 
تصریح کرده  که صحت این زیارت مورد قبول 
همة علمای شیعه اســت. برخی دیگر صحت 
آن را مبتنی بر کشف و مشاهده خود دانسته اند. 
مجلســی اول )1003ـ  1070 ه.ق( پس از ذکر 
 gمکاشفه خاصی که برای ایشان در حرم علوی
رخ داده اســت و خدمت صاحــب العصر )عج( 

بـررسیشبهاتسندیوصــدوری

احسان جندقی

زیـــارتجامعهکبیـــره

رواق گنجینه معرفت

مسجــــد
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اردیبهشتماه
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زیارت نامه.

بررسى سند روايت
این زیارت نامه در دو کتاب من الیحضر الفقیه و 
عیون اخبار الرضا)ع( ذکر گردیده و شیخ طوسی 
نیز در کتاب تهذیب االحــکام به نقل از جناب 
شــیخ صدوق، آن را ذکر نموده  است. وجود این 
زیارت نامه در دو اثر از مجموعه چهار کتاب اصلی 
شــیعه، می تواند یکی از مهم ترین نشانه های 
صحت سند آن باشد. شــیخ صدوق در مقدمه 
من الیحضر الفقیه می نویسد: تمام روایاتی که 
در این کتاب آورده ام و براســاس آن فتوا صادر 
کرده ام، حکم به صحت آن داده ام و معتقدم بین 
خود و خدای خویش که مقدس باد نام او، حجت 
است و این روایات را از کتاب های مرجع و قابل 

اعتماد استخراج نموده ام.10
کفعمی در البلد االمین زیــارت جامعه را بدون 
ذکر سلسله راویان و ظاهراً از غیر طریق شیخ 
صدوق و شیخ طوسی نقل نموده است؛ 
زیرا متن ایشان تفاوت هایی با متن 
شیخ صدوق دارد. حاکم نیشابوری 
نیز این زیارت را نقل نموده است که 
ظاهراً باید از همان طریق شــیخ صدوق 
باشــد.11 از روایت کفعمی و حاکم نیشاوری 
کــه بگذریم، قدیمی ترین و معتبرترین ســند 
زیارت جامعه کبیره، من الیحضر الفقیه است. 
شــیخ صدوق در این کتاب با ذکر یک واسطه، 
این روایت را از موســی بن عبداهلل النخعی نقل 
 gمی کند. همچنین ایشان در عیون اخبار الرضا
به صورت گسترده تر سند روایت خویش را ذکر 
می نماید. باید توجه داشت که بین شیخ صدوق 
و امام هادیg که روایت از ایشــان صادر شده 

است، چهار طبقه از راویان قرار دارد.12
در طبقه نخست از سلسله راویان این حدیث در 
عیون اخبار الرضاg چهار شخصیت هستند که 
عبارتند از: 1. علی بن احمد بن محمد بن عمران 
الدقاق؛ 2. محمد بن احمد الســنانی؛ 3. علی بن 
عبداهلل الوراق؛ 4. حسین بن ابراهیم بن احمد بن 
هشام المکتب که همگی از مشایخ صدوق اند. 
طبقه نخست که همان مشایخ و اساتید صدوق 
هستند، در آغاز ســند حدیث واقع اند. این افراد 
در رجال و فهرســت شیخ طوسی و نجاشی و... 

توثیق ندارند، بلکه غیر از محمد بن احمد السنانی 
نامی از ایشان برده نشده است. ولی غیر از سنانی 
که مورد جرح غضائری است، سایر شخصیت ها 

جرحی ندارند.13
در مــورد محمد بن احمد ســنانی باید گفت در 
رجال شیخ طوسی در باب »فیمن لم یرو عنهم 
علیهم الســالم« در ذیل رقم 102 ذکری از او 
به  میان آمده اســت و آیت اهلل خویی نیز ضمن 
اشاره به تعابیر شــیخ طوسی و همچنین جرح 
ذکرشده در رجال ابی داود به نقل از  غضائری در 
مورد اضطراب در نســب و حدیث او، مطلبی در 
توثیق او ندارد.14 ولی در برخی آثار رجالی متاخر 
به اســتناد اعتماد شــیخ صدوق به ایشان، او را 

توثیق نموده اند.
گذشــته از موارد قابل بحث در مورد محمد بن 
احمد ســنانی به عنوان یکی از اســتادان شیخ 
صدوق، در مورد ســایر استادان همان گونه که 
عالمه مجلسی نیز به آن اشاره نموده اند، چون 
آنها کتاب و تألیفاتی نداشــته اند، در کتاب های 
رجالی عنوان نشــده اند؛ چون کتب رجالی مثل 
نجاشی در حقیقت فهرســت مصنفین است. 
همچنیــن با نگاهی به احادیث منقول از طریق 
این دســته از اســتادان شــیخ صدوق، متوجه 
می شویم بیشتر روایات نقل شده توسط ایشان 
حاوی مباحث کالمــی و اعتقادی بوده و توجه 
کتاب های رجالی بیشــتر در زمینه رجال فقهی 
است. ولی اجتماع این مشــایخ از وثاقت کمتر 
نیســت؛ یعنی مجموعاً از یک ثقه عادی کمتر 
نیســتند؛ زیرا ذکر بیش از سه نفر در یک طبقه 
از رجال حدیث، خود یکی از نشــانه های توثیق 
حدیث محسوب می شــود. همچنین تمام این 
مشایخ چهارگانه شــیخ صدوق مورد اعتماد او 
هستند و در آثار شــیخ صدوق فراوان از همین 
مشایخ نقل روایت شده است15 و رجال نویسان 
بعدی براساس طلب رحمت شیخ صدوق برای 
مشایخ خویش، ایشــان را تأیید نموده اند. لذا از 
مجموع مباحث طرح شده می توان ادعای توثیق 

این قسمت سند حدیث داشت.
دومیــن طبقه راویــان زیارت جامعــه کبیره، 
شخصیتی اســت به نام ابوالحسین محمد بن 
ابی عبداهلل االسدی الکوفی که مشایخ صدوق 

از او نقل می کنند. این شــخصیت مورد وثوق 
همة رجال نویسان است و به ویژه نجاشی و شیخ 
طوسی ایشان را توثیق نموده اند.16 در طبقه سوم 
از محمد بن اســماعیل البرمکی نام برده شده 
که این شــخصیت نیز مورد تأیید رجال نویسان 

است.17
در طبقه چهارم موســی بن عمران النخعی قرار 
دارد که حلقه اتصال بین امام هادیg و طبقات 
بعدی اســت. مهم ترین اعتراض ها به سلسله 
سند زیارت جامعه کبیره به وجود این شخصیت 
در سلســله راویان برمی گردد. در زمینه رد این 
اعتراضات مقاله بســیار ارزشمندی از آیت اهلل 
محمد سند به چاپ رسیده است. ما ضمن مراجعه 
به منابع این مقاله و بررسی سایر آثار نزدیک به 
این موضــوع، به طور خالصه مطالبی را مطرح 

می نماییم.
نخســتین مطلب قابل ذکر این است که شیخ 
صــدوق در کتاب من الیحضــره الفقیه از این 
شخصیت با نام موسی بن عبداهلل نام برده است 
و در کتاب عیون اخبار الرضاg با نام موســی 
بن عمــران. ظاهراً این دو نام متعلق به یک نفر 
است؛ زیرا نام کامل او این گونه که در کتاب های 
رجالی به ثبت رسیده است: موسی بن عمران بن 
عبداهلل نخعی، و عبداهلل نام جد او بوده است که 

احتمال اشتباه در ثبت عنوان وجود دارد.
با نگاه به آثار شیخ صدوق، از جمله امالی و علل 
شــرایع که در گذشته نیز به برخی احادیث نقل 
شده از این سلسله راویان اشاره نمودیم، مشخص 
می شود که این شــخصیت، مورد اعتماد شیخ 
صدوق بوده است. همچنین مضامین روایاتی که 
او از ائمه اطهار نقل می کند به خوبی نشان گر 
جایگاه واالی او نزد ایشــان است.18 او شاگرد و 
راوی روایات حســین بن یزید نوفلی است که 
رجال نویسان این شــخصیت را تأیید کرده اند. 
نجاشی از حســین بن یزید نوفلی با لقب نوفل 
النخع یاد می کند که به معنی وجیه و مّوجه قبیله 
نخع اســت.19 مراجعه به فهرست کسانی که از 
موســی بن عمران نخعی حدیث نقل نموده اند 
نیز نشــانگر توثیق این شخصیت است؛ چراکه 
بیشتر راویان اخبار او از شخصیت های ثقه امامیه 

هستند.20 


ذکر بیش از سه نفر در یک 

طبقه از رجال حدیث، خود 
یكی از نشانه های توثیق 

حدیث محسوب می شود.



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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زیارتیجامع
محمدعلی مطلبی

جایگاه دعا و زیارت در میان مسلمانان
ادعیــه و زیارات نقــش مهمی در 
زندگی مســلمانان و به طور خاص 
شــیعیان دارند و در تمامی اعمال 
عبادی ایشان حضور پررنگی دارند. 
 سفارش هایی که از ائمه معصوم
بــرای پیشــروی و پیشــبری در 
عرصه های هســتی بــرای نوع 
بشــر صادر شده اســت، حاکی از 
توجه ویــژه به ادعیه و زیارات دارد. 
حضرت امیــرg در دعائی که از 
حضرت خضرg رسیده و به دعای 
کمیل معروف است، در ضمن بیان 
معارف بلند، بیان می دارند که بنده 
خدا چیزی جز دعا را مالک نیست 
و به وســیله دعا است که می تواند 
بــه تنظیم روابط خویــش با خدا و 
 خلق بپــردازد. زیارت اهل بیت
نیز در میان شیعیان و اهل سنت از 
دیرباز مورد توجه بوده و تمسک به 
سنت توســل به این ذوات مقدسه 
راهگشا و حاّلل مشکالت قاطبه 
مسلمانان است؛ چنان که در دوران 
پس از حیات رسول اکرم )ص( بنا 
بر نقل کتب شیعه و سنی، بزرگان از 
هر دو مذهب برای حل مشکالت 
خویش به مضجع شــریف ایشان 
رفته و عــرض حاجت می نمودند. 
پس از رسول اعظم )ص( نیز سنت 
توسل و توجه به این ذوات مقدسه 
در میان شیعیان و اهل سنت رواج 
داشت؛ چنان که درباره زیارت امام 
رضا )ع(، از زبان پیامبر اکرم )ص( 

روایاتی در کتب اهل ســنت نقل 
شده اســت. عالوه بر این بسیاری 
از بزرگان ایشان برای گرامی داشت 
شأن و مقام آن امام همام و نیز برای 
حل مشــکالت خویش، به ایشان 
پناهنده می شدند. این موضوع را در 
سخن و ســیره بزرگان اهل سنت، 
مانند ابن بطوطه، میرمحمد بن سید 
برهان الدین خداوند شاه، عطاء اهلل 
بن فضل اهلل شیرازی، غیاث الدین 
بن همام الدین شافعی، فضل اهلل بن 
روزبهان خنجی حنفی و ابن عماد 
دمشــقی حنبلی می توان مشاهده 
کــرد. برای مثال ابــن بطوطه در 
سفرنامه خود می نویسد: »به شهر 
مشهد الرضا مســافرت کردیم و 
او علی بن موســی بــن جعفر بن 
محمد بن علی بن حســین شهید 
فرزنــد امیرالمؤمنین علی بن ابی 
طالب )ع( است. مشهد الرضا شهر 
بســیار بزرگی بود و بر بارگاه مکرم 
حضرتش، گنبد بزرگی بنا شــده و 
بنای آن از زیبایی خاصی برخوردار 
بود و دیوارهای آن مزین به کاشی، 
و بر روی قبر شــریف، چهارچوبی 
از تخته و روکــش آن از نقره، و بر 
فراز ضریح ایشــان، لوسترهایی از 
نقره آویزان و چهارچوب درب گنبد 
نقره و پرده درب نیز از پارچه حریر 
طالبافت، و تمامی محوطه زیارتگاه 
مفروش به فرش های متنوع بود و 
در کنار آن، قبر هارون الرشید بود که 
زائرین هنگام ورود به زیارتگاه )به 

در پایــان باید گفت با توجه بــه ثقه بودن تمام 
طبقات سلسله راویان این زیارت نامه، به غیر از 
موسی بن عمران نخعی که با توجه به ذکر حدیث 
او توسط افراد ثقه می توان ادعای توثیق او را نیز 
داشــت. با توجه به نکاتی که در این مقاله ذکر 
گردید، می تــوان گفت این زیارت نامه به لحاظ 

سند دارای اعتبار است.
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محمد صفایی، ج1، ص8۷.
3. میرزاجواد ملکی تبریزی، المراقبات، به کوشــش ســیدعبدالکریم 

محمد موسوي، ص3۷9.
ح مــن الیحضــره  ۴. محمدتقــی مجلســی، روضــه المتقیــن فــی شــر

الفقیه، ج۵، ص۴۵2.
۵. عبــاس قمــی، مفاتیــح الجنــان. مرحــوم شــیخ عبــاس پــس از ذکر 
زیارت نامــه مطالبــی را در زمینه این زیارت نامه از قول مجلســی دوم و 
اول نقل می کند و همچنین کرامتی را از کتاب نجم الثاقب در اهمیت 
ایــن زیارت نامــه ذکــر می کنــد. عبارت عالمه مجلســی در بحــار چنین 
اســت: »اقــول ... اصــح الزیارات ســندًا و اعمهــا مــوردًا و افصحها لفظًا 
و ابلغها معنی و اعالها شــأنا«. ر.ک: محمدباقر مجلســی، بحاراالنوار، 

ج8، ص666.
مراجعــه  )تاریــخ    www.Pishine.ir،طاوســی  مســرور ســعید   .6

.)1393/12/23
۷. عبــداهَّلل جوادی آملــی، ادب فنــای مقربــان، بــا تحقیــق و تنظیــم 

محمد صفایی، ج1، ص8۷.
ح الزیاره الجامعه، ص31. 8. سیدعبداهَّلل شّبر،  االنوار االمعه فی شر

ح الزیاره الجامعــه الکبیره،  9. احمــد بن زین العابدین احســایی، شــر
ج1، ص31.

10. شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه، ج1، ص3.
11. ناصرالدیــن انصاری  قمی، »کتاب شناســی زیارت جامعه کبیره«، 

قم: علوم حدیث، 1382 ه.ش، سال هشتم، شماره ۴.
کــم نیشــابوری ر.ک: ابراهیــم ابــن محمــد  جهــت بررســی اســناد حا
جوینی خراســانی، فرائــد الســمطین فــی فضائــل المرتضــی و البتول و 
الســبطین و االئمــه من ذریتهــم علیهم الســالم، تصحیــح محمدباقر 

محمودی. 
)تاریــخ مراجعــه:    www.intizar.ir،آقاجانلــو العابدیــن  زیــن   .12

.)1393/12/23
13. همان.

1۴. سیدابوالقاســم خویــی، معجم رجال الحدیــث و تفصیل طبقات 
الرواه، ج12، ص6۷ـ  68.

1۵. به عنوان نمونه ر.ک: االمالی، ص6۵ و ۷2؛ الخصال، ص۵۴3؛ 
علل الشرائع، ج1، ص68.

16. به عنوان نمونه ر.ک: نجاشي، رجال النجاشي، ص3۴1.
1۷. ر.ک: همان.

18. ر.ک: محمد ســند، بررســی ســندی زیارت جامعه کبیــره، ترجمه 
مهناز فرهمند، ص111 به بعد که فهرســتی از برخی روایات موســی بن 

عمران نخعی را ذکر نموده است.
19. نجاشی، رجال النجاشي، ص۷۷.

20. محمد ســند، بررســی ســندی زیارت جامعه کبیــره، ترجمه مهناز 
فرهمند، ص101.

رواق گنجینه معرفت

 در نوشته مختصر پیش رو نخست به تبیین جایگاه دعا و زیارت اهل بیت
در منظومه فکری مســلمانان و شیعیان و سپس به تبیین زیارت جامعه 

کبیره خواهیم پرداخت.


پس از حیات رسول 
اکرم )ص( بنا بر نقل 

کتب شیعه و سنی، 
بزرگان از هر دو 

مذهب برای حل 
مشكالت خویش به 

مضجع شریف ایشان 
رفته و عرض حاجت 
می نمودند. پس از 

رسول اعظم )ص( نیز 
سنت توسل و توجه به 
این ذوات مقدسه در 

میان شیعیان و اهل 
سنت رواج داشت



مسجــــد
شمـاره184
اردیبهشتماه
1 3 9 4
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عنوان بیزاری از جنایات هارون( با پای 
خــود محکم به قبر هارون می زدند و به 
قبر شریف امام رضا )ع( سالم می کردند 
و به آن احترام می گذاشــتند«.1 توجه 
به این مســئله مهم ضروری است که با 
وجود اختالف دیدگاه برادران اهل سنت 
با شیعیان، تمســک به کالم اهل بیت 
برای حل مشکالت منشــأ اثر است و 
تمســک به گفتار ایشان بر مبنای ذوی 
القربی بودن ایشــان و دعوت پیامبر به 
مودت آنان،2 برای ایشان نیز ثابت شده 

است.3

زیارت جامعه کبیره
یکــی ادعیه و زیارات بلندی که از طرق 
معتبر رسیده است و بزرگان اسالم آن را 
تأیید نموده اند، زیارت جامعه کبیره است. 
مضامین این زیارت به حدی اســت که 
صرف نظر از ســند وارده، آن را از اعتبار 
باالیی برخــوردار می کند. به مضامین 
این زیارت از وجــوه مختلفی می توان 
نگریست. می توان به طبقه بندی ادعیه 
وارده در این زیــارت پرداخت، توحید و 
امام شناســی، جایگاه اهل بیت، رابطه 
شــیعیان و اهل بیت و... همگی در این 
زیارت رفیع مستمسکی برای پردازش 
نظــری و نیز نیل به معــارف بلند الهی 
است. در اینجا زیارت جامعه کبیره را به 
لحاظ شکلی به پنج بخش تقسیم نموده 
و دربارة هر بخش به اجمال توضیحاتی 

خواهیم داد.
1. ســالم: فرازهای نخست این زیارت 
پــس از اذکار توحیدی به ســالم های 
جامعی نســبت به اهل بیت اختصاص 
دارد. این مجموعه ســالم ها با انتساب 

اهل بیت به رســول اکرم )ص( و بیت 
وحی آغاز شــده و با خبر دادن از عظمت 
شأن و جایگاه رفیع ایشان نزد خدا خاتمه 
می یابد. در این سالم ها به ابعاد گوناگون 
شخصیتی اهل بیت توجه شده است و 
خواننده این زیارت باید به میزان معّینی 
از معرفت اهل بیت دســت یافته باشد تا 
توفیق درک چنین زیارتی را به دســت 

آورد.
2. شهادت: در ادامه به ترتیب شهاداتی در 
رابطه با وحدانیت خداوند متعال، رسالت 
پیامبر اعظــم )ص( و امامت اهل بیت 
عصمت و طهارت داده می شود. ترتیب 
طولی این شــهادات نشــانگر توجه به 
مســئلة غلو و مبارزه با فرهنگ غالیانه 
و صوفیانــه عصر اهل بیت )ع( اســت؛ 
چراکــه برخی در مواجهــه با کماالت 
ایشــان راه افراط پیموده و برای ایشان 
شأنی بیش از جایگاه انسانی شان قائل 
بودند. این شکل و رعایت ترتیب در این 
شهادات بیانگر توجه امام علی النقی )ع( 
در ارائه اسالم ناب محمدی به شیعیان 
است. برای پیشگیری از برداشت های 
غلط، امــام )ع( پیــش از ورود به اصل 
زیارت نیز دستور به شهادت به وحدانیت 

خداوند و اذکار توحیدی داده اند.
3. ابــراز عالقه به ائمــه: فراز بعدی 
زیارت جامعه کبیره به رابطه شــخصی 
شــیعیان و ائمه )ع( می پــردازد. در این 
بخش شیعیان خاص با عرض ارادت و 
ذکر اینکــه پدر و مادر و نْفس را خود که 
عزیزترین مطاع دنیایی نزد آنان است، 
فدای امام و خواســت او می کنند، عمق 

معرفتی خود را جلوه گر می سازند.4
4. علل ارادت: برای تبیین چرایی لزوم 
توجه به اهل بیت و تمســک به دامان 
ایشــان و نیز روشن شــدن علل ارادت 
شــیعیان به اهل بیت )ع(، در قســمت 
بعدی زیارت، جنبه هدایتگری ایشــان 
تبیین شده است. اینکه خدا، دین اصیل 
و اسالم ناب محمدی را به سبب وجود 
ایشــان به ما اعطا نموده است و دنیایی 
را که بدون وجود ایشــان به سوی فساد 
پیش می رفت، به واسطه این حضرات 
برای مــا اصالح نمــود و فرازهایی از 
این دســت، حکایت گــر چرایی و لزوم 

ارادت شیعیان به اهل بیت )ع( است.5

5. ادعیــه و توســل: از مهم تریــن 
قســمت های این زیارت که در بخش 
پایانی بیش از همه به چشــم می خورد، 
دعا و توسل به اهل بیت )ع( است که در 
قسمت نخست این نوشته به اهمیت آن 
اشاره شد. دعاهای فرازهای پایانی، در 

سه دسته عمده قرار دارند:
5.1. توســل به خداونــد و توجه به 
توحید: دســته نخست دعاهایی است 
کــه در آن مضامین بلنــد توحیدی با 
معرفت اهل بیــت )ع( گــره خورده و 
شیعه مستقیماً خداوند متعال را واسطه 
برخورداری از نعمــی می داند که خوِد 
خداوند برای اهل بیت )ع( مقدر فرموده 

است.6
5.2. توســل به خداوند به حق امام: 
دســته دوم دعاهایی اســت که در آن 
شــیعه، خداوند را خطاب قرار داده و او 
را از عمق معرفتی خود آگاه ســاخته و 
می گوید که امام و هــادی و راهنمایی 
را که تو برایم مقرر فرمودی، شناخته ام 
و با توجه به معرفــت این نفوس مرا به 

خواسته ام برسان.7
5.3. توســل به امام: در قسمت پایانی 
شــیعه سر از آسمان و ســخن گفتن با 
خداوند پایین آورده و با این کار نشــان 
می دهد که از توحید و مسبب االسباب 
بودن خداوند آگاه اســت. او سپس رو به 
امام نموده و با واسطه قرار دادن او عرض 

حاجت می کند.8
زیارت جامعهـ  بــا اوصافی که ذکرش 
رفتـ  جامع صفات اهل بیت )ع( و بیانیه 
شیعه و اسالم ناب است که پاسخ دهنده 
تمامی شبهات و پرسش های درون دینی 
و نیز خواننده هر دل و فطرت هشیاری 

به سوی توحید است.

پی نوشت
1. محمدمحســن طبســی، »امــام رضا )ع( بــه رویات اهل 

سنت«، فرهنگ کوثر، زمستان 1386، شماره ۷2.
2. شوری: 23.

کبر مشکینی، مفتاح الجنان، ص11ـ  12. 3. علی ا
۴. »بأبی انتم و امی و نفسی«. 

کاَن َفَســَد  َمَنا اهَّلُل َمعاِلَم ِدیِننا، َوَاْصَلَح ما
َ
۵. »ِبُمواالِتُکْم َعّل

ْعَمُة،  ــِت اْلَکِلَمُة، َوَعُظَمــِت الّنِ ِمــْن ُدْنیانــا، َوِبُمواالِتُکْم َتّمَ
َواْئَتَلَفِت اْلُفْرَقُة«.

ِبِهــْم  اْلعاِرفیــَن  ُجْمَلــِة  فــی  ُتْدِخَلنــی  َاْن  »أْســَئُلَك   .6
ِهْم«. َوِبَحّقِ

د َو  ۷. »الّلـــُهّمَ ِاّنــی َلْو َوَجْدُت ُشــَفعآَء َاْقَرَب ِاَلْیَك ِمــْن ُمَحّمِ
ْخیاِر«.

َ
َاْهِل َبْیِتِه ااْل

 ُذُنوبــًا ال َیْاتی 
َ

ــنی َوبْیــَن اهَّلِل َعــّزَ َو َجّل 8. »یــا َوِلــّیَ اهَّلِل ِاّنَ َبیـْ
ُکْم«.  ِرضا

َ
َعَلْیها ِااّل


می توان به 
طبقه بندی ادعیه 
وارده در این زیارت 
پرداخت، توحید و 
امام شناسی، جایگاه 
اهل بیت، رابطه 
شیعیان و اهل بیت 
و... همگی در 
این زیارت رفیع 
مستمسكی برای 
پردازش نظری و نیز 
نیل به معارف بلند 
الهی است. 



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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استناداتبه
زیارتجامعهکبیـــره
درسیرهعلماء

سید اکبر موسوی اعظم

زیــارت جامعه کبیره بیــش از آنکه زیارت نامه 
باشــد، یک معرفی نامه امامت است. زائر در این 
زیارت، بیش از دویســت ویژگی از خصوصیات 
ائمه هدی را می خواند و بــا آن کلمات امام 
را زیارت می کنــد. از آن جایی که این زیارت از 
امام هادیg صادر شــده است و کالم معصوم 
حجت اســت، می توانــد در هر دانشــی که از 
»سنت« استفاده می شــود، به آن استناد شود. 
تفسیر، کالم، فقه از علومی است که دانشمندان 

شیعه به این زیارت استناد کرده اند. 

استنادات فقهی:
در ذیل مبحث کفر و نجاســت کفار، به استناد 
فرازهایی از زیارت جامعه به کفر دشــمنان اهل 
بیت حکم داده شده است. آیت اهلل گلپایگانی در 
بحث کفر خوارج و نواصب می گوید: کفر اینان نه 
به خاطر انکار ضروری دین است، بلکه عنوانی 
خاص است. روایات فراوانی بر کفر اینان داللت 
دارد. یکی از روایاتی که مستند ایشان برای کفر 
نواصب است، فراز »و من حاربکم مشرک« در 

زیارت جامعه است.1 
آیت اهلل خوئی در مبحــث حرمت غیبت، ذیل 
مســئله »اختصــاص حرمــة الغیبــة بالمؤمن« 
غیبت دشــمنان اهل بیت را جایز می داند. وی 
مــراد از مؤمن را »آنکه به خــدا، پیامبر، معاد و 
امامان ایمان داشته باشــد« می داند. هر کس 
یکی از این امور را انکار کند، غیبتش جایز است. 
جــواز لعن مخالفین و وجوب برائت از آنان یکی 
از دالیل جواز غیبت آنان اســت. وی سپس به 

روایتی که آنان را »اهل بدعت« می شــمارد و 
ســب و وقیعه -یعنی غیبت- درباره آنان را روا 
می دارد، اشــاره می کند و آنــگاه آنان را نه تنها 
اهل بدعت، بلکه کافر به شــمار می آورد. یکی 
از مســتندات کفر مخالفین را دو فراز از زیارت 
جامعه می داند. یکی »و من جحدکم کافر« که 
صراحت در کفر آنان دارد و دیگری »و من وّحده 
قبل عنکم« که از مفهوم مخالف این فراز برای 

اثبات کفر استفاده می کند.2 
همچنین در باب غسل های مستحبی به مقدمه 
زیارت جامعه اســتناد شده اســت. از مستندات 
آقارضا همدانی در مصباح الفقیه و میرزای قمی 
در غنایم االیام در اســتحباب غســل زیارات، 

روایت زیارت جامعه است. 

استنادات تفسیری:
در زیارت جامعه عبارات فراوانی ذکر شده است 
که تفسیر آیاتی از قرآن است و امامان را مصداق 

آن آیات خوانده اســت. در 
تفاسیر شیعه به این فرازها در 
تفسیر آیات اشاره شده است. 
عالمه طباطبایی در تفسیر 
آیات پایانی ســوره غاشیه 
»ان الینــا ایابهم ثم ان علینا 
حســابهم«، به روایت امام 
صادقg اشــاره می کند: 
إمــام  یحاســبها  أمــة  »کل 
األئمــة  ویعــرف  زمان هــا، 
وأعداءهــم  أولیاءهــم 

بســیماهم« و ســپس می گوید همین معنا در 
زیارت جامعه آمده است.3 

در تفسیر نورالثقلین در تفسیر آیه 26 و 27 سوره 
انبیاء: »بل عباد مکرمون الیســبقونه بالقول و 
هم بامره یعملون« به فرازهای نخستین زیارت 
جامعه استناد شــده است. در تفسیر آیه 36 نور: 
»فی بیوت اذن اللهان ترفع و یذکر فی ها اسمه« 
ْعَلی ِفی 

َ
و نیز آیه 27 ســوره روم: »َوَلُه اْلَمَثــُل األ

ْرِض« به زیارت جامعه اشاره شده 
َ
ــَماَواِت َواأل الّسَ

است و در تفسیر آیه تطهیر از فراز: »عصمکم اهلل 
من الزلل وآمنکم من الفتن وطهرکم من الدنس 
واذهب عنکــم الرجس وطهرکم تطهیرا« و به 
عبارت »وفصل الخطاب عندکم« در تفسیر آیه 
20 سوره ص استفاده شده است.4 فیض کاشانی 
نیز در تفســیر صافی به فراز: »السالم علی ائمة 
الهدی ... و المثل االعلی« در تفسیر آیه 27 روم 

اشاره می کند.5 
فرازهای بســیار دیگری در این زیارت است که 
تفســیر آیات قرآن اســت. 
به عنوان نمونــه می توان 
بــه فرازهــای »مختلــف 
المالئکــة« در تفســیر آیه 
الــروح  و  المالئکــة  »تنــزل 
فی هــا«، »و بکم یمســک 
السماء ان تقع علی االرض« 
در تفسیر آیه 65 سوره حج، 
»و اشرقت األرض بنورکم« 
در تفسیر »و اشرقت االرض 
بنــور رب هــا« و »و من رد 


کفر اینان نه به خاطر انكار 

ضروری دین است، بلكه عنوانی 
خاص است. روایات فراوانی بر 
کفر اینان داللت دارد. یكی از 
روایاتی که مستند ایشان برای 
کفر نواصب است، فراز »و من 

حاربكم مشرک« در زیارت جامعه 
است.



رواق گنجینه معرفت

مسجــــد
شمـاره184
اردیبهشتماه
1 3 9 4

33



علیکم فی اسفل درک من الجحیم« در تفسیر 
آیه »إن المنافقین فی الدرک األسفل من النار« 

اشاره کرد. 

استنادات کالمی:
در باب جایــگاه امام چه از جهــت اجتماعی و 
هدایت و چــه مقام معنــوی و تکوینی »قادة 
األمم و اولیاء النعم و عناصر االبرار و دعائم األخیار 
وساسة العباد و ارکان البالد و ابواب األیمان و امناء 
الرحمن و ســاللة النبیین و صفوة المرســلین،... 
فبلــغ اهَّلل بکــم اشــرف محــل المکرمیــن و اعلــی 
منازل المقربین و ارفع درجات المرســلین«، علم 
امام »محــال معرفة اهَّلل، خزنة لعلمــه«، رجعت 
»مصدق برجعتکم«، شفاعت »شفعاء دار البقاء« 
و ..... می توان بــه فرازهای گوناگونی از زیارت 

جامعه استناد کرد. 
به عنوان نمونه شیخ حر عاملی ذیل زیارتی که 
عبارت »مقر برجعتکم« دارد، با اشاره به زیارت 
جامعه می گوید: این عبــارت داللت بر رجعت 
دارد و در زیارت جامعه روشــن تر آمده است.6 
در این زیارت عباراتی که درباره رجعت و دولت 
پایانی اهل بیت و ویژگی های آن است، فراوان 
به چشــم می خورد و زائــر از آرزوها و دعاهای 
خویش، همراهی امامان در این دولت را خواستار 
است. »... وجعلنی من خیار موالیکم التابعین لما 
دعوتم الیه و جعلنی ممن یقتص اثارکم و یسلک 
کم و یحشر فی زمرتکم  ســبیلکم و یهتدی بهدا
و یکر فی رجعتکم و یملک فی دولتکم و یشــرف 
فی عافیتکــم و یمکن فی ایامکم و تقر عینه غدا 

برؤیتکم«.

پی نوشت
1. محمدرضــا گلپایگانــی، نتائــج االفــکار فــی نجاســة الکفــار، تقریــر 
علــی کریمــی جهرمــی، قــم، مؤسســه تحقیقــات و نشــر معــارف اهــل 

البیتg، صص189-190؛ سید علی میالنی، مع األئّمة الهداة في 
ح الزیارة الجامعة الکبیرة، قم، نشــر حقایق ]در بابی استشهادات  شــر
علمــاء بــه این زیــارت بحث شــده اســت و در تدوین این نوشــتار از آن 

استفاده شده است.[
2. ابوالقاســم خوئــی، مصبــاح الفقاهــة، تقریر محمدعلــی توحیدی، 

قم، انصاریان، ج1، ص۵0۴.
3. محمدحســین طباطبایــی، المیــزان، دفتــر انتشــارات اســالمی 

جامعه ى مدرسین حوزه علمیه قم، ج20، ص2۷۷.
۴. الحویــزی، نورالثقلین، قم، اســماعیلیان، ج3، صص608،۴21؛ 

ج۴، صص180، 2۷1، ۴۴۴.
االعلمــي  مؤسســة  بیــروت،  الصافــی،  تفســیر  کاشــانی،  فیــض   .۵

للمطبوعات، ج۴، ص130.
6. حــر عاملــی، وســائل الشــیعه، بیــروت، مؤسســة آل البیــِت علیهــم 

السالم لحیاء التراث، ج1۴، ص۵۷9.


به عنوان نمونه 
شیخ حر عاملی ذیل 
زیارتی که عبارت »مقر 
برجعتكم« دارد، با 
اشاره به زیارت جامعه 
می گوید: این عبارت 
داللت بر رجعت دارد 
و در زیارت جامعه 
روشن تر آمده است



ــــودرزیــــــارتجامعــــــهکبیـــــــره بررسیوتحلیلغلـــــــــــــــ
مریم ابوطالبی

زیارت جامعه کبیره یکــی از مفصل ترین و 
طوالنی ترین متون روایی رســیده از اهل 

بیت است و از زبان مبارک امام دهم، 
 gحضرت علی بــن محمد الهادی
 gنقل و روایت شده است. امام هادی

در این زیارت نامه به بهترین شکل ممکن 
اوصــاف و ویژگی های امام معصوم و واجب 
الطاعه را بیان کرده اســت. این زیارت نامه 
در طول تاریخ شــیعه توسط بزرگان بسیاری 
شرح گردیده، که تعدد شروح نشانگر اهمیت و 
جایگاه باالی این زیارت نامه در معارف شیعه 
است.1 همچنین برخی از عالمان و دانشمندان 
شــیعه ضمن معتبر دانســتن محتوای این 
زیارت نامه به عبارت ها و فرازهای از این دعا 
در کتاب ها و آثــار خویش و در ذیل مباحثی 

گوناگون استدالل و استناد نموده اند.2
اما متأســفانه این زیارت نامه توسط برخی 
مدعیان در طول تاریخ و به ویژه در دوره معاصر 
مورد خدشه و تشــکیک قرار گرفته است و 
شــبهات چندی را مطرح نموده اند. برخی از 
این شــبهات در مورد سلسله سندی و راویان 
این حدیث است و برخی نیز ناظر به محتوای 
این زیارت نامه است. مهم ترین شبهات مطرح 
شــده در محتوای این زیارت نامه طرح ادعای 

غلو است.
غلو در لغت به معنی زیاده روی و تجاوز، مبالغه 
و باال بردن هر چیز از اندازه خود، معرفی شــده 
اســت. به طور خالصه باید گفت: واژه غلو در 
زبان عربی در مــوراد مختلف به کار می رود و 
در مجموعه یک مفهوم مشــترک، به معنی 
زیــاده روی و مبالغه بیش از حــد و اندازه در 
هرچیــز. عرب در مورد پرتــاب تیر می گوید: 

»یغلــو بالســهم؛ ارتفع به فی 
الهوا، و الســهم نفســه یغلو« 
به معنــی این کــه در هوا 
پرتاب کرد و باال فرســتاد.3 
در اصطــالح علــم کالم 
نیز غلــو در دو محور غلو در 
ذات و غلو در صفات مطرح 
است و در طول تاریخ شیعه 
 از همان زمان حضور ائمه
تا دوره غیبت کبری عالمان و 

بزرگان و به ویژه خود ائمه به مخالفت با غلو 
در حق ائمه پرداخته اند.

ما در مقاله پیش رو در دو محور به رد اتهام 
غلو در زیارت جامعه کبیره می پردازیم. 
بخش نخست ادله درونی بر نفی غلو 
در زیارت جامعه و بخش دوم، ادله بیرونی 

بر نفی غلو در زیارت جامعه کبیره.
بخش اّول:

برخــی عبارات زیارت شــریف جامعه کبیره 
نه تنها آشــکارا هرگونه غلو در جایگاه و منزله 
ائمــه را رد می کند، بلکه از تأمل و دقت نظر در 
آن ها درمی یابیم که مضمون آنها چیزی فراتر از 

کالم وحی و سنت اهل بیت نیست.
الف( اقرار به وحدانیت خدا )توحید(: شــهادت 
به وحدانیت خدا، در البالی برخی فرازها این 
زیارت به صورت عینی و کاماًل آشکار مشاهده 
می شــود. در این دعا، اوصاف و افعال بســیار 
وزینی که به ائمه داده شــده، هیچ یک وارد 
حوزه ممنوع ربوبــی و قلمرو ممتنع توحیدی 
نشده است. بخشــی از متن زیارت به توحید 
محض اختصاص می یابد، تا آشــکار شود که 
فرد معصــوم و مخاطب این زیارت نامه خلیفه 
و آینه دار اوصاف و افعال الهی اســت و نه خود 

مستقل و خودکفا.
»اشهد ان ال اله اهلل وحده الشریک له کما شهد 
اهلل لنفسه و شهدت له مالئکته و اولو العلم من 

خلقه ال اله اال هو العزیز الحکیم ...«.
ب( اقرار به بندگی و عبودیت خدا:  »اشــهد ان 

محمدا عبده المنتخب و رسوله المرتضی ...«.
تأکید بر عبودیــت و بندگی پیامبر کاماًل 
ملهم از قرآن کریم است. در چندین آیه خداوند 
تأکید بر انســان بودن پیامبر، همانند ســایر 
انسان ها دارد و تنها امتیاز او 

دریافت وحی است.4 
در  اعتــدال  رعایــت  ج( 
گرفتار  بــرای  ثناگویــی: 
نشــدن در دام مهلک غلو و 
تقصیر، رعایت حد اعتدال و 
میانه روی در ثناگویی الزم 
و ضروری به نظر می رســد 
که ائمه نیز همواره بر آن 
تأکید داشــته اند.5 در زیارت 


بخشی از متن زیارت به توحید 
محض اختصاص می یابد، تا 
آشكار شود که فرد معصوم و 

مخاطب این زیارت نامه خلیفه 
و آینه دار اوصاف و افعال الهی 
است و نه خود مستقل و خودکفا
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 gجامعه کبیره نیز آنچه در بیان امام هادی
آمده، شمارش بخشی از کماالت انوار پاک 

معصومین است وگرنه فضایل آن ذوات 
مقدســه بیش از اینها است. به همین 
دلیل در فراز پایانی این زیارت این گونه 

می خوانیم که: ای سروران من، نمی توانم 
مدح و ثنا و وصف شما را برشمارم و نمی توانم 
به آخرین درجه مدح شما برسم و از بیان آنچه 
شایســته شما است عاجز و ناتوانم و چگونه از 
شمارش خوبی ها و رسیدن به نهایت مدح شما 
عاجز نباشم و حال آن که شما روشنایی خوبان 
و راهنمایــان نیکان و حجت های خدای توانا 

می باشید.
یکــی از مصادیق رعایت اعتــدال توجه به 
اختالف جایگاه امامان و پیامبر است، 
با نگاهی به فرازهای گوناگون این دعا کاماًل 
آشکار است که امام هادیg هرگاه سخن 
از مدح حضرت رسول می گویند، عبارات 
بسیار متفاوت از مدح حضرت امیرg و سایر 

ائمه است.
د( وجود عبارات قرآنی: این مسئله خود در دو 
بخش است. در بخش نخست وجود مستقیم 
آیاتی چند از قرآن کریم اســت6 و بخش دوم 

اشاره تلویحی به برخی آیات قرآن است.
»الســالم علــی ائمه الدعــاء و ... و اهــل الذکر، و 

اولی االمر، و بقیه اهَّلل و خیرته و حزبه، و ...«.
به عنوان نمونه در ایــن فراز برخی از عبارات 
بــه آیات قرآنی نظــر دارد. این آیــات دقیقًا 
همان آیاتی هســتند که بنابر تفاســیر معتبر 
در مورد شــأن ائمه هســتند. به عنوان نمونه 
ْهَل 

َ
ُلوْا أ

َ
مراد از اهل ذکر در اشاره به آیه »َفاْســأ

ْکــِر ِإن ُکنُتــْم اَل َتْعَلُمــوَن«.7 که بنابر احادیث  الّذِ
معتبر منظور از اهل ذکر کسانی هستند که به 
کتاب های آسمانی آشنا هستند و ایشان همان 
ائمه)ع( هستند8 و عبارت اولی االمر نیز اشاره 
اســت به آیه 59 سوره نساء، یا عبارت بقیه اهلل 
ُکْم ِإن ُکنُتم 

َ
ُة اهَّلِل َخْیٌر ّل اشاره است به آیه »َبِقّیَ

ْؤِمِنیَن و...«.9  ّمُ
د( فرازهای توحیدی و عدم قبول غلو: در این 
زیارت نامه فرازهــا و جمالت توحیدی وجود 
دارد که آشــکارا امکان غلو را نفی می کند: در 
این دعا می خوانیم؛ شما امامان به سوی خدا 

دعوت می کنید و به او راهنمایی می کنید و 
به او ایمان دارید و تسلیم او هستید و مردم 

را به سوی راه او ارشاد می نمایید 
و ... در این عبارات سخن از 
خدا و دعوت به توحید است. 

در فرازی دیگر می خوانیم:
»الســالم علــی الدعــاة الــی اهَّلل و االدالء علی 
مرضاة اهَّلل و المستقرین فی امر اهَّلل و التامین 

فــی محبة اهَّلل و المخلصین فی توحید اهَّلل و 
المظهریــن المر اهَّلل و نهیــه و عباد المکرمین 
الذین الیسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون و 

رحمة اهَّلل و برکاته«.
مفاد این جمالت این اســت کــه امامان 
شیعه در راستای توحید و نشر خداپرستی 
به تبلیغ دین پرداخته اند، این تعبیرات با غلو و 

افراط در حق ائمهg یکسان نیست.
بخش دوم

از ادله بیرونی بــر نفی غلو در زیارت جامعه 
می توان به زمان صدور این زیارت نامه اشاره 
کرد. زمان امام هادیg اوج اندیشــه های 
متناقــض در مورد ذات و صفــات ائمه بوده 
است. اوضاع و شــرایط جامعه مسلمانان و 
به ویژه جمعیت شیعه به نحوی بود که وجود 
غالیان ســبب شــد امامg از یک طرف در 
ادامه فعالیت های امامان پیشــین با غالیان و 
اندیشه های انحرافی ایشان درگیر شود و از 
سوی دیگر به بیان اهمیت و جایگاه ائمه در 
عالم خلقی بپردازد. فعالیت غالیان به شکلی 
بود که موجودیت شیعه و افکار و عقاید درست 
ایشان را شــدیداً تهدید می کرد، لذا مبارزات 
امــامg در برخورد با غالت و ســران آن ها 

بسیار چشمگیر بود.10
دومین دلیل بیرونی بر نفی 
غلو در زیارت جامعه کبیره 
را باید افراط و سخت گیری 
شــیخ صدوق در برخورد با 
غلو دانست. شیخ صدوق در 
کتاب های کالمی به عنوان 
از شــخصیت های  یکی 
برجسته مکتب قم شناخته 
می شود. ویژگی این مکتب 
دیدگاه های خــاص آنان 

نســبت به غلو و غالت اســت. آنان به دنبال 
اندیشــه ســنت گرایی دوران غیبت صغرا، 
حساســیت خاصی نسبت به پدیده غلو 
داشــتند11، تا انجا که دانشــمندان و 
راویان مکتب قم در مبارزه شدید علیه 
بســط و رخنه افکار و آثار غالت شهرت 

خاصی یافتند.
حساسیت خاص شــیخ صدوق در برخورد با 
غلو، به طور قطع نشان می دهد که نقل زیارت 
جامعه کبیره توسط ایشــان نه تنها نمی توان 
نســبت غلو به این زیارت نامــه داد بلکه باید 

معتدالنه باشد.
ســومین دلیل برای رد شــبهه غلــو را باید 
توصیه های امام هادیg قبل از قرائت زیارت 
دانســت. امام به راوی یعنی همان موسی بن 
عمران نخعی توصیه می کند که قبل از شروع 
به خواندن زیارت شهادتین را بگوید، صد مرتبه 
اهلل اکبر آن هم در ســه نوبت و با آداب خاص. 
تأکید بر ذکر شهادتین و اهلل اکبر پیش از خواندن 
زیــارت برای یادآوری و فهم عظمت کبریایی 
خدا اســت و آموزش این نکته که هیچ کدام از 
اوصاف یاد شــده برای ائمه در زیارت، ایشان را 

به مقام خدایی نمی رساند.

پی نوشت
1. جهــت مالحظــه شــمار شــروح زیــارت جامعــه رک: ناصرالدیــن 
جامعــه  زیــارت  »کتاب شناســی  ه.ش(،   1382( انصاری قمــی، 

کبیره«، قم، علوم حدیث، سال هشتم، شماره ۴.
2. بــه عنــوان نمونــه رک: محمدباقــر بهبهانــی، الرســائل الفقهیه، 
ص1۷9؛ ابوالقاســم خویی، مصباح الفقاهــه، ج1، ص۵0۴. همو، 

کتاب الطهارة، ج2، صص8۴ و 281.
3. محمــد ابن منظــور، لســان العــرب، ص131؛ خلیــل بــن احمــد 

فراهیدی، کتاب العین، ج۴، ص۴۴6.
۴. فصلت: 6.

محمدباقــر  رک:  نمونــه  عنــوان  بــه   .۵
مجلســی، بحاراالنــوار، ج22، ص۴۴1،  
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ســوره نحــل: 12۵؛ ســوره حــج: 6۵ و ۷8 

و ...
مــن  ابن بابویــه،  علــی  بــن  محمــد   .۷

الیحضر الفقیه، ج3، ص۵۴2.
8. نحل: ۴3.

9. هود: 86.
10.  رســول جعفریــان، حیــات فکــری و 

سیاسی امامان شیعه، ج2، ص1۷2.
11.  همان، ج2، ص1۷6.


به طور خالصه باید گفت: واژه 

غلو در زبان عربی در موراد 
مختلف به کار می رود و در 

مجموعه یک مفهوم مشترک، به 
معنی زیاده روی و مبالغه بیش از 

حد و اندازه در هرچیز
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شیخ ما در نجم ثاقب 
حکایتی نقل کرده که 
از آن ظاهر می  شود 
که باید به این زیارت 
مواظبت کرد و از آن 
غفلت ننمود ... در ماه 
جمادی اآلخره این 
سال از نجف اشرف  
برگشته بودم، در 
کاظمین سیّد احمد 
بن سیّد هاشم بن 
سیّد حسن موسوی 
رشتی تاجر ساکن 
رشت )أیده اهلل( را 
مالقات کردم که 
از سامره مراجعت 
کرده، عازم عجم بود. 
پس شرح حال او را 
چنان که شنیده بودم 
پرسیدم. از آن جمله 
قضیه معهوده همه را 
نقل کرد مطابق آن و 
آن قضیه چنان است 
که گفت: در سنه هزار 
و دویست و هشتاد 
به اراده حج بیت اهلل 
الحرام از دار المرز 
رشت آمدم به تبریز 
... متن زیر بازنویسی 
این تشرف است. 

سیـــــــدبخوانآنچهمیدانــــــــی
مهدی دهقان

برف بود و شــب هنگام. گام های اسب 
ُکند شــده بود. باد، بــرف را به صورتم 
می ریخت. یال اسب ســفید شده بود. 
ســکوت بود و تنها بــرف بود که حکم 
می راند. چشم هایم را چرخاندم. شرق، 

غرب، شــمال و جنوب 
ســفید بود؛ حتی آسمان 
و زمین هم. هیچ رّدی از 

همراهان نبود. 
شــِب پیش حاجی جبار 
گفتــه بــود: »زودتر راه 
بیفتیم کــه راه پرخطری 
است«. سحر نشده بود که 
بار بستیم و راه افتادیم؛ در 
دل تاریکی. به یک فرسخ 

نرســیده بودیم که بــرف آمد. دیگران 
سرشــان را پوشــاندند. آرام آرام عقب 
می افتــادم و باز می رســیدم و دوباره از 
کاروان بازمی ماندم. پیش از آنکه صبح 
شود، من بودم و برف و صحرایی سفید 
و هیــچ رّدی از کاروان؛ جایی بین ارزنه 

الروم و طرابوزان.
 از رشــت تا تبریز را تنها بودم. کاروانی 
نبود که به سمت مکه رود. برایم شگفتی 
داشــت. تبریز، مهمان حاج صفرعلی 
بودم. تاجــر خوش نامی بود. چند روزی 
خانه اش بــودم. حاجی جبــار جلودار 
می خواســت برود طرابوزان. کاروانی 
تجاری داشــت. همراهش شدم. حاج 
صفرعلی، ســه نفر دیگر را تشویق کرد 
که در راه مکه همراهم شــوند؛ حاجی 
مالباقر تبریــزی حجه فروش معروف 
علما و حاجی سید حسین تاجر تبریزی 
و حاجی علی نامی که خادم بود. گاهی 
از کاروان اصلی عقب می ماندیم و شب 
کمی دیرتر بهشان می رسیدیم. زودتر 
راه افتــاده بودیم تــا در »راه پرخطر« 
همراه کاروان باشــیم و عقب نیفتیم. 
پیش از سحر ســوار اسب شدیم. برف 
آمد. توی فرمانروایی برف، تنها ماندم. 
همه جا پر برف بود و ســکوت؛ بی هیچ 
رّدی از دوســتانم. صدایشان می کردم. 
فریادهایم گم می شــد توی برف های 

پیش از سحر. 
بهشان نمی رسیدم. گام های اسب توی 

برف ســنگین بود. تنها بودم. ساعاتی 
مانده بود به صبح. گوشه ای ُجستم و از 
اسب پیاده شدم. اگر راه می رفتم، ممکن 
بود بــه بیراهــه روم و از کاروان دورتر 
شــوم و راه را گم کنم. خواستم تا صبح 
همانجا بمانم و آفتاب که 
باال آمد، برگردم و در منزل 
پیشین، همراهانی بیابم و 
خود را به کاروان برسانم. 
تنها نمی توانستم این راه 
ناامن را طــی کنم. همة 
بود؛  دارایــی ام همراهم 
نشستم.  تومان.  ششصد 
توی ســفیدی بــرف و 
سرمای سحرگاه، امیدم به 
آفتاب صبح بود. نمی دانستم به دوستانم 
خواهم رسید یا نه. »میهمانا به رفیقان 
خود رسان بازم«. آیا از سرما و از راه ناامن 
و از غربت رهایی بود یا نه؟ دانه های برف 
می رقصیدند و زمین را می پوشــاندند. 
برف را تماشا می کردم و تماشا نمی کردم 
و نگاهم را از بیــن دانه های رقصانش 
به دوردســت ها می رساندم. روبه رویم، 
باغی را دیدم که انگار نبود و االن هست. 
دوباره نگاه کردم، باغ بود؛ بیش از آنکه 
باغ باشــد، امید بود. به سوی باغ رفتم. 
توی باغ مردی بود. برف های درختان را 
می تکاند. با بیل آرام به شاخه ها می زد و 
تن شاخه ها از لباس برفی عریان می شد. 
به سویم آمد. مقابلم ایستاد. لبخندی زد. 

ـ کیستی؟ 
ـ قصد حج دارم و از کاروان بازمانده ام. 

فارســی ســخن می گفت؛ در آن دیار 
که همه ترک بودند. به چشــم هایم که 
تردید داشتند و هم امید و هم یأس، نگاه 
کرد. نگاهش امید داشت. چشم هایش 

می گفتند که راه را می داند. 
ـ نافله بخوان، راه را خواهی ُجست. 

مسلمان بود؛ در سرزمینی که بیشترشان 
نصرانــی بودند. او شــاخه ها را از برف 
عریان کرد و من نافله خواندم. آمد و مرا 

دید که همانجایم. 
ـ راه نیافتادی؟

ایمانم چنان نبود که بــا نافله خواندن 
راه بیابم و آن قدر باور نداشــتم که چشم 

ببندم و در برف و راه ناامن راه بیفتم. 
ـ راه را نمی دانم.

کریمانه راهنمایی دیگر را نشانم داد.
ـ جامعه بخوان، راه را خواهی یافت.

جامعه خوانــدم؛ از بَر. نه پیش از آن و نه 
پس از آن، جامعــه را حفظ نبودم. اما او 
که گفت، از حفظ خواندمش. راه نیفتادم. 
ایمانم تََرک داشــت. دوباره آمد و همان 

کلمات:
ـ راه نیافتادی؟

ـ راه را نمی دانم.
گریستم. 

ـ عاشورا بخوان. 
عاشــورا خواندم؛ مثل جامعه، بی آنکه 
حفظش داشته باشم، خواندمش. باز آمد.

ـ هنوز هستی؟ راه نیفتادی؟
ـ راه نمی دانم. تــا طلوع آفتاب خواهم 

ماند. 
نافله، جامعه و عاشــورا، راه را نشــان 
می دادنــد و من نمی دیــدم. من در پی 
انســانی بودم که راه را نشانم دهد؛ مثل 
هر انســان دیگِر مؤمن یــا غیرمؤمن. 
ایمانم مرا به حرکت وانمی داشت. خود 

برخاست.
ـ مــن راه را نشــانت خواهــم داد و به 

دوستانت خواهم رساند.
سوار االغ شد. بیل را به دوش گرفت. از 
من خواست سوار االغ شوم. عنان اسبم 

را کشیدم. نیامد. 
ـ عنان اسب را به من بده.

اسب را کشــید. اسب همراه شد. دست 
گذاشت روی زانوم.

ـ شما چرا نافله نمی خوانید؟ نافله نافله 
نافله. شــما چرا عاشــورا نمی خوانید؟ 
عاشورا عاشورا عاشورا. شما چرا جامعه 

نمی خوانید؟ جامعه جامعه جامعه.
رفیقانم را نشــانم داد. برای نماز صبح 
لب نهــری وضو می ســاختند. از االغ 
پیاده شدم. نتوانســتم سوار اسب شوم. 
بیل را در برف فرو کرد. مرا ســوار اسب 
کرد و روی اســب را به ســوی رفیقانم 
بازگرداند. چند گام رفتم، بازگشتم، نبود. 
آهنگ صدایش تــوی گوش هایم بود 
که می خواند: »نافله نافله نافله، عاشورا 

عاشورا عاشورا، جامعه جامعه جامعه«.


آهنگ صدایش توی 
گوش هایم بود که 
می خواند: »نافله 
نافله نافله، عاشورا 
عاشورا عاشورا، 

جامعه جامعه جامعه«



رواق گنجینه معرفت ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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خلوتاجتماعی
اعتکاف و تربیت اجتامعی دینی

یاسر واحدی

اعتــکاف در واقع   ]یعنی[ خود را در یک مکان محــدود محبوس و ایجاد 
محدودّیت در خود کردن. ُعکوف یعنی بسته بودن؛ خود را به یک نقطه  ای 
منحصــر کردن، برای اینکه خلوتی در دل به  وجود بیاید که انســان بتواند 
فرصت ارتباط صمیمی و خالص با خدای عالَم را پیدا کند؛ اعتکاف این است؛ 
یعنی عبادتی اســت که جنبه  ریاضت دارد. خیلی از عبادات همین  گونه اند؛ 
جنبه  ریاضت دارند. ریاضت هایی که انسان با طوع و رغبت بر خود تحمیل 
می کند تا درون خود، معنوّیت خود و دل خود را ارتقاء ببخشــد؛ این از جمله  
این  چنین عبادت هایی اســت. اکنون اعتکاف معموِل ما ســه روز است - 
فقها هــم در این باره بحث کرده  اند - منتها ادامــه دارد یعنی تا نُه روز، ده 
روز، می تواننــد اعتکاف کنند. پیغمبر اکرم دهه  آخر ماه رمضان را اعتکاف 
می کردند، در مســجد می رفتند و بیرون نمی  آمدنــد و کارها را آنجا انجام 
می دادند. فرصت خوبی اســت؛ خوشبختانه اقبال مردم به این سّنت خیلی 

باال است؛ شوق جوان ها و عشق جوان ها حیرت  انگیز است.1
حضور در کنار کسانی که با انگیزه واحد در یک مکان دور هم جمع شده اند تا 
به خودسازی مشغول باشند، همیشه دست نمی دهد. حضرت امیر المؤمنین 
علیg می فرمایند: نشستن یک ساعت در پیش دانشمند دوست تر است 
برای خدا، از عبادت یک ســال که هیچ معصیت خدا را نکرده باشــد و نگاه 
کردن به عالم دوست تر است برای خدا از اعتکاف یک سال در مسجد الحرام 
و زیارت دانشمند دوست تر است برای خدا، از هفتاد حج و عمره و بهتر است 
از هفتاد مرتبه طواف خانه خدا و خدا برایش هفتاد درجه بلند گرداند و خدا به 
هر حرفی که از دانشمند می آموزد، ثواب هفتاد حج قبول شده در نامه عملش 
می نویســد و بر او رحمتش را فرو می فرستد و فرشتگان گواهی دهند که 

بهشت بر او واجب است .2 
در بین مؤلفه هایی که برای اعتکاف ذکر شــده اســت مواردی هستند که 
قابل تأمل است. مثل تأکید بر اینکه اعتکاف در مسجد برگزار شود. فارغ از 
جنبه های معنوی جایگاه مسجد، یکی از مهم ترین نکته درباره مسجد این 
است که مسجد محلی برای حضور آحاد مختلف مردم و مکان گردهمایی 
مسلمانان است. درست است که اعتکاف یک عبادت فردی و فرصتی برای 
خلوت کردن اســت، اما این خلوت باید در مســجد و در کنار سایرین اتفاق 
بیفتد. باید این خلوت را با دیگران نیز تقســیم کرد و همه بتوانند به یکدیگر 
کمک کنند تا بتوانند یک محیط امن عبادت را برای یکدیگر فراهم بیاورند 
و این به تمرین نیاز دارد. تمرین کمک به پیشرفت یکدیگر، کمک به ایجاد 
محیطی امن برای یکدیگر، کمک به این که هر کدام از ما در قبال دیگری 
به نوعی مسئول هستیم و در جهت ایجاد آرامش درونی برای یکدیگر باید 

تالش کنیم.
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مسجـــــدینوباآرمانهاینو
 گزارشی از فعالیت های مسجد امام حسین)ع( در مصاحبه با حجت االسالم کوثری نیا امام جامعت مسجد

به کوشش: علی اصغر غالمی

مسجدی وسط آب
 مسجد امام حسینg شــهر پرند از طرف مرکز رسیدگی 
به امور مســاجد استان تهران، مســجد نمونه معرفی شده 
اســت. امام جماعت مســجد، حاج آقا کوثری نیا، به عنوان 
یکی از هفده امام جماعت برگزیده استان تهران معرفی و در 
برنامه ای در برج میالد لوح تندیس را از دست رئیس جمهور 
محترم، جناب آقــای روحانی گرفت. همچنین از طرف آن 
وزارت خانه عنوان کتابدار نمونه به حاج آقا اعطا شد، به خاطر 
کتاب خانه جالب و خالقانه که در مسجد درست کرده است.

مسجدهای این شهر درست وسط پارک ها و فضاهای سبز 
ســاخته شده اند. ساختمان مسجد مخصوصاً گنبد آن ذهن 
را به سمت گنبد مســجداالقصی می برد. اطراف مسجد را 
استخر بزرگی فراگرفته است. گویا مسجد وسط آب ساخته 
شــده و برای رسیدن به ساختمان باید از پل فلزی کوچکی 
عبور کنی. اینجا فروشگاه، کانون فرهنگی، تعاونی، بخش 
خواهران مسجد که بســیار فعال و پرکار به نظر می رسد و 

بخش های دیگر قرار گرفته است.

مسجد، امام جماعت و کتاب خانه نمونه
 قفسه های کتاب خانه، در گوشه سمت چپ شبستان مسجد 
قرار گرفته که حکم دیوار اتاق جلســات مسجد را هم دارد. 
  gحاج آقا کوثری امام جماعت جوان مســجد امام حسین
می گوید: در ابتدای کار مسجد به ما دو کارتن کتاب دادند؛ اما 
حاال کتاب خانه ما بالغ بر پنج هزار کتاب دارد. این کتاب خانه 
نه کتابدار دارد، نه ســاعت کاری. کتاب خانه در شبســتان 
مسجد اســت و همه می توانند از آن اســتفاده کنند. همه 

می توانند کتاب ها را آزادانه بردارند و ببینند و با خود ببرند.
محراب مســجد بزرگ و زیبا اســت و هنوز تزئینات جشن 
میالد حضرت فاطمه زهرا در آن دیده می شــود. به طور 

کلی معماری مسجد مدرن و جدید است و بسیار متناسب با 
فضای شهر تازه بنیان پرند.

امام جماعت بسیار جوان، اما کاردان
حجت االسالم محمود کوثری نیا سی و دو سال دارد و هشت 
سال است که امام جماعت مســجد امام حسینg است. 
او بــا همان خلوص و تواضــع و خون گرمی مردم کویر ما را 
پذیرفــت و برایمان تعریف کرد که از زمان آغاز به کار بنای 
مســجد، برای امامت جماعت این مسجد از طرف حوزه به 

اینجا فرستاده شده است:
»ما که اینجا آمدیم، تازه داشــتند ســاخت مسجد را شروع 
می کردنــد. تا کم کم ســاختمان به این شــکلی که حاال 

می بینید، ساخته شد«. 
او متولد خراســان جنوبی است و تحصیالت عالی حوزوی 
را در تهران گذرانده و از بیســت و چهار سالگی امام جماعت 
مســجد اســت. او حاال مدّرس حوزه است و کار تدریس در 
دانشــگاه پیام نور را شروع کرده اســت. وی عضو رسمی 
»انجمن تحقیقات حجامت ایران« است. به عالوه ورزشکار 

هم هست و جوانان از مصاحبتش لذت می برند:
 »ابتدای کار مســجد بود و هنوز بنا ســاخته نشــده بود. از 
نوجوانان شــروع کردم و برای آنــان کالس های مختلف 
ورزشی، تربیتی، فرهنگی، آموزشی و ... دایر کردم. آن روزها، 
هم خادم مسجد بودم و هم امام جماعت و هم مسئول امور 
فرهنگی. کم کم افراد آمدند و مسئولیت ها را تقسیم کردم«.

چطور به این موفقیت رسیدید؟
حاج آقا با مهربانی خاص خودشان پاسخ می دهد: »بهترین 
روش امام جماعت برای رســیدن به موفقیــت در کارها، 
خوش اخالقی اســت. حتی اگر علم نداشته باشد، چنانچه 
با همة اقشــار ارتباط خوب داشته باشــد، می تواند موفق 
شــود. مسجد یک کشور کوچک اســت. در مسجد از همة 
اقشــار، مشاغل، سنین و ســلیقه های مختلف حضور پیدا 
می کنند. امام جماعت باید با آداب و رســوم  مختلف مردم و 
با خواسته ها و نیاز های مختلف قشرهای گوناگون آشنا باشد 
و رســوم مسجدداری را بداند. ضمن اینکه برای همة سنین 

برنامه ریزی داشته باشد«.

چه برنامه هایی دارید؟
حاج آقا کوثری نیا با آرامش و خوشرویی به روی ما نمی آورد 

که کارهای زیادی برای انجام دادن دارد. او ادامه می دهد:
»برنامه های مســجد امام حســینg دو بخش دارد. یک 
بخــش برنامه های روزانه مســجد اســت و بخش دیگر 


در ابتدای کار مسجد 
به ما دو کارتن کتاب 
دادند؛ اما حاال 
کتاب خانه ما بالغ بر 
پنج هزار کتاب دارد. 
این کتاب خانه نه 
کتابدار دارد، نه ساعت 
کاری. کتاب خانه در 
شبستان مسجد است و 
همه می توانند از آن 
استفاده کنند. همه 
می توانند کتاب ها را 
آزادانه بردارند و ببینند 
و با خود ببرند.
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برنامه های مناسبتی است.
نماز جماعت در هر ســه نوبت صبح و ظهر و مغرب و عشــا 

برگزار می شود.
هفته ای دو شب تفســیر قرآن داریم. امام جماعت یک آیه 
یک آیه می خواند و مردم تکرار می کنند و یک نکته تجویدی 
می گوید. سپس آیه هایی را که همه خوانی کردند، ترجمه و 
تفســیر می کنند. »من  در تفسیر شاگرد آقای قرائتی بوده ام 
و از کتاب تفسیر نور آقای قرائتی استفاده می کنم. شب های 
پنج شــنبه از تفســیر موضوعی قرآن آقای ساعدی بهره 
می بریم. ایشان از پتانسیل های خوب ما در مسجد هستند 
و هفده سال شــاگرد آقای خاتمی در بحث تفسیر بوده اند. 
هیئت نوجوانان داریم که به تازگی با هیئت بزرگ ســاالن 
تلفیق شده اند تا با هم انس بیشتری بگیرند. سرپرست هیئت 
نوجوانان را از میان طلبه های ســال اول برگزیده ایم؛ چون 
هم سن و هم سنخ هستند و زبان هم را بهتر می فهمند. گاهی 
خودم برایشان صحبت می کنم. خود بچه ها مداحی می کنند. 
همة کارها را خودشــان انجام می دهند. از جمله برنامه های 
نوجوانان، اردوهای تابســتانی مثل اردوی مشهد است که 
با اســتقبال مواجه شده و سال گذشــته فقط صد نوجوان 
پسر شــرکت کننده داشتیم. جذابیت زیارت و سفر می تواند 
نوجوانان را مسجدی و نمازخوان کند. در برنامه های هیئت 
از مداحان مختلف اســتفاده می کنیم، مثل حاج حسن خلج 
و مرتضی طاهری. ضمناً یک شــب تفسیر موضوعی نهج 

البالغه داریم«.
یک شــب بحث های اخالقی داریم. گاهی از بیرون استاد 
دعــوت می کنیم، مثل اســتاد مانــدگاری. در بحث های 
اجتماعی آقای شــهاب مرادی را دعوت کردیم که در مورد 
ازدواج و طالق صحبت کردند که با اســتقبال خوب مردم 

روبه رو شد.

سخنرانی یک دقیقه ای
ظهرها بعد از نماز ظهر و عصر یک دقیقه صحبت می کنم. 
در ایــن یک دقیقه به موضوعات مهــم و مورد نیاز مردم در 
موضوعات مختلف مذهبی، اخالقی و اجتماعی می پردازیم. 
مــردم نیز از این صحبت ها اســتقبال می کنند. در موضوع 
انتخابــی، اصل مطلب را به صــورت موجز و مختصر بیان 

می کنم.
 تالش ما این است که مردم برای نماز اذیت نشوند و بتوانند 
نماز خود را به جماعت بخوانند و نکته مورد نیازشان را بشنود 
و بیاموزند، بدون اینکه وقت زیادی از آنها گرفته شود. برای 
مثال روز ســیزده بدر مردم در فضای ســبز اطراف مسجد 
جمع شــده بودند. ما صــدای اذان را مقداری بلند کردیم تا 
خانواده هایی که بــرای گذراندن روز طبیعت به پارک آمده 
بودند، آن را بشــنوند. تعدادی از آنها داخل مســجد آمدند و 
نماز را به جماعت خواندند. ما صحبت یک دقیقه ای خود را 
داشتیم و حدیثی از حضرت علیg بیان کردم درباره حضور 
در طبیعت و نگاه به ســبزی و خّرمی طبیعت و در مورد عید 
واقعی که روزی است که در آن گناه نکنیم. مردم خوششان 

آمده بود و برایشان این صحبت یک دقیقه ای جالب بود.

قانون مسجد ما این است: فقط دعا
شــب چهارشنبه دعای توسل و شــب جمعه دعای کمیل 
و صبــح جمعه دعای ندبه داریم. اصرار ما این اســت که در 
برنامه های دعا، فقط دعا خوانده شــود و دعا یک ربع طول 
بکشد. به شدت مراقب هستیم که دعا به درازا کشیده نشود. 
مداح فقط دعا را بخواند و بین دعا روضه و مداحی نباشد. بعضًا 
در مســاجد و برنامه های دعا که مداح بین دعا ترجمه دعا یا 
روضه می خواند، مردم خسته می شوند و دعا را ورق می زنند 
ببیننــد چقدر از دعا باقی مانده! به این ترتیب از کار و زندگی 

خود باز می مانند و از مجالس دعا زده می شوند. 
در مسجد ما بین دعا روضه خوانده نمی شود. قانون ما سریع 
تمام کردن و اختصار و بیان اصل مطلب و خواندن دعا است. 
البته در آخر چند دقیقه ذکر مصیبت می شود تا مردم به فیض 

برسند.
جمعه ها بعد از دعای ندبه صبحانه خوبی داده می شود. این 
صبحانه خوب باعث تشــویق مردم به حضور در دعا شده و 

جمعیت دعای ندبه ما خیلی بیشتر شده است.

کدام نمازها را به جماعت می خوانید؟
هر ســه نوبت نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشــا به 
جماعت خوانده می شود. صبج ها خانم ها خیلی کم هستند؛ 
شاید یک یا دو نفر؛ اما آقایان تعدادشان بیشتر است. ظهرها 
خانم ها زیادند و آقایان کمتر. اما نماز مغرب و عشا، جمعیت 
آقایان قابل توجه اســت. کاًل حدود صد و پنجاه نفر در نماز 
جماعت حضور می یابند و در مناســبت ها تمام شبســتان 
مســجد و بالکن آن پر می شود. مردم از برنامه های مسجد 
استقبال می کنند و گاهی تعداد نمازگزاران مسجد ما به پنج 

هزار نفر می رسد.  


 »ابتدای کار مسجد بود 

و هنوز بنا ساخته نشده 
بود. از نوجوانان شروع 

کردم و برای آنان 
کالس های مختلف 

ورزشی، تربیتی، 
فرهنگی، آموزشی و ... 

دایر کردم. آن روزها، 
هم خادم مسجد بودم و 
هم امام جماعت و هم 
مسئول امور فرهنگی. 

کم کم افراد آمدند و 
مسئولیت ها را تقسیم 

کردم«.
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در برنامه های مناســبتی مسجد از ســخنرانان معروف و 
کســانی دعوت می کنیم که عضو انجمن وعاظ هستند و از 
نظر علمی سطح باالیی دارند. برای تبلیغ برنامه هایمان از بنر 

استفاده می کنیم و سامانه پیامکی فعالی داریم.

در شهر شما اوقات خوبی داشتیم
ازجمله برنامه های مناسبتی مسجد امام حسینg، مراسمی 
دربارة حق ایران در اســتفاده از انرژی هســته ای بود که در 
سال روز شهادت شهید علی محمدی برگزار شد. همسر آن 
شهید بزرگوار را دعوت کردیم و برنامه ای در حضور ایشان در 
مسجد برگزار شد که بسیار مورد توجه ایشان قرار گرفت: »در 
روز برنامه به همراه مسجدی ها به استقبال ایشان به ورودی 
شهر رفتیم. چند اسکورت، ایشان را همراهی می کردند. ما 
خانم علی محمدی را از اسکورت ها تحویل گرفتیم و ایشان 
ســوار اتومبیل یکی از خواهران مسجد شدند. ما شهر را به 
ایشان نشان دادیم و سپس به مسجد آمدیم. تمام مسئوالن 
شــهر پرند به برنامه دعوت شده بودند؛ شهردار، امام جمعه، 
امامان جماعت سایر مساجد و... مردم نیز به این برنامه آمده 
بودند. از خانواده شــهید تشکر شد و یاد و خاطره این شهید 
گرانقدر گرامی داشــته شد. همسر شهید از خاطرات ایشان 
بــرای حضار گفتند و در پایان یک تخته تابلوفرش از طرف 
مردم پرند و مســجد امام حســینg به ایشان تقدیم شد. 
همسر شهید هم یک قاب عکس بزرگ از شهید، به همراه 
دست نوشته خود به پایگاه بسیج مسجد تقدیم کردند. بعد از 
پایان برنامه ایشان را همراهی کردیم تا به همراه اسکورت 
خود، شهر را ترک کردند. هفته بعد از برنامه، همسر شهید با 
ما تماس گرفتند و از برنامه تشکر کردند و گفتند که در شهر 
شما اوقات خوشی داشتیم و اگر باز هم چنین برنامه ای داشته 
باشیم، من حاضرم همسران ســه شهید دیگر هسته ای را 

همراه خودم به مسجد شما بیاورم«.

هرکجا هستی یک قدم بیا باال
حاج آقــا برایمان توضیح می دهد که یکــی از برنامه های 
مســجد، »بیت الثقلین« است که در آن فعالیت های قرآنی 
دنبال می شود. کالس های روخوانی، روانخوانی، تفسیر و... 
در حلقه های مختلف جوانان، بزرگ ســاالن، میان ساالن، 
در بخش هــای خواهــران و برادران اجرا می شــود. برای 
کودکان مهد قرآن و برای نوجوانان کالس های روخوانی و 

روانخوانی داریم. 
در بیت الثقلیــن در زمینه معارف اهل بیت نیز آموزش های 
الزم داده می شود. این بخش را آقای جباری که مسئول امور 
فرهنگی مسجد هستند، به صورت نظام مند درآوردند؛ تحت 

عنوان طرح»استحکاف«.
آقای جباری با اشــاره به آیه ثقلین و اهمیت لزوم شــناخت 

و معرفت این دو امر مهــم، یعنی قرآن و اهل بیت، توضیح 
می دهد: وقتی یک فرد تحصیل کرده حتی روخوانی قرآن را 
خوب نمی داند، این نقص متوجه مسجد است که وظیفه خود 
را خوب انجام نداده است. ما سعی کردیم با نگاهی خالقانه 

این مسئله مهم را بررسی کنیم.
 استحکاف یعنی کسی که باالتر ایستاده، دست فرد پایین تر 
را بگیرد و باال ببرد، و آنکه پایین تر است، دست باالتر را بگیرد 
و باال برود. به این ترتیب همة افراد در تمام سنین در این طرح 
جا دارند؛ حتی تمام افراد خانواده در این طرح ارتباط می گیرند 
و آموزش داده می شوند. خانمی که به مسجد می آید، آنچه 
را که از روخوانی و روانخوانی و تفســیر می آموزد، در منزل 
به همســرش می آموزد و از او آنچه را که وی در مورد قرآن 

می داند، یاد می گیرد.

حذف ضدجاذبه ها
آقای جباری مســئول امور فرهنگی مسجد می گوید: »از 
جاذبه های مسجد امام حسینg حذف ضدجاذبه ها است. 
ســعی ما در حذف دافعه هایی اســت که در مساجد ما بعضًا 
مشاهده می شود. یکی از آنها رفتار مسئوالن و نمازگزاران با 
نونهاالن است که بسیار مورد توجه است. حاج آقا کوثری نیا 
به این امر دقــت دارند و بــرای آن برنامه ریزی کرده اند تا 
نمازگزاران رفتار مناســبی با نونهاالن داشته باشند. یکی از 
مکبران مســجد یک پسر چهارساله است که گاهی اشتباه 
می کند، اما کسی نمی تواند به او بگوید تو مکبر نباش؛ بلکه 
او در مقابل کارش جایزه هم دریافت می کند. در قفسه های 
باز کتاب خانه مسجد ما، کتاب های قصه مخصوص کودکان 
گنجانده شده تا بچه هایی که در نماز شرکت نمی کنند و در 

شبستان بازی می کنند، آنها بخوانند و با کتاب آشنا شوند«.

برنامه ای منحصر به فرد  
مســجد ما برنامه ای دارد که مخصوص مسجد ما است و در 
دیگر مساجد اجرا نمی شود. توضیح آنکه ما دیدیم نمازگزاری 
که حدود نیم ساعت در مسجد حضور دارد، ده دقیقه آن را نماز 
می خواند و در بقیه آن کاری انجام نمی دهد. در فاصلة قبل و 
بعد از نماز، نوجوانان مسجد یک دسته از کتاب ها را برمی دارند 
و بین نمازگزاران توزیع می کنند. نمازگزاران کتاب ها را ورق 
می زنند. اگر حس کنند برایشان مناسب است، آن را می خوانند؛ 
و در غیر این صــورت، آن را روی میز کتاب خانه می گذارند. 
حداقلش این است که مطلع می شوند چنین کتابی وجود دارد 
و شاید زمانی به کارشان آید. نمازگزارانی به ما مراجعه کرده و 
گفته اند کتابی که به دستمان رسیده، برایمان خیلی جالب بود 
یا سؤالی در ذهن داشتم که پاسخ آن در کتابی بود که به دستم 

رسید. برای همین از ما بسیار تشکر کردند.

همیشه جماعت
من بسیار روی اقامه نماز جماعت حساس هستم. در ایامی 
مثل تعطیالت عید که به اجبار باید به شهرستان برای دیدار 
خانواده بروم، از مدت ها قبل برنامه ریزی می کنم که هر روز 


سرپرست هیئت 
نوجوانان را از میان 
طلبه های سال اول 
برگزیده ایم؛ چون 
هم سن و هم سنخ 
هستند و زبان هم را 
بهتر می فهمند. گاهی 
خودم برایشان صحبت 
می کنم. خود بچه ها 
مداحی می کنند. 
همة کارها را خودشان 
انجام می دهند. 
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یــک نفر نماز را اقامه کند. در عیــد کلید منزلم را به یکی از 
عزیزان روحانی که می شــناختم، دادم تا در ایام عید نماز را 
در مسجد امام حســینg اقامه کند. ما روی امام جماعت 
روحانی تأکید داریم. نمــاز باید به جماعت و به امامت یک 

روحانی اقامه شود.

مسئوالن توانمند
از دیگر ویژگی های مســجد، توانمندی های مسئوالن آن 
است. مثاًل آقای جباری که بازنشسته آموزش و پرورش است 
و بسیار صاحب فکر، اوقات خود را وقف برنامه ریزی و اجرای 
برنامه های مورد نیاز مســجد کرده است. حاج آقا کوثری نیا 
نیز که تحصیالت عالی حوزه دارد، شــاگرد آقای قرائتی در 
تفســیر بوده، دوره امداد و هال احمــر را هم زمان با طلبگی 
دیده اســت. بعد از آن دوره طب سنتی و گیاهی را گذرانده و 
در امتحانات کتبی و عملی آن، در کنار پزشکان قبول شده و 
به عنوان پزشکیار، عضو »انجمن تحقیقات حجامت ایران« 
است. او در چند رشته ورزشی، مثل شنا، کوهنوردی و پینگ 
پنــگ مهارت دارد. در ایام اربعین به همراه جمعی از جوانان 
مسجدی پیاده به کربال مشّرف شدند که حتماً برکات زیادی 

برای خود، خانواده ها و مسجدشان داشته است.
حــاج آقا می گوید: بــرای بچه ها خیلی جذاب بــود که امام 
جماعتشان در این رشته ها مهارت دارد و در پیاده روی کم نیاورد.

مسجدها در پارک
آقای جبــاری می گوید: از دیگر ویژگی های مســجد امام 
حسینg این است که در شــهر پرند، مساجد در پارک ها 
ســاخته می شــوند و مردم که برای هواخوری و تفریح به 
پــارک می آیند، توفیق نماز جماعت و حضور در مســجد را 

پیدا می کنند.
این قابل توجه کسانی است که می خواهند مسجد بسازند. 
مســجد را در تالقی با فضاهای دیگر مثل پارک بسازند تا 

مردم از فیض مساجد بی بهره نمانند.
کاش حاال که شــهرداری پرند این اقدام خوب را انجام داده، 
در اجرای فضای سبز شــهر هم ذوق و سلیقه به خرج دهد 
و در وضعیت کم آبی کشــورمان، به جای کاشتن چمن که 
آب زیادی احتیاج دارد، و درختانی مثل چنار و کاج، درختان 
میوه بکارد تا ثمری داشته باشد. مخصوصاً در اطراف مسجد 
تا باعث جذب مردم به مسجد  شــود. نباید نگران تخریب 
درختان توسط مردم باشیم. تجربه موفق این کار در طبس 
با کاشت درختان بهار نارنج، نشان می دهد که در این زمینه 

جای نگرانی وجود ندارد.

استعدادشناسی
بحث بعدی بحث استعدادشناســی در حوزه مسجد است. 
مســجد جایگاهی اســت که افراد مختلف با استعدادها و 
فرهنگ ها و اعتقادات و سطوح علمی گوناگون در آن حضور 
پیدا می کنند. اگر بخواهیم یک مسجد را درست اداره کنیم، 
باید ابتدا اســتعدادهای نمازگزاران آن را بشناسیم و از آنها 

بهره ببریم، سپس دنبال شناسایی امکانات مسجد باشیم. 
باید بدانیم چه امکاناتی در مســجد داریــم. اگر از امکانات 
مسجد آگاهی نداشته باشیم، کارها به خوبی پیش نمی رود. 
دختربچه ای که توانســت معلم قــرآن هم بازی هایش در 
مسجد باشد، یک مثال کوچک از انبوه توانایی ها، استعدادها و 
امکانات مختلف و منابع نیروی انسانی در حوزه های علمی، 

مذهبی و... است که در مسجد هایمان داریم.

gنگاه به آینده، استراتژی مسجد امام حسین
بحث بعدی، حوزه های معرفتی اســت و استفاده کاربردی 

آن در مسجد.
به عنوان پیام مسجد امام حسین پرند می گوییم که مساجد 
باید ســپاه دیگری تجهیز کنند. شاید دیر شده باشد و شاید 
کسانی به این مهم عمل کرده باشند. در زمان جنگ مساجد 
پایگاه بسیج نیروی انسانی و تجهیز آنها شد. این بسیج مردمی 
و نیروی انســانی پشتیبان بزرگی برای ارتش و سپاه بود. در 
مساجد ما نیروهای انسانی زیادی با اخالص و ویژگی های 
خوب برای این کار وجود دارند. فقط باید این نیروها شناسایی 

شوند و برنامه ریزی الزم برای آن انجام شود.
پیام دوم مسجد ما وجود یک نظام بین مسجدی است. یعنی 
مرکزی غیرحکومتی و غیردولتی در ســطح ملی که توسط 
مساجد اداره شــود. به این صورت مساجدمان، هوشمند و 
کارآمد می شوند و موانع ارتباطی بین خود را برطرف می کنند. 

به عالوه مساجد باید بانک اطالعاتی قوی تشکیل دهند. 
عالوه بر این، از صدر اســالم ارتباط خوبی بین دو نهاد مهم 
خانواده و مسجد برقرار بوده که باید ادامه یابد. امام جماعت 
باید دغدغه  خانواده های مســجدی را دغدغه خود بداند و 
برای آن برنامه ریزی داشــته باشــد. این مهم برنامه ریزی 
عالمانه ای الزم دارد. وجود بانک اطالعاتی و بانک تجربیات 

و برنامه های مسجد، کمک خوبی به این قضیه می کند.


در مسجد ما بین 

دعا روضه خوانده 
نمی شود. قانون ما 
سریع تمام کردن و 

اختصار و بیان اصل 
مطلب و خواندن دعا 

است. البته در آخر 
چند دقیقه ذکر مصیبت 

می شود تا مردم به 
فیض برسند.





استجابتدعا
دیدگاه های استاد مطهری درباره انس با خدا، عزلت گزینی و تربیت اجتامعی در سایه معارف دینی

مسعود بهرامیان

در قرآن اغلب آیاتی که به عبارت ربّنا مزین شــده، بیانگر این 
واقعیت است که اهل ایمان را ارشاد فرماید تا چه چیزهایي را با 
چه جمالتی از خداوند تبارک و تعالی طلب کنند. از مسائل مهمی 
که جزء نیازهای انسان محسوب مي شود، دعا و نیایش است و 
درست مثل خداجویی از فطرت و ضمیر آدمی نشأت مي گیرد. 
وقتي ســیر و سیاحتی به این کرة خاکی مي کنیم و با ملت های 
مختلف و ادیان گوناگون و ســنن و رسوم متفاوت آن ها روبرو 
مي شویم، مي بینیم که هر کدام برای خود اوراد، اذکار و دعاهاي 
مخصوصی دارند و هیچ جای دنیا را نمي یابیم که مردمش از دعا 
جدا و بي نیاز باشند. حتی آنها که بت مي پرستند در معابدشان با 

تمام قد به خاک مي افتند و دعا مي خوانند. 
بنابراین دعا جزء نکات جدی و فطری ماســت، ولی جای این 
گفتگو هست که مسیر صحیح دعا کدام است؟ قبل از پرداختن 
به شــرایط استجابت دعا از دیدگاه شــهید مطهری ابتدا الزم 
اســت، توضیحی هرچند مختصر در مــورد واژه دعا در لغت و 

اصالح ارائه شود و سپس به اصل موضوع بپردازیم.
واژه دعا به معنای ندا، خواندن، او را صدا زدن، به سوی او تمایل 
نمودن، حاجت خواستن و استمداد است1 و گاهی مطلق خواندن 
از آن منظور اســت. دعا در اصطالح: خواستن حاجت از خداوند 
متعال است، این واژه و مشتقات آن سیزده بار در قرآن کریم آمده 
اســت. چون دعا نیز نوعی عبادت است لذا مانند دیگر عبادات 
دارای شــرائطی است که با رعایت آنها به خداوند متعال تقرب 
می جوئیم و درخواست ما مورد استجابت قرار می گیرد.2  قرآن در 
ْسَتِجْب َلُکْم 

َ
ُکُم اْدُعوِني أ مورد دعا این گونه می گوید: »َوَقاَل َرّبُ

َم َداِخِریَن«3،   ِذیَن َیْسَتْکِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَیْدُخُلوَن َجَهّنَ
َ
ِإّنَ اّل

یعنی مرا بخوانید تا خواسته هایتان را اجابت کنم و برآورده نمایم، 
همانا کسانی که از عبادت من سرباز می زنند و سرکشی می کنند 

به زودی با ذلت و خواری وارد دوزخ می شوند.
شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسالم و آزادی معنوی 
روح عبــادت را تذکر و یاد پروردگار می داند و می نویســد روح 
عبادت تذکر است، یعنی یاد خدا بودن و از غفلت خدا خارج شدن. 
عبادت که برای تذکر اســت در اسالم به عنوان فریضه و نافله، 
زیاد توصیه شده است. اسالم با موجباتی که روح عبادت یعنی 
تذکر را از میان می برد و غفلت ایجاد می کند مبارزه کرده است.4  
یا در جای دیگر می نویسد: روح عبادت این است که انسان وقتی 
کــه عبادت می کند، نماز می خواند، دعایی می کند و هر عملی 
که انجام می دهد، دلش به یاد خدای خودش زنده باشد: »و اقم 
الصلوه لذکری«. قرآن می گوید نماز را بپا بدار، برای چه؟ برای 

اینکه به یاد من باشی. 5
ایشان تأثیر عبادت و نیایش در تعلیم و تربیت را حیاتی می داند 
و می گوید: اگر انسان عالقه مند به تربیت خودش و فرزندانش 
به تربیت اسالمی است یا می خواهد افرادی را تربیت کند، واقعًا 

باید به مســئله نیایش، دعا و عبادت اهمیت دهد«. 6 مسئله ای 
که امروزه تمدن غربــی از فقدان آن رنج می برد و بزرگان این 
تمدن نیز به آن اذعان دارند، معنویت و ارتباط با خداست. انسان 
بدون خدا مانند تکه چوبی بر روی اقیانوس حیرانی است که با 
هر وزش بادی به سویی می رود و هر لحظه احتمال غرق شدن 

آن در این اقیانوس است.

شرايط پذيرش دعا
دعا و عبادت شــرایطی دارد که اگر همــه آنها در کنار هم قرار 
گیرند، ســبب برآورده شــدن حاجت و نیازهای فرد می شوند. 
شهید مطهری آداب و شــرائط مستجاب شدن دعا رابه شرح 
ذیل بیان می دارد. الزم به ذکر است در پایان، نویسنده سطور نیز 

شرایطی در تکمیل صحبت های استاد شهید می آورد.
1- دعا شرایطی دارد. شرط اّولش این است که واقعاً خواستن 
و طلب در وجود انســان پیدا شــود و تمام ذرات وجود انسان 
مظهر خواستن گردد، و آنچه می خواهد به صورت یک احتیاج 
و استدعا و حاجت در آید. همان طور که اگر در یک نقطه از بدن 
یک احتیاجی پیدا شــود، تمام اعضا و جوارح شروع به فعالیت 
می کند و حتی ممکن اســت عضوی به مقــدار زیادی از کار 
خود بکاهد برای رفــع احتیاجی که در فالن نقطه از بدن پیدا 
شده اســت. اگر مثاًل تشــنگی بر او غلبه کند، اثر تشنگی در 
وجناتش پیدا می شــود، حلق، کبد، معده، لب، زبان و کام همه 
آب می خواهنــد. اگر هم در آن حال بخوابــد، آب را به خواب 
می بیند، چــون واقعاً بدن محتاج آب اســت. احتیاج روحی و 
معنوی انســان که جزئی از عالم خلقت اســت، نسبت به کل 
جهان همین طور است. روح انسان جزئی از عالم وجود است، 
اگر واقعاً خواهش و احتیاجی در وجودش پیدا شــود، دستگاه 
عظیــم خلقت او را مهمل نمی گذارد. بین خواندن دعا و دعای 
واقعی فرق است. تا دل انسان با زبان هماهنگی نداشته باشد، 
دعا واقعی نیست. پس از این گفته شهید مطهری این استنباط 
می شود که دعا باید از صمیم قلب و ته دل و طلب نیاز از درگاه 
احدیت باشد، وگرنه هر روز بعد از نماز تنها از سر عادت عباراتی 
را گفتند، هرچند الزم اســت، اما چون از طلب نیاز برنخیزد بر 

دل نیز ننشیند. 7 
2- ایمان به یقین: ایمان به رحمت ذات احدیت، ایمان به اینکه 
از ناحیه او هیچ منعی از فیض نیســت، ایمان داشته باشد که در 
رحمت الهی هیچ گاه به روی بنده ای بسته نمی شود. در حدیث 
است: »اذا دعوت فظن حاجتک بالباب؛ آن گاه که دعا می کنی 

حاجت خود را دم در آماده فرض کن«. 8 
3- شــرط دیگر دعا این است که برخالف نظام تکوین یا نظام 
تشریع نباشد. دعا استمداد و استعانت است برای این که انسان 
به هدف هایی که خلقت و آفرینش و تکوین برای او قرار داده یا 
تشریع و قانون آسمان الهی که بدرقه تکوین است، معین کرده 


روح عبادت این است که 
انسان وقتی که عبادت 
می کند، نماز می خواند، 
دعایی می کند و هر 
عملی که انجام می دهد، 
دلش به یاد خدای 
خودش زنده باشد: »و 
اقم الصلوه لذکری«. 
قرآن می گوید نماز را بپا 
بدار، برای چه؟ برای 
اینكه به یاد من باشی
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برســد. دعا اگر بدین صورت باشد شکل یک حاجت طبیعی به 
خود می گیرد و دســتگاه خلقت به حکم تعادل و توازنی که دارد 
و هرجا احتیاجی است، فیض و مدد می رسد او را یاری و کمک 

می کند.9 
4- هماهنگی ســایر شــؤون و ابعاد زندگی با دعا شرط دیگر 
برآورده شدن دعا و نیایش است. استاد مطهری این را اینگونه 
توضیــح می دهد که دل پاک و صاف باشــد، کســب روزی 
حالل باشــد، مظالم مردم بر گردن نداشته باشد. در حدیثی از 
امام صادقg آمده است: هرگاه یکی از شما بخواهد دعایش 
مستجاب شود کار و کسب و راه درآمد و روزی خود را پاکیزه کند 
و خود را از زیر بار مظلمه هایی که از مردم بر عهده دارد خالص 
کند، زیرا دعای بنده ای که در شکمش مال حرام است، به سوی 

خدا باال برده نمی شود.10 
5- شرط پنجم آن است که حالتی که بالفعل دارد و آرزو دارد آن 
حالت تغییر و حالت بهتری پیدا کند، نتیجه کوتاهی و تقصیر در 
وظایف نباشد. یا حالتی که دارد و دعا می کند، آن حالت عوض 
شــود، عقوبت و نتیجه تقصیرات و گناهان او نباشد. در روایت 
از امام علیg در پاســخ به مردی که گفت دعای ما به اجابت 
نمی رســد، فرمودند: چگونه دعایتان به اجابت برسد، در حالی 
که راه های آن را مســدود ساخته اید! اعمالتان را اصالح کنید، 
درونتــان را خالص گردانید، امر به معروف و نهی از منکر کنید، 

آن گاه خداوند دعایتان را به اجابت می رساند. 11
6-  دعا واقعاً باید مظهر حاجت باشد. در موردی باشد که انسان 
دسترســی به مطلوب ندارد. عاجز و ناتوان است، اما اگر خداوند 
کلید حاجتی را به دست خود انسان داده و او کفران نعمت می کند 
و از بــه کار آن کلید مضایقــه دارد و از خدا می خواهد آن دری 
را که کلیدش در دســت دعاکننده اســت، به روی او باز کند و 
زحمت به کار بردن کلید را از دوش او بردارد، البته چنین دعایی 
قابل استجابت نیست. به عبارت دیگر دعا نباید جانشین فعالیت 
گردد. پیشوایان دین فرموده اند: »خمسه الاستجاب لهم« یعنی 
پنج دسته اند که دعای آنان مستجاب نمی شود، که یکی از آنان 
کسی اســت که در خانه اش نشسته، کار و کسب را رها کرده و 

پیوسته می گوید »اللهم ارزقنی«. 12
7- شرط دیگر مصلحت بودن دعا است. چه بسا کسی چیزی 
را از خدا بخواهد که به مصلحتش نیست  و چون خداوند متعال 
دریچه رحمتش همیشه باز است و به انسان ها لطف دارد، قطعًا 
مصلحــت بنده خود را می خواهــد و لذا اگر در حالی که مطلب 
درخواســتی، به مصلحت سؤال کننده نباشد و به اجابت برسد، 
قطعاً قبیح است و خداوند از هر قبیحی منزه است یا اینکه ممکن 
است مطلب درخواســتی غیر ممکن باشد یا دارای مفسده ای 

برای درخواست کننده باشد.  13
8- حضور قلب در حال عبادت و دعا، امام سجاد مشغول عبادت 

بود. یکی از بچه های امام از پشــت بام افتاد، دستش شکست. 
زن ها آمدند و فریاد کردند که دســت بچه شکســت، برویم 
شکسته بند بیاوریم. شکسته بند آوردند، دست بچه را بستند. بچه 
گریه کرد، زن ها ناله کردند، افراد دیگر داد و قال کردند، تمام شد. 
قضیه گذشت. امام بعد از آنکه از عبادت فارغ شد، در حیاط آمد، 
چشمش به بچه اش افتاد، دید دست او را بسته اند. فرمود چطور 
شده است؟ گفتند: بچه از بام افتاد، دستش شکست، شکسته بند 
آوردیم، دست او را بستیم، در وقتی که شما مشغول نماز و عبادت 

بودید. امام قسم خورد که اصاًل من متوجه نشدم.14
9- از شرایط دیگر دعا می توان به ذکر صلوات، دانستن جهت 

و روش دعا کردن  و شناخت اشاره کرد.
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دعا استمداد و استعانت 

است برای این که انسان 
به هدف هایی که خلقت 

و آفرینش و تكوین برای او 
قرار داده یا تشریع و قانون 

آسمان الهی که بدرقه 
تكوین است، معین کرده 

برسد. 
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فرصتبندگی
بایسته های برنامه ریزی برای اعتکاف

محسن گلپایگانی

اعتکاف از جمله عبادات مســتحبی است که به 
قصد جالی زنگارهای جان و رســیدن به قرب 
الهی و معنویت، به آن تأکید شده است و پیامبر 
گرامی اســالم و اولیای دین و علمای بزرگ به 
انجام این عمل عبادی سفارش کرده و خود نیز 

بر آن مداومت داشته اند. 
خوشــبختانه پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران و توجــه همگانی به ابعاد روحی و معنوی 
اســالم، اعتکاف ماه رجب و در برخی مواقع ماه 
رمضان به صورت گروهی در بسیاری از مساجد 
کشور برگزار می گردد و جوانان جویای معنویِت 

ناب اسالمی مشتاقانه در آن شرکت می کنند.
از این جهت، اعتکاف فرصتي بســیار مناسب 
براي خودسازی فردی و اجتماعی جوانان است. 
اما همه   فرصت ها در درون خود تهدیدهایی هم 
دارند؛ اعتکاف جای عبادت است؛ تماس خوب 
با معتکفین، ارتباط دوستانه و برادرانه، فراگیری 
از آنها، تعلیم  دهی به آنها، معاشــرت اسالمی را 
تجربه کردن و آموختن؛ فرصت هایی است که در 
اعتکاف پیش روی مسؤولین و برگزارکنندگان 

اعتکاف قرار دارد. برای دوری 
از آســیب ها و تهدیــدات باید 
بــرای اعتــکاف برنامه  ریزی 
جامع و مانعی صــورت گیرد، 
چــه آنکــه در صــورت عدم 
برنامه ریزِی درست، این جمِع 
جواِن مشتاِق معنویت که برای 
اعتکاف وارد مســاجد شده  اند، 
هدر خواهند رفت. برنامه  ریزی 
باید هوشــمندانه و با توّجه به 
معنای اعتکاف باشــد. پس از 
برنامه ریزی صحیــح، اجرا و 
نظارت بر اجرای مراســم نیز از 

اهمیت فوق العاده ای برخوردارند.
برنامه ریزی برای اعتکاف در دو محور اساســی 

جای دارد:
1- برنامه ریــزی ســخت افزاری )تدارکاتی(: 
تدارکاتی کــه برای معتکفیــن در نظر گرفته 
می شــود، باید بــا توجه به شــرایط اعتکاف و 

معتکفین باشد. این تدارکات عبارتند از:
الف: تهیه ســحر و افطار مناسب: به این معنا که 
نه بســیار پر زرق و برق و سنگین باشد که نشاط 
عبادت را از معتکفین بگیرد و نه آنچنان زاهدانه 
باشد که انرژی و توان کامل معتکفین را تأمین 

ننماید.
ب: تأمیــن امکانــات بهداشــتی: اعــم از 
سرویس های بهداشتی و حمام کافی و مناسب 
)برای غسل های واجب و مستحبی معتکفین(، 
مکانی برای شستشویی ظروف و لباس، حضور 
پزشــک، نیروهای هالل احمر یا در دسترس 
بودن امکانات بهداشــتی و پزشکی مانند جعبه 

کمک های اولیه و مانند آن.
ج: تهیه و تأمین امکانات رفاهی متناســب با هر 
فصل از ســال: به عنوان مثال 
در فصــل زمســتان امکانات 
گرمایشــی و پوششی مناسب 
)ماننــد پتو، روانداز مناســب 
و ماننــد آن( بــرای معتکفین 

تدارک دیده شود.
د: تأمیــن امکانات فرهنگی- 
عبادی: مانند تهیه رساله عملیه 
تمامی مراجع و در دســترس 
قرار دادن آنها برای معتکفین، 
تنظیــم و تهیه بروشــورها و 
کتاب هایی که مسائل مربوط 
به اعمال، احکام و معارف بلند 

تغییراتی که در الگوی ســنی جمعیت ایران در 
چهار دهه گذشته رخ داده است، نشان می دهد 
جمعیت سالمندان کشور به سرعت در حال رشد 
اســت و این در حالی اســت که این میزان رشد 
جمعیت سالمند در کشورهای پیشرفته، طی صد 

تا دویست سال اتفاق می افتد.
متأسفانه در کنار این رشد جمعیت، بی توجهی 
به خواسته های سالمندان و ارائه ندادن خدمات 
کافی به آنان، این قشر را دچار مشکالت فراوان 

فردی، خانوادگی و اجتماعی کرده است.
این برکات و نعمات الهی را می توان در هر کوچه 
و محله مشاهده کرد که بعضاً به دلیل بازنشسته 
شــدن و بیکاری دچار افســردگی و در پی آن 
بیماری های جســمی  شده اند و در گوشه و کنار 
پارک ها و کوچه ها به استراحت مشغول هستند.

از طــرف دیگر، برخی با این قشــر بی مهری و 
بدرفتاری می کنند و بعضی خانواده ها آنها را طرد 

کرده و راهی خانه سالمندان می کنند.
وجود پتانسیل عظیم مســاجد می تواند در این 
زمینه راهگشا باشد. این مرکز مهم دینی می تواند 
محلی برای حضور این گونه افراد باشد و مساجد 
به خانه ای برای سالمندان تبدیل شوند؛ خانه ای 
که از آنها حمایت معنوی و روحی و روانی می کند. 
دعوت از برخی متخصصان روان پزشــکی در 
برخی از روزها جهــت حضور در جمع این افراد 
و ارائــه راهکارهای رفتارهار درمانی، به تقویت 
روحیه آنها کمک خواهد کرد. تشکیل جمع های 
روزانه و دوستانه برای این افراد، محیطی امن را 
برای آنها فراهم می آورد تا بتوانند در کنار دیگر 
دوســتان خود ساعاتی را بگذرانند و از تجربیات 

آنها در عرصه های مختلف بهره ببرند. 
همچنین می توان برنامه هایی را برای خانواده ها 
در نظر گرفت و به آنها شــیوه برخورد صحیح با 
بازنشستگان و کهنساالن را آموزش داد. چنانچه 
فرد مســن طرد شــود و مورد بی مهری و کم 
توجهی قرار گیرد، احساس ناامنی، اضطراب و 
حقارت خواهد کرد و اگــر از او حمایت افراطی 
شــود و همه جا همراه او باشیم، احساس اتکا و 
وابســتگی در وجودشان تشــدید خواهد شد؛ 
بنابراین باید به جوانان آموزش داد که با افراد پیر 

چگونه برخورد کنند. 

خانه
سالمندان

مرتضی اسالمی
محراب  پرونده مسجد


تماس خوب با معتكفین، 

ارتباط دوستانه و 
برادرانه، فراگیری از 

آنها، تعلیم  دهی به آنها، 
معاشرت اسالمی را 

تجربه کردن و آموختن؛ 
فرصت هایی است که 
در اعتكاف پیش روی 

مسؤولین و برگزارکنندگان 
اعتكاف قرار دارد
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جــــوان
طــــراز

اعتکاف را با قلمی ساده و روان بیان نموده است، 
تأمین کتب مورد نیاز برای مطالعه، تأمین قرآن، 

کتب دعا، مهر، تسبیح و... 
ه: پرهیز از پذیرش معتکفین بیش از گنجایش 
و ظرفیت مساجد به این معنا که اعتکاف محلی 
برای خلوت و عبادت معتکفین است و جمعیت 
زیاد و بیش از ظرفیت مســجد به این امر آسیب 
می رســاند. همچنین در ارائه خدمات رفاهی و 
بهداشــتی به معتکفین مشکالت زیادی ایجاد 

خواهد شد.
و: تأمین مسائل امنیتی به وسیله حضور نیروهای 

انتظامی البته در برخی مناطق خاص کشور.

2- برنامه ریزی نرم افزاری )فرهنگی-عبادی(: 
الف: برنامه ریزی متعادل: در برخی اعتکاف ها 
برگزارکننــدگان، هیچ برنامــه منظمی برای 
ساعات مختلف اعتکاف ندارند و معتکفان را به 
حال خود رها کرده و فقط به جمع شــدن آنها در 
کنار هم اکتفا نموده اند. این امر، موجب خستگی 
و ماللت افراد می شود و بهره افراد را از اعتکاف به 
حداقل می رساند. از طرفی در برخی اعتکاف ها 

هم برنامه هایی متعدد و متراکم 
و پرحجــم تنظیم شــده، که 
باعث نوع دیگری از خستگی و 
دل زدگی می شوند، در حالی که 
شایسته است برنامه ای معتدل، 
منظــم، متنوع و متناســب با 
معتکفان برای اعتکاف تنظیم 
شود که هم برنامه های عبادی 
و هــم برنامه هــای علمی و 
فرهنگــی و هم اســتراحت و 
نشستی صمیمانه و. .. به اندازه 

کافی در آن دیده شود.

ب: پرهیز از علم زدگی: در برخی اعتکاف ها دیده 
شده است که در برنامه ریزی ها، بیشتر به جهات 
علمی می پردازند و برنامه های عبادی، خیلی کم 
رنگ اســت و اعتکاف، بیشتر به یک همایش 
علمی شبیه است تا یک مراسم عبادی؛ در حالی 
که در عین این که باید از فرصت ها استفاده کرد 
و سطح بینش ها را ارتقاء داد و علم آموزی را هم 
نوعی عبادت دانس. اما با همه اینها باید صبغه و 

ظهور برنامه های عبادی بیشتر باشد.
ج: حضــور مبلــغ و مبلغه های دینــی در بین 
معتکفین و پاسخ گویی آنان به مسائل شرعی، 

اعتقادی و اخالقی آنان.
د: برگزاری جلســات انس با قــرآن با دعوت 
از قاریان و حافظان ســطح عالی اســتانی و یا 

کشوری.
ه: برگزاری مســابقات علمی- فرهنگی مانند 
خاطره نویســی از اعتکاف،  حفظ قرآن و برخی 

ادعیه و...
و: حضور نخبگان و سخنرانان برجسته در مساجد 
و در میان معتکفین و هم نشینی و هم صحبتی 
آنان بــا معتکفین که از ایــن راه علم و تجربه 
این شخصیت ها به معتکفین 
منتقل شده و باعث اثرگذاری 

بیشتری نیز خواهد انجامید.
ز: رعایت دقیق حــق الناس: 
به این معنــا که با وجود تمامی 
برنامه هــای جمعــی و لزوم 
پرداختن به آنها، به جنبه های 
فردی و خلوت گزینی معتکفین 
توجه شود و برنامه های گروهی 
مخــل عبادت و خلــوت آنان 

نگردد. 

نزدیک به هفتاد تا هشــتاد درصد از معتکفان 
را جوانان زیر ســی سال تشکیل می دهند. این 
حضور پیامی دارد که باید مورد توجه مسئوالن و 

برنامه ریزان فرهنگی و تربیتی قرار گیرد.
حال و هوایی که در این چند روز در شهرها حاکم 
اســت، موجی از آرامش اجتماعــی را با خود به 
ارمغان می آورد که همه از آن استفاده می کنند. با 
یک برنامه ریزی صحیح می توان یاد و خاطره و 

آثار اعتکاف را در طول سال سرایت داد.
اگر بتوان اعتکاف را به شــکل صحیحی برگزار 
کــرد، به گونه ای کــه در پایــان آن به اهداف 
کوتاه مــدت خود برســیم، می توان بــا تداوم 
این ارتباط بین مســجد و معتکف، این اهداف 
کوتاه مدت را به اهــداف بلندمدت تبدیل کرد. 
استفاده از وســایل ارتباط جمعی و شبکه های 
اجتماعــی و رســاندن پیام های مناســبتی و 
یادآوری برخی نکات اخالقی که در اعتکاف به 
آن پرداخته می شود، می تواند ذهن مخاطب را 

درگیر نماید.
با تقسیم بندی مخاطبان با توجه به سن و جنس 
آنها، می تــوان برنامه هایی را ترتیــب داد و در 
مناسبت های مختلف به شکل برنامه ریزی شده 
آنهــا را بــرای حضور در یک برنامه و مراســم 
دعوت کرد و دایره این ارتباط را تنگ تر ساخت؛ 
به شــکلی که خوِد مخاطب خواستار حضور در 

برنامه های مسجد شود.
می توان از معتکفان خواست که خاطرات خود از 
اعتکاف را یادداشت کنند تا آنها را در فرصت های 
مختلف مطالعه نمایند. همچنین خاطرات خود را 
برای دیگر دوستان خود ارسال یا بازگویی کنند. 
با جمع آوری خاطــرات اعتکاف می توان از آنها 
برای برنامه ریزی اعتکاف های آینده نیز بهره برد 

و آنها را در برنامه های مختلف لحاظ کرد. 

پیــــامک
اعتــکاف

مرتضی اسالمی


رعایت دقیق حق الناس: 

به این معنا که با وجود 
تمامی برنامه های جمعی 
و لزوم پرداختن به آنها، 
به جنبه های فردی و 

خلوت گزینی معتكفین 
توجه شود و برنامه های 
گروهی مخل عبادت و 
خلوت آنان نگردد. 



مسجــــد
شمـاره184
اردیبهشتماه
1 3 9 4
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خاطرهاعتـکاف
آنچه در برنامه ریزی اعتکاف باید باشد

روح اهلل میرنسب

هنوز اعتکاف سال گذشته از یادم نرفته است. درست 
است که مسجد، کوچک بود و امکانات خوبی هم 
نداشت، اما برای من که برای بار اول در اعتکاف 
شرکت می کردم، بسیار جالب و خاطره انگیز بود. 
وقتی به مناجات ها و اعمال اعتکاف فکر می کنم، 
دلم برای آن حال و هوا تنگ می شــود. نمازهای 
مستحبی، اعمال ام داوود، طلب عفو و بخشش از 
خدا در سجده های طوالنی، حتی استراحت کردن 
و خوابیدن آن ایام در خاطرم مانده است. هر چند 
که پذیرایی مفصل نبود، ولی توانستم با دوستان 
خوبی هم سفره شوم و به یاد نعمت هایی که خدا 
به من داده بود، شکرگزار باشم. امسال هم تصمیم 

گرفتم که برای اعتکاف ثبت نام کنم.
با تمام بــرکات معنوی و اخالقــی اعتکاف در 
حوزه فردی و اجتماعی، با توجه به اینکه بیشــتر 
مخاطبان آن از قشــر جوان جامعه هستند، عدم 
توجــه به برخی نــکات در برنامه ریزی اعتکاف  
می تواند آســیب زا باشــد و ذهن آنها را نسبت به 
برگــزاری چنین برنامه هــای عبادی مخدوش 
 کند. هــر چند که همة مســاجد دارای امکانات 
یکسان نیستند و بسیاری از آنها از نظر منابع مالی 

محدودیت های زیادی دارند، اما وقتی که بنا شد 
مردم برای انجام برنامه ای مثل اعتکاف به مسجد 
دعوت شــوند، باید به یک سری اصول و موازین 
پایبند بود. برنامه ریزی باید به گونه ای باشــد که 
زمینه و بهانه بروز خطا از بعضی افراد گرفته شود. 

برخی از این موارد از این قرارند:

1.  پرهیز از شلوغی
خوشــبختانه در سال های اخیر استقبال عمومی 
از اعتکاف بسیار چشمگیر بوده و هر ساله آمار آن 
رو به افزایش است. این استقبال به دلیل احساس 
نیاز جامعه، به خصوص جوانان، به حضور در یک 
مراسم معنوی است. هر چند که این شور و شوق 
ارزشمند است، نباید فراموش کرد که هر مسجد، 
فضــای محدودی دارد و بــا توجه به فضایی که 
برای معتکفان در نظر گرفته شــده است، باید از 

متقاضیان ثبت نام کرد.
ویژگی اعتکاف در این است که چند روز در مسجد 
بتوان خلوت کرد و با خدای خود مشغول راز و نیاز 
بود. شلوغی بیش از حد مســجد این امکان را از 
معتکفان خواهد گرفت و خلوت آنها بر هم می زند.

محراب  پرونده مسجد

هر چند که مساجد در مناسبت های مختلف 
پذیرای مردم هســتند، اما فقط یک بار در 
ســال، آن هم برای برخی از مساجد پیش 
می آید که سه شبانه روز به صورت هتلینگ 
در خدمت مردم باشــند. آنچه در این ایام 
ضروری به نظر می رســد، رعایت نکات و 
اصول بهداشتی است؛ زیرا ضامن سالمتی 
معتکفان و بهداشت مسجد خواهد بود. این 
موضــوع را در موارد مختلفی چون فضای 
اختصاصی برای هر فرد، نظافت فرش ها، 
ســرویس بهداشتی، حمام، بهداشت آب و 
غذا، بهداشت آشپزخانه می توان ارزیابی و 

بررسی کرد. 
جهت جلوگیری از بروز بیماری های منتقله 
از آب و غــذا، به ویژه بیماری های روده ای، 
پخت و پز و ســرو غــذا باید در محل هایی 
صــورت پذیرد که دارای حداقل شــرایط 
بهداشتی از قبیل دیوار و کف قابل شستشو، 
دفع صحیح فاضالب، سقف سالم و تهویه 
مناســب باشــد. پخت و توزیع غذا باید بر 
عهدة افرادی باشد که بهداشت فردی نظیر 
کوتاه کردن مو و ناخن، پوشــیدن روپوش 
و دســتکش یکبارمصرف و مــواردی از 
این قبیــل را رعایت می کنند. اگر در توزیع 
آب، چــای و مــواد غذایــی از ظرف های 
چندبارمصرف استفاده می شــود، باید به 

صورت مرتب شستشو و ضدعفونی گردد.
آب شــرب و پخت و پز حتماً از آب شــبکه 
شــهری باشــد و برای توزیع آب و شربت 
در بیــن معتکفان، از ظــروف دهان تنگ 
یا  مخازن شــیردار با لیوان یک بارمصرف 
استفاده شود. در صورت استفاده از ظروف 
یک بارمصــرف در توزیع مواد غذایی گرم 
و چــای، الزاماً از ظروف گیاهــی )بر پایه 

نشاسته ذرت( استفاده شود.

ســــالمت
اعتــــکاف

مرتضی اسالمی
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2. پرهیز از تجمل گرایی
جوانان برای انجام برنامه هایی مثل اعتکاف نیاز به تشویق 
دارند؛ اما نباید تشــویق ها به گونه ای باشد که برای انجام 
آن شرطی شوند. نوع پذیرایی در بعضی مساجد به گونه ای 
است که برای برخی ها سرو غذا مهم تر از سایر برنامه های 
اعتکاف اســت. همچنین تهیه هدیه های آن چنانی برای 
معتکفان که در آخرین روز به آنها تقدیم می شود، کار را برای 
مساجدی که محدودیت منابع مالی دارند، سخت می کند و 

مساجد را به ورطه چشم و هم چشمی می اندازد.

3.  تعادل برنامه ها
نــوع برنامه هایی که برای ســه روز اعتکاف در نظر گرفته 
می شــود، باید متعادل و همه جانبه باشــد. در برنامه ها باید 
ســن و جنس و حاالت روحی و جسمی مخاطبان را مد نظر 
قرار داد. برنامه های علمــی یا عبادی از جهت محتوایی یا 
ســاعاتی که برای آن در نظر گرفته می شــود و مدت زمان 
اجرای هر برنامه، باید متناســب با مخاطبان باشد. از طرف 
دیگــر در برنامه ها تفریط نیز نباید صورت گیرد؛ به گونه ای 
که بیشتر وقت معتکفان بیهوده صرف شود و اجتماع آنان به 

گعده های شبانه و روزانه تبدیل گردد.

4.  نظارت بر مخاطب
اعتکاف فرصتی برای انس با خداوند و پرورش جسم و جان 
اســت. معتکف به دنبال کسب سعادت و کمال، در آسمان 
عبــادت و بندگی به پرواز درمی آید تا زنگار غفلت را از روان 
خود بزدایــد و روح و روان خویش را صیقل دهد. اما در این 
بین هستند کسانی که با نیات غیرعبادی و به جهت مطامع 

خود در اعتکاف حضور می یابند.
نظارت غیرمحسوس بر افراد و شناسایی این گونه اشخاص 
در برگزاری یک اعتکاف سالم تأثیر دارد. شناسایی این افراد 
دلیل بر رّد و اخراج آ نها از مراسم نیست؛ بلکه برای این است 
که بتوان با برنامه مناسب و مراقبت بیشتر از آنها این حضور را 
به یک فرصت برای تغییر و ورود به مسیر درست تبدیل کرد.


رعایت این موارد و موارد بســیاری دیگر که قطعاً به ذهن 
برگزارکنندگان خواهد رسید، می تواند اعتکاف را خاطره انگیز 
سازد و آن را در ذهن جوانان ماندگار کند. برای اینکه بتوان 
به طور صحیح برنامه ریزی کرد، بهتر است ابتدا از مشاوران 
قابل اعتماد بهره برد؛ کسانی که هم به جامعه شناسی افراد 
آشنا هستند و هم می توانند در حوزه روان شناسی به مراسم 

اعتکاف یاری رسانند. 

ماه توبه
ما که بچه بودیم، در منزل خود 

ماـ  من از هفت و هشت سالگی 
کاماًل یادم هستـ  اصاًل اینکه ماه 

رجب دارد می آید مشخص بود. 
می گفتند: یک هفته به ماه رجب 

مانده، سه روز مانده، امشب احتمااًل 
شب اول ماه رجب است... مرحوم 

ابوی ما و مرحوم والده ما غیر از اول 
و آخر ماه رجب و غیر از ایام البیض، 

پنج شنبه ها و جمعه ها روزه بودند 
و بلکه مرحوم ابوی ما در بعضی 

از سال ها دو ماه رجب و شعبان را 
پیوسته روزه می گرفتند و به ماه 

مبارک رمضان متصل می کردند. 
اصاًل این ماه، ماه استغفار و توبه و 

عبادت است.1

پی نوشت
1.  مرتضی مطهری، آشنایی با قرآن، ج8، 

ص233.
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اعتــــــــکافصنـــفی
تفاوت های اعتکاف همگانی با اعتکاف صنفی

مرتضی قضایی 

ابن مهران گوید: با امام حســن بن علی در 
مسجد و در حال اعتکاف نشسته بودیم. مردي 
خدمت آن حضرت آمد و گفت: اي فرزند پیامبر 
خدا! فالن شــخص مالي از من طلــب دارد و 
مي خواهد مرا به سبب عدم پرداخت آن زنداني 

کند. امام حسنg  فرمودند:
ســوگند به خدا مالي ندارم تا بدهي تو را بپردازم. 
آن شخص گفت: پس با طلبکارم صحبت کنید 
)تا مهلت دهد(. امام آمادة حرکت شدند. عرض 
کردم: اي فرزند رسول خدا! آیا فراموش کرده اید 
که در حال اعتکاف به ســر مي برید؟ )و نباید از 
مسجد خارج شوید؟( حضرت فرمودند: فراموش 
نکرده ام؛ اما شــنیده ام از پدرم که از جّدم رسول 
اهلل روایت مي کرد: »هر کس براي برآورده 
شدن حاجت برادر مسلمانش تالش کند، گویا 
نُه هزار ســال روزها را روزه گرفته و شب ها را به 

عبادت سپري کرده است«.1
اعتکاف جای عبادت است؛ البته عبادت فقط هم 
نماز خواندن نیســت، تماس خوب با معتکفین، 
ارتباط دوســتانه و برادرانه، فراگیــری از آنها، 
تعلیم دهی به آنها، معاشــرت اسالمی را تجربه 
کردن و آموختن، همة اینها فرصت هایی است 

که در اعتکاف ممکن است پیش بیاید.2
برای بیان ماهیــت و حقیقت اعتکاف می توان 
از واژگانی مثــل خلوت گزینی، عزلت، توجه به 
معبود واقعی، تمرین عبودیت، فاصله گرفتن از 
کثرت، دوری جســتن از امور دنیایی و »آرایش 

دل های بی زیور و آرام شــدن 
دل های ناآرام«3 بهره جست.

اهمیت اعتــکاف و جایگاه آن 
در مســیر الهی پرواضح است؛ 
با این حال ایــن عبادت ویژه، 
آسیب هایی دارد که باید به آنها 
توجه نمود و این سنت الهی را از 

مواجه با آن بر حذر داشت.
یکی از لوازم کارهای سازمانی 

و گروهی کانالیزه و تخصصی کردن مخاطبان 
است که هر سازمانی برای پیشبرد اهداف کالن 
خود، از همان مخاطبــان خاص با برنامه هایی 
ویژه استفاده می کند. اما تعمیم روش »ممیزی 
مخاطبان« به عنــوان یک اصل در امور دینی، 
جای تأمــل دارد و در مواردی حتی نقص روش 
»ممیزی مخاطبان« به روشنی مشخص است؛ 
مثل نماز جماعت و حج کــه در این دو عبادِت 
گروهــی، پیر و جوان و از تمــام اصناف در کنار 
یکدیگر مشــغول عبادت می شوند و ممیزی در 

بین مخاطبان دیده نمی شود.
مؤلفه ای که اعتکاف را از ســایر عبادات ممتایز 
می ســازد، خلوت گزینی و عزلت است. با وجود 
این، با نگاهی گذرا به احکام و شرایط اعتکاف،4 
به نظر می رسد این خلوت و عزلت در کنار مردم 
و در عین کثرت باید تحقق یابد؛ نه جدای از مردم 
و در گوشه ای به دور از هر گونه تعاملی؛ چراکه در 
این تعامالت و کثرت ها است که انسان به مقام 

قرب الهی می رسد.
در ســال های اخیر اعتکاف هــای صنفی رواج 
یافته که شــاید بتوان گفت با ماهیت اعتکاف 
که »خلوت کــردن در حضور جمع« اســت، 
منافات دارد؛ زیرا در اعتکاف قرار اســت انسان 
در مســجدی که اقشــار مختلف مردم در آنجا 
حضور پیدا می کنند و اختصاص به محله یا صنف 
خاصی ندارد، شرکت کند. معتکف قرار است در 
ایــام اعتکاف با خدا خلوت کند 
و تفکر نمایــد و در عین حال با 
دیگران معاشرت داشته باشد. 

نکتة جالــب اینکه اعتکاف در 
مســجد جامع هر شهر فقط به 
قصد رجاء جایز  است؛ چه اینکه 
فقط در چهار مســجد می توان 
اعتکاف نمود کــه عبارتند از: 
مســجدالحرام، مسجدالنبی، 
مسجد کوفه و مسجد بصره.5 

ایــن تجمع در این مکان های خاص نشــان و 
گواهی است بر عدم ممیزی مخاطبان.

از سوی دیگر آنجا که فقیه اجازه خروج معتکفـ  
جز برای رفع حاجتـ  از مسجد را نمی دهد، نشان 
از اهمیت حضور در این مکان در زمان اعتکاف 
برای معتکف است. با این حال تبصره ای وجود 
دارد که برخــی از موارد آن بــه ایجاد و تثبیت 
روابط اجتماعی منجر می شود: معتکف نباید از 
مســجد خارج شود مگر برای کارهای ضروری 
عقلی، شــرعی و عرفی، گواهی دادن، عیادت 
بیمار، تشییع جنازه، همراهی مسافر و استقبال 

از مسافر.6
این فتوا گواه بر این مطلب اســت که اســالم 
خواهان ارتقــاء و تعالی فرد اســت؛ ولی نه به 
صورت انفرادی. در کنار یکدیگر باید این رشد و 
نمو صورت گیرد و طی طریق کرد. اسالم همواره 
خواهان در کنار هم بودن اســت. این پدیده در 
انقالب اســالمی و در هشت سال دفاع مقدس 
اتفاق افتاد که ثمــرات آن بر هیچ کس مخفی 
نیست و همین گونه اســت حج و نماز جمعه و 

نماز جماعت.
ازاین رو صنف بندی هــا در اعتکافـ  به عنوان 
نمونه اعتکاف دانشجوییـ  که به حسب ظاهر 
برای ارتقای ســطح اعتکاف است، با »ممیزی 
مخاطب« و روح حاکم بر اعتکاف و محل آن که 
محل اجتماع مســلمانان است و شمار بسیاری 
از نخبگان، فرهیختگان و قشــرهای مختلف 
مردم در آنجا اجتماع می کنند، ســازگار نیست. 
این با هم بودن پیر و جوان و بازاری و دانشجو و 
طلبه و راننده، با توجه به محل اجتماع اعتکاف، 
یعنی مسجد جامع، موضوعیت دارد. بهره مندی 
از یکدیگر در این ایــام از نکات مثبت اعتکاف 
محسوب می شــود. اصناف مختلف چند روزی 
در کنار هم با کمال صلح و دوســتی و امنیت و 
دین داری زندگی می کنند و این تمرینی اســت 
بــرای بعد از اعتکاف. معتکفی که توانســته در 
اجتماع کوچک مســجد جامعه در کنار اصناف 
مختلف زندگی متعالی داشــته باشد، حال باید 
بتواند ایــن زندگی را در جامعــه ای بزرگ نیز 

محقق سازد.

پی نوشت
1. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج2، ص189.

2. برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری؛ 93/2/18.
3. پیام حضرت آیت اهَّلل جوادی آملی )حفظه اهَّلل( در ســال 138۵به 

دانشجویان معتکف.
۴. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج1، خاتمه فی االعتکاف. 

۵. همان.

6. همان.
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خلوتاجتماعی
اعتکاف و تربیت اجتامعی دینی

یاسر واحدی

اعتکاف در واقع   ]یعنی[ خود را در یک مکان محدود محبوس و 
ایجاد محدودّیت در خود کردن. ُعکوف یعنی بسته بودن؛ خود را 
به یک نقطه  ای منحصر کردن، برای اینکه خلوتی در دل به  وجود 
بیاید که انسان بتواند فرصت ارتباط صمیمی و خالص با خدای 
عالَم را پیدا کند؛ اعتکاف این است؛ یعنی عبادتی است که جنبه  
ریاضت دارد. خیلی از عبادات همین  گونه اند؛ جنبه  ریاضت دارند. 
ریاضت هایی که انسان با طوع و رغبت بر خود تحمیل می کند 
تــا درون خود، معنوّیت خود و دل خود را ارتقاء ببخشــد؛ این از 
جمله  این  چنین عبادت هایی اســت. اکنون اعتکاف معموِل ما 
سه روز است - فقها هم در این باره بحث کرده  اند - منتها ادامه 
دارد یعنی تا نُه روز، ده روز، می توانند اعتکاف کنند. پیغمبر اکرم 
دهه  آخر ماه رمضان را اعتکاف می کردند، در مسجد می رفتند و 
بیرون نمی  آمدند و کارها را آنجا انجام می دادند. فرصت خوبی 
است؛ خوشبختانه اقبال مردم به این سّنت خیلی باال است؛ شوق 

جوان ها و عشق جوان ها حیرت  انگیز است.1
حضور در کنار کســانی که با انگیزه واحد در یک مکان دور هم 
جمع شــده اند تا به خودسازی مشــغول باشند، همیشه دست 
نمی دهد. حضرت امیر المؤمنین علیg می فرمایند: نشستن 
یک ساعت در پیش دانشمند دوست تر است برای خدا، از عبادت 
یک سال که هیچ معصیت خدا را نکرده باشد و نگاه کردن به عالم 
دوست تر است برای خدا از اعتکاف یک سال در مسجد الحرام 
و زیارت دانشمند دوست تر است برای خدا، از هفتاد حج و عمره 
و بهتر اســت از هفتاد مرتبه طواف خانه خدا و خدا برایش هفتاد 
درجه بلند گرداند و خدا به هر حرفی که از دانشــمند می آموزد، 
ثواب هفتاد حج قبول شــده در نامه عملش می نویســد و بر او 
رحمتش را فرو می فرستد و فرشتگان گواهی دهند که بهشت 

بر او واجب است .2 
در بین مؤلفه هایی که برای اعتکاف ذکر شــده است مواردی 
هســتند که قابل تأمل اســت. مثل تأکید بر اینکه اعتکاف در 
مسجد برگزار شــود. فارغ از جنبه های معنوی جایگاه مسجد، 
یکی از مهم ترین نکته درباره مسجد این است که مسجد محلی 
برای حضور آحاد مختلف مردم و مکان گردهمایی مســلمانان 
است. درست اســت که اعتکاف یک عبادت فردی و فرصتی 
برای خلوت کردن اســت، اما این خلوت باید در مسجد و در کنار 
سایرین اتفاق بیفتد. باید این خلوت را با دیگران نیز تقسیم کرد 
و همه بتوانند به یکدیگر کمک کنند تا بتوانند یک محیط امن 
عبــادت را برای یکدیگر فراهم بیاورند و این به تمرین نیاز دارد. 
تمرین کمک به پیشرفت یکدیگر، کمک به ایجاد محیطی امن 
برای یکدیگر، کمک به این کــه هر کدام از ما در قبال دیگری 
به نوعی مســئول هستیم و در جهت ایجاد آرامش درونی برای 

یکدیگر باید تالش کنیم.
یکی دیگر از مؤلفه های اعتکاف این اســت که اعتکاف باید در 
مسجد جامع باشد. مسجد جامع یعنی مسجدی که محل رفت 
و آمد عموم مردم باشد و ســه نوبت نماز در آن برگزار می شود. 
درســت است که در این ایام خود را در مسجد محصور و محدود 
می کنیم، اما نباید فراموش کرد که این مکانی اســت که در آن 
همه اقشار جامعه حضور دارند، مردم در ساعات مختلف جهت 
انجام فرایض و عبادات خود در آن حاضر می شوند. این فرصت 
را نمی توان به راحتی از دســت داد. فرصــت یادگیری مهارت 
روابــط اجتماعی، این که بدانی هر کــدام از این افرادی که در 
مسجد حضور دارند، دارای مشاغل مختلف، روحیات مختلف و 

فرهنگ های مختلف هستند. 
اعتکاف فرصتی برای تربیت فردی و اجتماعی اســت. از این 
خلوت سه روزه باید استفاده کرد و رابطه خود را با خالق یکتا ارتقاء 
داد. اعتکاف فرصتی اســت برای اینکه نگاهی به روابط درونی 
خود با اطرافیان داشــت، رابطه با خانــواده و والدین و فرزندان. 
اصالح این روابط منجر به اصالح رابطه با خداوند خواهد شــد. 
از این خلوت فردی باید اســتفاده کرد و خود را آماده حضود مؤثر 

در جامعه کرد.
این خلوت نباید مانع از این شــود که از رفیق و همســایه خود 
بی خبر بود. در این خلوت باید نیم نگاهی هم به کســانی داشت 
کــه در ضیافت در کنار و همراه ما هســتند. باید یاد گرفت که 
چگونه با دوستان خود رابطه داشت. کاری نکرد که موجب ظلم 
بر دیگری شود. برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که از کسی 
حقی ضایع نشــود. توانایی های همراهان خــود را باید در نظر 
داشت. مشکالت جســمی و روحی آنها را باید در نظر داشت و 

برای رسیدن به خدا کسی را پله خود قرار نداد.
به طور معمول خانواده هر کســی نیازهایی دارد که با دیگری 
متفاوت است. اعتکاف و  دوری از خانواده در این ایام نباید موجب 
ظلم بر خانواده باشد و قبل حضور در اعتکاف باید نیازهای خانواده 
را برآورده کرد، البته به شــرطی که تأمین برخی نیازها نیازمند 
حضور در خانه نباشد. پیامبر اکرم فرمودند: »ُجلوُس الَمرِء 
عنــَد ِعیاِلِه أَحّبُ إلی اهَّلل تعالی ِمِن اعِتکاٍف في َمســِجِدي هذا؛3 
نشســتن مرد نزد زن و فرزندش، نزد خداوند متعال محبوب تر 

است از اعتکاف در این مسجد من«. 
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1. بیانات در دیدار اعضای ســتاد مرکزی اعتکاف و اعضای ســّومین جشــنواره  ی سراســری 

علمی فرهنگی اعتکاف.
2. حسن بن محمد دیلمی، ارشاد القلوب، ترجمه رضایی، ج 1، ص39۴.

3. ابی الحســین ورام، تنبیه الخواطر، ج2، ص122. محمدی ری شــهری، منتخب میزان 
الحکمه، ص2۵۴.


اعتكاف فرصتی است 
برای اینكه نگاهی به 
روابط درونی خود با 

اطرافیان داشت، رابطه 
با خانواده و والدین و 
فرزندان. اصالح این 
روابط منجر به اصالح 

رابطه با خداوند خواهد 
شد. 





حجت االسالم احمد نعمتی، مسئول 
کانون شهید علی خلیلی هستند. ایشان 
عالوه بر فعالیت های حوزوی، سابقه 
حضور و برگزاری اعتکاف در چندین 
مسجد و حوزه علمیه در تهران و کرج 

را دارند.
اعتکاف در لغت به معنای اقامت کردن 
و ماندن در جایی و مالزم بودن با چیزی 
است؛ ولی در شــرع، اقامت در مکانی 
مقدس به منظور تقرب جستن به خداوند 
متعال اســت. اعتکاف مخصوص دین 
اسالم نیست و در ادیان الهی دیگر وجود 
داشته و در اسالم نیز استمرار یافته است؛ 
اگرچه ممکن اســت در شــرع مقدس 
اسالم پاره ای از خصوصیات و احکام و 

شرایط آن تغییر یافته باشد. 
اعتکاف بهترین فرصت اســت برای 
رها شــدن از زرق و برق دنیا و رسیدگی 
به اعمال و رفتار خــود و فکر کردن به 
کارهایی که به تعبیر قرآن کریم، ما آنها را 
درست و خوب می شماریم، درحالی که 

حقیقت امر چیز دیگری است.
برای بعضــی از اعمال در اعتکاف، فرد 
بودن شرط اســت و این، خالف جمع 
بودن نیست. خدا هیچ وقت دوست ندارد 
اسرار بنده اش فاش شود؛ حتی خداوند 
نمی گذارد بعضی از گناهان را دو ملک 
مأمور نوشــتن اعمال انسان ببینند. چه 
بســا جنبه فردی اعتکاف به این دلیل 
باشــد که بندگان به راحتــی و به دور از 

دیگران، بتوانند با خداوند ارتباط برقرار 
سازند. 

اعتکاف آثــار و فواید زیــادی را برای 
معتکف به همراه مــی آورد. خداوند در 
آیه 187 سوره بقره به این امر اشاره دارد 
که فلســفه اعتکاف، رسیدن به تقوای 
الهی است و باید با اعتکاف، روحیه تقوا 
در جامعه احیا شــود. نکته بعدی که در 
اعتکاف باید به آن توجه داشــته باشیم، 
اخالص است. انسان در اعتکاف از هر 
چیزی بریده می شود و به سمت خداوند 
می رود. این اخالص برای انسان جایگاه 
رفیعی را به وجــود می آورد که در دنیا و 
آخرت می تواند برایش راهگشــا باشد. 
ضمن اینکه تمام برنامه های اعتکاف 
باید به گونه ای برنامه ریزی شود که تقوا 
را در افــراد تقویت کند. بدون تقوا تمام 
برنامه ها با بهترین استادان نیز بی فایده 

خواهد بود. 
اعتکاف که به نوعی ریاضت کشــیدن 
است، با برنامه های ریاضتی مرتاض ها 
فرق دارد. تفاوت در روش ها است. یکی 
الهی و دیگری غیراللهی و شــیطانی 
اســت. همین فرق در روش ها است که 
به مطلوب منتهی می شــود. برخالف 
صحبتی که گفته می شود هدف وسیله را 
توجیه می کند، وسیله نیز باید الهی باشد 
تا به معبود برســیم. ریاضت مرتاضان 
برگشــت بــه منیت اســت، برخالف 

اعتکاف که جدا شدن از من است.
اعتکاف یعني اتاق فکر، اعتکاف یعني 
بازگشت به خویشــتن و کشف کردن 
خود، اعتــکاف یعنــي برنامه ریزي، 
اعتــکاف یعني در مردم بــاش، ولي با 
مردم نباش. مثل میخ هایي که در دیوار 
هســتند، ولي از یکدیگر جدا هستند. 
اعتکاف یعني اینکه به مسجدجامع برو، 
ولي تنها باش. گوشه گیري و زهد اسالم 

در میان جمعیت است.
اما برای نگه داشتن حال و هوای معنوی 
اعتــکاف در بعد از ایــام اعتکاف، باید 
اعمالــی را که دین به عنوان جالدهنده 
قلــب معرفی کرده، بــا برنامه ریزی و 
پیگیری انجام داد تــا دل، زنگار گناه را 
به خود نگیرد. به نظرم اولین و مهم ترین 
مســئله، انتخاب یک همــراه خوب 
است. همراه خوب مي تواند به استمرار 
»بیداري« کمــک کند. زیباترین متاع 
اعتکاف بیدار شــدن ما از خواب غفلت 
است. یقیناً بیداري ما ادامه پیدا مي کند، 
در صورتی که همراه خوب و مناســب 
برگزینیم. پس اولین عامل نگهدارنده  
بیداري معتکــف، دقــت در انتخاب 
کناردســتي یا همان رفیق است. مدت 
زمانی که با همراهمان هســتیم، مهم 
نیســت. شاید در یک فرصت کوتاه با او 
باشــیم یا حتي براي یک عمر، همانند 
همسر. مهم این اســت که حواسمان 

باشد خواب آلود نباشد. 
دومیــن عامل بیدار مانــدن معتکف، 
تنظیم نور اســت؛ خدا بــرای هدایت 
ما در این عالم نوري گذاشــته که تمام 
ریزه کاري هاي عالــم را مي توان با آن 
دید. حــال باید ببینیم آیا بعد از اعتکاف 
بنا داریم از این نور در زندگي اســتفاده 
کنیم  یا باز مي خواهیم آن را لب طاقچه 
بگذاریم؟ بعضي  از معتکفین، اعتکاف 
که تمام مي شــود، قرآن را مي بوســند 
و کنار مي گذارند و کمتر ســراغ معارف 
اهل بیت مي روند. آیا واقعاً براي ارتباط 
مســتمر با قرآن و عترت برنامه ریزی 
کرده ایم؟ امام رضاg هر سه روز ختم 

محراب  پرونده مسجد

اتاقفــکراعتـکاف
به کوشش سعید فیاضی

همه زمان ها و مکانها را نمی توان از لحاظ ارزش، برابر دانست. مثل ماه رمضان، 
شب قدر، حرم ائمه)ع(، مسجد و.... یکی از زمان هایی که در روایات مورد توجه 
قرار گرفته، ماه رجب است. رجب، ماه ســلوک و عبادت است. در این ماه، که 
هنگامه تحول اســت، عاکفان کوی دوست، با حضور در صحن و سرای دوست، 

پله های سلوک را پیموده و پله پله به خدا نزدیکتر می شوند.
فلسفه اعتکاف چیست؟

آیا اعتکاف یک آیین اسالمی است و یا در ادیان گذشته هم وجود داشته است؟
چرا در اعتکاف بیشتر اعمال فردی است در صورتی در اسالم  همیشه به جمع و 

همگرایی اشاره دارد؟
اســالم با ریاضت و رهبانیت مخالف اســت، فرق اعتکاف که به نوعی ریاضت 

کشیدن است با برنامه های ریاضتی مرتاض ها در چیست؟
قشر جوان را چگونه به اعتکاف دعوت و عالقمند کنیم و برای نگه داشتن حال و 

هوای معنوی اعتکاف در بعد از ایام اعتکاف چه باید کرد؟


برای بعضی از اعمال در 
اعتكاف، فرد بودن شرط 
است و این، خالف جمع 
بودن نیست. خدا هیچ 
وقت دوست ندارد اسرار 
بنده اش فاش شود؛ 



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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قرآن داشــتند. امام بزرگوار به پیروی از 
اهل بیت )علیهم الســالم( هر سه روز 
ـ البتــه در ماه رمضانـ  یک ختم قرآن 
مي کردند. خواندن یک جزء نیم ساعت 
طول مي کشد. ما نمي توانیم نیم ساعت 
براي نور زندگي مان وقت بگذاریم و نیم 
ساعت هم معارف گوش دهیم. روزي 
یک جزء، نشــد نیم جزء یا حداقل یک 
حزب بخوانیم. اگر باز هم نشد، به تعبیر 
امام حسن عسکريg پنجاه آیه قرائت 
کنیم که عالمت شیعه بودن است. اگر 
باور داریم بیدار شدن در این ایام چه لذتي 
دارد، براي حفظ این بیداري، نور معنوی 
زندگی را حفــظ مي کنیم. چنانچه این 
نور در طاقچه باشــد، زندگی مرا روشن 
نمی کنــد. هیچ کس چراغ را در طاقچه 
نمي گذارد؛ چراغ باید باالي سر ما باشد.

حجت االسالم و المسلمین تیمورزاده 
که تحقیقی علمی در موضوع اعتکاف 
داشته اند، ســؤاالت »اعتکافی« ما را 

این گونه پاسخ دادند:
اعتکاف در لغت از ریشــة »عکف« به 
معنای بازداشــتن و  مراقبت است. در 
اصطالح نیز به ماندن در مســجد طبق 
شرایط و آداب خاص به قصد قربت گفته 
می شود. جالب اســت که در هر یک از 
این معانی، اهمیــت پرداختن به خود و 

مواظبت از نفس نهفته است.
در امت های قبل، از اعتکاف ســخنی 
به میان نیامده است. آنچه مسلّم است 
اینکه در اســالم که خاتم ادیان و دین 
کامل است، این آیین مذهبی به صورت 
کامل تحقق یافته اســت. در قرآن در 
ســوره مبارکه بقره آیه 125، از اعتکاف 
حضرت ابراهیم و اســماعیل )علیهما 
السالم( سخن گفته شده و نیز در آیه 16 
سوره مبارکه مریم، به صورت کنایه به 
اعتکاف حضرت مریم اشاره شده است. 
درباره بعضی از پیامبران )علیهم السالم( 
نیــز روایاتی وارد شــده؛ مثــاًل درباره 
حضرت سلیمانg آمده که ایشان در 
بیت المقدس به مدت یک یا دو ســال 

معتکف بوده است.
مدل تربیتی اسالم مبتنی بر ارتباط افراد 
با خود، خدا و اجتماع اســت. فلسفه این 
نگاه تربیتی متناظر با سه اصل تهذیب، 
همیاری و تعاون است که فقدان هریک 
از این ارتباطــات، ضعف فرد یا اجتماع 
مســلمانان را در پی خواهد داشت. لذا 
در روایتی از امام صادقg آمده اســت: 
»مراجعــه مؤمن به مؤمــن برای رفع 
حاجت، رحمتی است که خداوند متعال 
برایش فرستاده است«. به همین دلیل 
گوشه نشینی که دست از دنیا برداشتن و 
به وظایف فردی، خانوادگی و اجتماعی 
توجه نکردن است، مورد نکوهش اسالم 
قرار گرفته که همان زهد منفی اســت. 
زهد و گوشه نشینی که سربار  مردم شدن 
اســت، قبیح و مذموم است. نمونه های 
برخورد با این شــیوه از گوشه نشــینی 
را می توان به وفور در ســیره حضرات 
معصومین )علیهم السالم( دید. اعتکاف 
در مکتب اهل بیت )علیهم السالم( اگر 
توأم با خدمت به خلق باشــد، اعتکاف 
و عبادت اســت؛ تا آنجا که پیامبر اکرم 
)صلی اهلل علیه و آله( می فرماید: »کسی 
که یک روز به برادر خویش کمک کند، 
از اعتکاف یک ماه بهتر است«. ریاضت، 
دوری از جمع و بی خبر از احوال مردمان 
است؛ اما معتکفان در حین اعتکاف، در 
میان جمع هستند و توجه به گرفتاری و 
خدمت به خلق را عبادت می دانند. نقل 
شده اســت که امام مجتبیg جهت 
کمک به یک فرد گرفتار، اعتکاف را رها 
کرد. زمانی که مورد ســؤال و اعتراض 
واقع شــد، فرمود: پیامبر)ص( فرموده 
اســت: »کســی برای برآورده شدن 
حاجت برادر مســلمانش تالش کند، 
گویا نه هزار ســال روزها را روزه گرفته 

و شب ها را به عبادت پرداخته است«.
پاک سازی درون از رذیلت های اخالقی 
و  آراســتگی به فضیلت های اخالقی، 
مقدمه حرکت پیامبران برای ســاختن 
جامعة دینی است. چنانچه یک جامعة 
ایمانِی ســالم اصلی ترین رکن دفاع و 

مقابله را که پاکی نفوس اســت، داشته 
باشد، دشمن بیرونی نمی تواند آسیبی 
وارد نماید. لذا مراسم معنوی مانند شب 
قدر، اعتکاف و امــوری از این قبیل که 
مایه تطهیر اجتماع اســت، راه را بر نفوذ 
آنان در جامعة اسالمی می بندد. البته این 
را هم باید گفت که این گونه نیست که 
در زمان اعتکاف چشــم و گوش خود را 
بر اوضاع و احوال کشور ببندیم. محیط 
معنــوی اعتکاف عالوه بــر مناجات و 
دعا، باید محیطی جهت استماع دیدگاه 
صاحب نظران و مکانــی برای بیداری 
توسط متفکران دردآشنا به وجود بیاورد.

برای دعــوت کردن و عالقه مند کردن 
قشر جوان به اعتکاف، اولین اقدام این 
اســت که با جوان امروز به زبان خودش 
صحبت کنیــم. او را باید از همان راهی 
دعوت کرد که دیگران می کنند؛ یعنی 
حاال که عصر ارتباطات اســت و دوران 
حاکمیت رسانه های مدرن بر ذهن، ما 
نیز از تکنولوژی های رســانه ای کمال 

استفاده را در این موضوع داشته باشیم.
مســئلة دوم استفاده از استادان خبره در 
ایــن موضوع اســت. معنویت در کل و 
اعتکاف به طور خاص، موضوعی است 
که باید در طول ســال مطرح شود؛ نه 
اینکه در دقیقه نود و فقط در ایام خاصی 
بیان گردد. باید برای اعتکاف از قبل و در 

زمان کافی برنامه ریزی کرد.
موضوع ســوم اینکه فطرت انســان و 
خصوصاً جوانان بــه پاکیزگی اهمیت 
می دهنــد. ما باید بعضی مشــکالت 
رایج در اجرای مراســم اعتــکاف را از 
قبل پیش بینــی و آنهــا را رفع کنیم. 
مکان اعتکاف باید تمیز و آراسته باشد 
و سرویس بهداشــتی و حمام مناسب 
از ملزومات اعتکاف اســت. مکان یابی 
دقیق و اینکه مکان هــای اعتکاف در 
سطح شــهر پراکنده باشــند و رعایت 
مســائلی از این دســت، موجب اجرای 
درســت برنامه های مذهبی و به دنبال 
آن، جذب و جلب جوانان به این برنامه ها 

می شود.


همراه خوب مي تواند 
به استمرار »بیداري« 

کمك کند. زیباترین متاع 
اعتكاف بیدار شدن ما 

از خواب غفلت است. 
یقیناً بیداري ما ادامه پیدا 

مي کند، در صورتی که 
همراه خوب و مناسب 

برگزینیم. 
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معرفیکتاب

بربالاعتکاف
محسن گلپایگانی

کتاب بر بال اعتکاف به کوشِش 
گروه علمِی پژوهشــکده فقه 
و اصــوِل پژوهشــگاه علوم 
وحیانی معارج، وابسته به بنیاد 
بین المللی علوم وحیانی اسراء 
و با تحقیق و تنظیم سید کمال 
الدین عمــادی چاچکامی و 
یداهلل مقدسی و تحت اشراف 
آیت اهلل جوادی آملی، توسط 
مرکز نشر اسراء چاپ و منتشر 
شده است. این کتاب در قطع 

وزیری چاپ شده و 350 صفحه دارد.
کتاب بر بال اعتکاف، به بازشناســی صحیــح احکام اعتکاف 
پرداخته و با نگاهی ژرف به معــارف بلند این عبادت، به تبیین 
بخشی از نکته ها و اســرار آن دست زده است. این کتاب از یک 
مقدمه و شش فصل تشکیل شده است. فصل های این کتاب به 
ترتیب عبارتند از: کلیاتی درباره اعتکاف، جایگاه اعتکاف، اهداف 
و اسرار اعتکاف، شروط و آسیب های اعتکاف، ویژگی ها و آداب 

اعتکاف و آثار اعتکاف.
نویســنده در مقدمه کتاب آورده است: عبادت خدای سبحان، 
شــیوه ها و جلوه های متفاوتی دارد: گاهی به صورت فکر، ذکر و 
شکر، زمانی به چهره حرکت و هنگامی به شکل سکون و دیگر 
بار به شیوه توقف انجام می گیرد؛ تا معبود چه بخواهد و پیامبرش 
چه پیامی آورده باشد! این روش ها را می توان به صورت زیر ردیف 
کرد: عبادت فکری و ذکری، عمل عبادی مشروط به سکون و 

حرکت، عمل عبادی مشروط به سکون و حرکت عبادی. 
نویســنده در فصل یک به مفهوم شناســی اعتکاف، پیشینه 
اعتــکاف، اعتکاف موحدان و مبانِی اعتکاف پرداخته اســت. 
نویسنده درباره معنای لغوی اعتکاف می گوید: اعتکاف از ماده 
عکوف و در لغت به معنــای روی آوردن و گرایش به چیزی یا 

کاری، همراه کرنش و بزرگداشــت آن اســت، که مالزمت و 
مواظبت را نیز در پی دارد.

فصل دوم، عناوین جایگاه اعتکاف در منابع اسالمی قرآن، سنت 
و سیره پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( در اعتکاف و فضیلت اعتکاف 

در سخن بزرگان را در خود جای داده است.
فصل ســوم به موضوعاتی نظیر اهــداف اعتکاف و معتکفان، 
اهداف تشریع اعتکاف، اهداف متعکفان و اسرار اعتکاف پرداخته 
است. مؤلف درباره جایگاه اعتکاف در منابع اسالمی می نویسد: 
از معیارهای مهم ســنجش اهمیت و ارزش اعمال، فضیلت و 
پاداش آنها، یا آثار و پیامدهایی است که ترک یا باطل شدن آن به 
همراه دارد. بیان فضیلت اعتکاف با بهره گیری از منابع اسالمی، 
اهمیــت و ارزش اعتکاف را می نمایاند. درباره فضیلت اعتکاف 
از نــگاه قرآن، همین بس که آن را همتای طواف کعبه و معادل 

رکوع و سجود می شمرد. 
مؤلف در فصل چهارم مطالبی راجع به شروط اعتکاف، توضیح 
مقدمی، اقسام شروط اعتکاف، آسیب های اعتکاف و گونه های 

آسیب اعتکاف را آورده است. 
فصل پنجم درباره مســائلی همچون برتــری اعتکاف از نماز، 
حضــور زکات در اعتکاف، برتری از روزه، برتری از حج، ویژگی 
والیت در اعتکاف، برخی آداب اعتکاف، راه کار دستیابی به اسرار 

عبادت و راهنمای وصال سخن می گوید. 
فصل ششم که آخرین فصل از این کتاب است، عناوینی مانند: 
گونه شناســی آثار معرفتی و اثر تربیتی، نمونه های آثار معرفتی 
همچون: توسعه شــناخت آموزه های دین، معرفت شهودی، 
شــنیدن نداهای ملکوتی، خلوت، قــرب خاص الهی، خلوص 
ربانی، فرشــته گونی و نمونه های آثار تربیت فردی و اجتماعی، 
مفهوم شناســی و مصادیِق رباط، اهمیت رباط، فضیلت رباط، 
فضیلت تأمین مرابطان، احــکام رباط، نذر مرابطه، جمع بندی 
دیدگاه فقیهان، مدت مرابطه، تفاوت رباط با اعتکاف و فضیلت 

بیداری در رباط را در خود جای داده است. 
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چیستـــــــــــــــی
وچـــــــــینیستی
اقتصادمقاومتی

محمد معینی فر

اقتصاد مقاومتی از جمله واژگانی است که مقام معظم رهبری همواره بر آن 
تأکید کرده اند. اقتصاد مقاومتی دوای اقتصاد بیمار ایران است. تکیه و توکل 
ایران به درآمدهای نفتی ســبب شد دشمنان نظام از حربه تحریم استفاده 
کنند و متأسفانه ضعف نشان دادن برخی از مسئوالن در این حوزه، آنان را تا 
حدودی به هدفشان رساند. دشمن به یقین فهمید که سالح تحریم می تواند 
بهترین و تأثیرگذارترین ســالح در به زانو درآوردن نظام اســالمی باشد و 
فشار اقتصادی که از این ناحیه به مردم وارد می شود، نیروی محرکی برای 

گسیختگی صفوف مردم و از دست دادن انسجام درونی خواهد شد. 
راهکار مقابله با این ترفند دشمن در اقتصاد مقاومتی نهفته است؛ اقتصادی 
که بررســی آن و بیان تفاوتش با ریاضت اقتصادی، محتوای این یادداشت 

کوتاه را تشکیل می دهد. 
تعریف اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه های فشار و متعاقباً تالش برای 
کنترل و بی اثر کردن آن تأثیرها می باشــد که در وضعیت آرمانی آن، چنین 
فشــارهایی به فرصت تبدیل می شود. برای رســیدن به اقتصاد مقاومتی 
باید وابســتگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشــور و تالش 
برای خوداتکایی تأکید گردد. طبق نظر دولتمردان ایران، در تعریف اقتصاد 
مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی ها برای 

رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.1 
شاید بهترین راه برای شناخت بیشتر و بهتر این نوع اقتصاد، بیان شاخصه های 
آن باشــد که مقام معظم رهبری آن را مطرح کرده اســت. ایشان در ابالغ 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به نکات بسیار مهمی اشاره کرد ه اند که 
تحقق هر کدام از این بندها، باری را از دوش دولت و ملت برخواهد داشت. به 

طور خالصه این سیاست های کلی شامل موارد زیر است:
ـ اســتفاده از تمام ظرفیت های کشور جهت توسعه کار آفرینی و به حداکثر 

رساندن مشارکت جمعی در فعالیت های اقتصادی؛
ـ افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی 

به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه؛
ـ توانمندسازی نیروی کار و تقویِت رقابت پذیری اقتصاد؛

ـ اســتفاده از ظرفیت هدفمندی رایانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و 
بهره  وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی؛

ـ سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره  تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در 
ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، 

مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه؛
ـ افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی، به ویژه در اقالم وارداتی، و 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی 
تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابســتگی به کشورهای محدود و 

خاص؛
ـ تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی 

و کیفی تولید مواد اولیه و کاال.
ـ مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف 
و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت 

و رقابت پذیری در تولید؛
ـ اصالح و تقویت همه جانبه  نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای 
اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی؛

ـ حمایت همه جانبه  هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناســب ارزش 
افزوده و با خالص ارزآوری مثبت؛
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ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

54



ـ توســعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور به منظور انتقال 
فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و 

تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج؛
ـ افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه 
پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و 
جهان، به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های 

اقتصادی، استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای؛
ـ مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز؛ 

ـ افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی 
نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در 

میادین مشترک؛
ـ افزایــش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، 
توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف 
انرژی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشــیمی و فرآورده های 

نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع؛
ـ صرفه جویی در هزینه های عمومی کشــور با تأکید بر تحول اساســی 
در ســاختارها، منطقی ســازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و 

غیرضرور و هزینه های زاید؛
ـ اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی؛

ـ افزایش ساالنه  سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت 
و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت؛ 

ـ شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و 
زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ... ؛

ـ تقویت فرهنگ جهــادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، 
کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولّد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به 

اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه؛
ـ تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان ســازی آن به ویژه در محیط های 

علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی؛
ـ دولت مکلف اســت برای تحقق سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی با 
هماهنگ سازی و بسیج پویای همة امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول 

دارد: 
شناسایی و به کارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی 
به توان آفندی و اقدامات مناسب، رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه 

برای دشــمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از 
طریق تهیه طرح های واکنش هوشــمند، فعال، 
سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل های 

داخلی و خارجی؛
ـ شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری 

و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار؛
ـ افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت 

داخلی و ترویج آن.2  
شاید تحقق عینی و خارجی هر کدام از این بندها 
نیازمند ســال ها زمان باشد؛ اما اقدامات تک تک 
افــراد جامعه و دولت ها و دولتمــردان در به ثمر 
رسیدن این سیاست ها، تکه ای از پازلی خواهد بود 
که نقش زیبای آن را در سال های آینده خواهیم 
دید. آنچه وظیفة رهبری بود، به نحو احسن تبیین 

و ابالغ شد و بعد از آن نوبت افراد جامعه است که در این حوزه وظیفه خود را 
ادا کنند. مسئوالن و مردم، چه در مقابل یکدیگر و چه در مقابل خداوند، باید 

پاسخگو باشند که در مقابل هر یک از این بند ها چه کرده اند. 
از طرف دیگر نوعی دیگر از اقتصاد در مقابل چالش های اقتصادی کشور ها 
مطرح می شود که به آن ریاضت اقتصادی  گفته می شود. ریاضت اقتصادی 
طرحی اســت که دولت ها برای کاهش هزینه ها و رفع کسری بودجه، به 
کاهش یا حذف برخی خدمات و مزایای عمومی دست می زنند. ممکن است 
برخی از مردم یا مســئوالن تصورشان این باشد که اقتصاد مقاومتی همان 
اقتصاد ریاضتی است. بررســی بندهای باال نشان می دهد که این دو نوع 
نگرش در امر اقتصاد با هم تفاوت دارد. اقتصاد مقاومتی به معنای حذف یک 
وعده غذا در مقابل مشکالت اقتصادی نیست. اقتصاد مقاومتی به معنای 
خوردن آبگوشــت پرآب یا اشکنه به جای چلوکباب و جوجه کباب نیست؛ 
بلکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولّد ، 
درون زا، پیشرو و برون گرا است. در مقایسه با رویکرد های این دو نوع اقتصاد 

می توان چنین نوشت:
ریاضت اقتصادی بر کاهش حقوق افراد جامعه متکی اســت، ولی اقتصاد 
مقاومتی بر کاهش درآمدها تکیه ندارد، بلکه در جهت ارتقای رفاه عمومی 
اســت. ریاضت اقتصادی بر کاهش یا حذف برخــی از خدمات عمومی 
متکی اســت، ولی اقتصاد مقاومتی بر نیروها و استعداد های داخلی تکیه 
دارد. در ریاضت اقتصادی مصرف نکردن به دلیل فقر و بیچارگی اســت؛ 
ولی در اقتصاد مقاومتی تأکید بر درســت مصرف کردن است و مدیریت 
مصرف می شــود. مردم در ریاضت اقتصادی به دلیل کم شدن درآمدها 
به کاالهای کم ارزش و کم قیمــت رو می آورند؛ ولی در اقتصاد مقاومتی 
بر خرید کاالهای داخلی جهت ارتقای تولید و اشتغال زایی تأکید می شود. 
ریاضت اقتصادی به دنبال حذف فرصت های شغلی برای جبران کسری 
بودجه اســت؛ ولی در اقتصاد مقاومتی دولــت باید به دنبال فراهم آوردن 
بســتر کار برای افراد جامعه باشد. در ریاضت اقتصادی امنیت اقتصادی از 
بین می رود؛ ولی در ســایه اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاران داخلی با تکیه 
بر توان خــود و حمایت مردم از امنیت اقتصادی بهتری برخوردار خواهند 
بود. دولتی سازی شرکت های ورشکسته از طریق خرید سهام افراد کاری 
اســت که در ریاضت اقتصادی رخ می دهد، ولی در اقتصاد مقاومتی تأکید 
بر مردمی سازی و خصوصی سازی اقتصاد است؛ چنان که در اصل 44 نیز 
به آن اشــاره شده است. دولت ها در ریاضت اقتصادی به دنبال استقراض 
و وام  از بانک های جهانی هســتند؛ در صورتی 
کــه در اقتصاد مقاومتی دولت و مردم موظف به 
صادرات محصوالت و تولیدات خود برای جبران 

کسری هستند. 
بنابراین »بــه نظر ما طرح های اقتصاد مقاومتی 
جواب مي دهد. همین مســئله ســهمیه بندی 
بنزین که اشــاره کردند، جــواب داد. اگر بنزین 
سهمیه بندی نمي شد، امروز مصرف بنزین ما از 
صد میلیون لیتر در روز باالتر مي رفت. ... اقتصاد 

مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد«.

پی نوشت
1. www.tabnak.ir/fa/news/261622
2. ابــالغ سیاســت های کلــی »اقتصــاد مقاومتــی«؛ 1392/11/30 )بــا 

کمی تلخیص(.


اقدامـات تک تـک افـراد جامعـه و دولت هـا 
ایـن  رسـیدن  ثمـر  بـه  در  دولتمـردان  و 
سیاسـت ها، تكـه ای از پازلـی خواهـد بـود 
کـه نقـش زیبـای آن را در سـال های آینـده 
خواهیـم دیـد. آنچـه وظیفـه رهبـری بـود، 
بـه نحـو احسـن تبییـن و ابالغ شـد و بعـد از 
آن نوبـت افـراد جامعـه اسـت کـه در ایـن 
حـوزه وظیفـه خـود را ادا کنند. مسـئوالن و 
مـردم، چـه در مقابل یكدیگر و چـه در مقابل 
خداوند، باید پاسـخگو باشـند کـه در مقابل 

هـر یـک از ایـن بند هـا چـه کرده انـد.



مسجــــد
شمـاره184
اردیبهشتماه
1 3 9 4
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درونزا
مردمبنیاد
ودانشبنیان
سهضلعیک
اقتصادمقاوم

نگاهی به سه شاخص اقتصاد مقاومتی
محمد علی اکبری

یک و نیم ســال پس از ارائه سیاســت های اقتصاد مقاومتی توسط مقام 
معظم رهبری خطاب به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، 
همچنان شــاهد دیدگاه ها و مصاحبه ها و گفتارهای مسئوالن محترم در 
خصــوص لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی و گره زدن هر آنچه مد نظر دارند با 
این فرآیند الزم االجرا و چند مرحله ای است. گذری بر سخنان مقام معظم 
رهبری حاکی از آن اســت که واژه اقتصاد مقاومتــی اولین بار در در دیدار 
کارآفرینان با ایشان در شــهریور 1389 مطرح گردید و پس از آن بارها در 
سخنرانی های مکرر، این مقوله را مطرح و تبیین کردند. نهایتاً در 29 بهمن 
1392 مقــام معظم رهبری مفاد راهبردهای اقتصاد مقاومتی را در 24 ماده 

ابالغ نمودند. 
در تبییــن این اصطــالح و در ادبیات موجود و کالســیک اقتصاد، واژه و 
اصطالحــی با این عبارت چندان رایج نیســت. با این وصف عباراتی مثل 
اقتصاد جنگ یا اقتصاد دوره بحران در ادبیات وارد شده اند که شرایط بحرانی 
یا جنگی را توصیف می کنند که به نظر می رســد با این واژه قرابت داشــته 
باشــد.1 اما اگر بخواهیم معنای حقیقــی آن را دریابیم، به طور طبیعی باید 
سراغ فردی برویم که این واژه و نوع نگرش را به سیستم فکری و اقتصادی 
علمی جوامع اقتصادی و علمی ایران وارد کرد و آن را رشــد و پرورش داد. 
مقام معظم رهبری که مبدع نظریه اقتصاد مقاومتی اســت، سخنرانی ها و 
نکات متعددی در این زمینه بیان داشــته اند. به طور خالصه چکیده مفهوم 
اقتصاد مقاومتی از دیدگاه ایشــان را می توان این گونه بیان کرد: »اقتصاد 

مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شــرایط 
فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها 

و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد 
و شکوفایی کشور باشد«.2

به دیگر ســخن، در واکاوی این مفهوم از منظر مقام 
معظم رهبری به عنوان مبــدع این نظریه، جامعه ای 

که اقتصاد آن بر مبنای اقتصاد مقاومتی شــکل گرفته 
و پرورش یافته اســت، قادر خواهد بود نیازهای ضروری و 

غیرضروی جامعه را با توجه به توانایی های خود برطرف سازد. 
زمانی که یک ملت و جامعه ای به چنین توانی دست یافته باشد، 

دامنه آزادی در تصمیم گیری و قدرت انتخاب و عملکردش افزایش 
خواهد یافت. در چنین وضعیتی جامعه خود تصمیم می گیرد که چه 

کاالهایــی را تولید کند و کدام کاال یا خدمات را به دالیل مختلف مانند 
مزیت نسبی در تولید، خارج از شاهراه تولید و خدمات آن جامعه، وارد نماید. 
فقط در این حالت است که کشورهای قدرتمند قادر به تحمیل خواسته های 
خود به دلیل ناتوانی کشور در تولید کاالهاـ  به خصوص کاالهای حیاتیـ  
نخواهند بود. به عبارت دیگر، فقط زمانی که جامعه ای قادر به تولید و ارائه 
تمامی نیازهای خود باشد و همان تولیدات و خدمات را در سطحی گسترده تر 
و بر اساس فرهنگ و اقتصاد ملل دیگر به آنها ارائه نماید، در روابط بین الملل 
و فرامنطقه ای از قدرت تحرک دیپلماسی به مراتب باالتری برخوردار بوده؛ 
در نتیجه قادر خواهد بود ســهم بیشــتری از تعامالت سیاسی و اقتصادی 
بین المللی را به دست آورد. ضمن اینکه در مقابل زیاده خواهی های احتمالی 
برخی جوامع قدرتمند مقاوم خواهد بود. نکاتی که در سطور قبلی ذکر شد، 
در واقع همان سرفصل هایی است که طی چند سال گذشته به طور مستمر 

از زبان مقام رهبری با کلمات و جمالت مختلف تبیین شده است.
اما شاخصه های اقتصاد مقاومتی کدام است؟ چگونه است که یک اقتصاد 
با تمامی شــاخص های آماری و موفقیت های به دســت آمده و به ظاهر 
پرطمطراق نمی تواند پسوند اقتصاد مقاومتی را یدک کشد؛ ولی اقتصادی 
کوچک تر و پویاتر، اقتصادی مقاوم خوانده می شود؟ به نظر می رسد پاسخ 


جامعه ای که اقتصاد آن بر مبنای اقتصاد مقاومتی شكل گرفته و 
پرورش یافته است، قادر خواهد بود نیازهای ضروری و غیرضروی 
جامعه را با توجه به توانایی های خود برطرف سازد. زمانی که یک 
ملت و جامعه ای به چنین توانی دست یافته باشد، دامنه آزادی در 
تصمیم گیری و قدرت انتخاب و عملكردش افزایش خواهد یافت. در 
چنین وضعیتی جامعه خود تصمیم می گیرد که چه کاالهایی را تولید 
کند و کدام کاال یا خدمات را به دالیل مختلف مانند مزیت نسبی در 
تولید، خارج از شاهراه تولید و خدمات آن جامعه، وارد نماید. 



شبستان  راهبرد

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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این سؤاالت را نیز باید از زبان مبدع این نظریه جست.
آنچه در کالم رهبری هویدا است، از وجود سه شاخص و سه ویژگی اساسی در اقتصادی 

مقاوم خبر می دهد. این سه عنصر عبارتند از: درون زا، مردم بنیاد و دانش بنیاد.
اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درون زا است. اما درون زا یعنی چه؟ »یعنی از دل ظرفیت های 
خود کشور ما و خود مردم ما می جوشد. رشد این نهال و این درخت، متکی است به امکانات 
کشــور خودمان؛ درون زا به این معنا است«. این چند جمله بهترین و مختصرترین معنا 

برای یک اقتصاد درون زا است که معظم له به صراحت و اشارت آن را بیان کرده اند. 
ویژگی دیگر اقتصاد مقاومتی، مردم بنیاد بودن آن است. به عبارتی اقتصاد باید از اساس 
توسط مردم شاکله بندی شــود و نقطه مقابل مردم بنیادی در اینجا دولت بنیادی است. 
به عبارتی اگر اقتصاد در دســت دولت باشــد از مقاومت آن کاسته می شود و هرچه این 
ضریب نفوذ بیشــتر باشد، استحکام این بنا سست تر است. حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
این خصوص فرموده اند: »این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شــود، 
مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست؛ اقتصاد مردمی است؛ 
با اراده  مردم، سرمایه  مردم، حضور مردم تحقق پیدا می کند. اما دولتی نیست، به این معنا 
نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد. دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، 
ظرفیت سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دسِت مردم است، 
مال مردم اســت؛ اما دولتـ  به عنوان یک مســئول عمومیـ  نظارت می کند، هدایت 

می کند، کمک می کند«.
ویژگی آخر که می توان آن را مهم ترین ویژگی اقتصاد مقاومتی دانست، دانش بنیان بودن 
آن اســت. به طور کلی اقتصادی که بر مبنای دانش نباشد، اقتصادی پایدار نخواهد بود. 
توسعه اقتصاد بدون بنیان قرار دادن علم باعث می شود هیچ ارزیابی و سنگ محکی در 
خصوص میزان صحیح بودن راهی که رفته ایم و راهی که مانده اســت، نداشته باشیم. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این باره می فرماید: »گفتیم این اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان 
است، یعنی از پیشرفت های علمی استفاده می کند، به پیشرفت های علمی تکیه می کند، 
اقتصــاد را بر محور علم قرار می دهد؛ اّما معنای آن این نیســت که این اقتصاد 
منحصر به دانشــمندان است و فقط دانشمندان می توانند نقش ایفا کنند در 
اقتصاد مقاومتی. نخیر، تجربه ها و مهارت هاـ  تجربه های صاحبان صنعت، 
تجربه ها و مهارت های کارگرانی که دارای تجربه و مهارتندـ  می تواند اثر 

بگذارد و می تواند در این اقتصاد نقش ایفا کند«.
آنچه مســلّم است این سه موضوع به صورت ترکیبی، نیاز روز اقتصاد 
کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور هستند و عدم ترکیب هریک 
و کنار گذاشتن هرکدام از آنها، حتی برای برهه زمانی کوتاه، باعث 
می شود به همان میزان حرکت به سمت هدف کند گردد یا به طور 

کلی از مسیر هدف خارج گردیم.

پی نوشت
1. در برخــی منابع واژه هایی مثل Resistive Economy یا Economy of resistance و 

Resistance Economy استفاده شده است. به نقل از: ویکی پدیا انگلیسی.
2. بیانــات مقــام معظــم 
دیــدار  در  رهبــری 
دانشــجویان؛  بــا 
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 خانوم هوشینو چه می شود که یک ژاپنی برای کاالی 
تولید شده در وطن خود آن قدر ارزش قائل می شود که 

هیچگاه از کاالی خارجی استفاده نمی کند؟
بنده کلمه اعتماد به نفس را خیلی نمی پسندم. ولی چیزی 
مثل اعتماد به نفس را کم و بیش دارند. البته جنس ژاپنی هم 
خصوصیاتی دارد که دلیل این اعتماد به نفس است مثاًل به 
راحتی خراب نمی شود، خدمات پس از فروش خیلی خوبی 
دارد و معیارهایی دارند که خریدار می تواند به واسطه آن به 

فروشنده یا شرکت ها اعتماد کند.

 خب این شــاخصه ها را کاالی آمریکایی هم ممکن 
اســت داشته باشــد، پس چرا صرفاً کاالی ژاپنی مدنظر 
هموطنان شما قرار دارد؟ آیا استقالل اقتصادی می تواند 

دلیل آن باشد؟
بله، مطمئناً همین طور اســت. بعد از جنگ جهانی دوم که 
ژاپن با خاک یکسان شد، کیفیت جنس ژاپنی اصاًل خوب 
نبود و مرفهین جامعــه ترجیح می دادند که جنس خارجی 
بخرنــد. اما تولیــد کننده ها خیلی زحمت کشــیدند که با 
افزایــش کیفیت مصرف کنندگان خــود را جذب کنند، از 
آن طرف هم مصرف کننــدگان وقتی با کاالیی با کیفیت 
بد مواجه می شــدند ســکوت نمی کردند، نظر می دادند یا 
شکایت می کردند. با ســال ها تالش مصرف کنندگان و 

تولید کنندگان، جامعة ژاپن به این سطح رسیده است.

 شــما مصرف کاالی ایرانی خود را با مبنای کمک به 
جامعة شیعه و مسلمان رسانه ای کردید، آیا من می توانم 
این را یک فرهنگ درونی شده در شما تعبیر کنم که تعهد 
شــما به جامعه ای که در آن زندگی می کنید مبنای این 
رفتار شده؟ این را با توجه به این عرض می کنم که برای 
یک ژاپنی مطمئناً میزان تعهد به وطن و هموطن به قدر 

خریدکردنرا
عبـادتکنیم
گفتگو با خانم فاطمه هوشینو بانوی تازه مسلامن ژاپنی

به کوشش: مهدی رزاقی

فاطمه )آتسوکو( هوشینو بانوی ژاپنی که دین اسالم 
را در هیاهوی دنیای مدرن و خفقان رسانه ای در میان 

تحقیقات خود یافت و مذهب شیعة آن را انتخاب کرد، 
حاال چند وقتی هست سوژة رسانه ها شده و در غربت 
وطن دیگری برای او با مبنای مذهب ساخته شده و در 
ایران اسالمی دوستی او به حدی رسیده است که تنها 

کاالی وطنی را در سبد خرید خود قرار می دهد، این مهم 
را بهانه ای برای گفتگوی با او قرار دادیم...

شبستان  راهبــــرد
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تعهد ما به اسالم و مسلمان دوستی بعضی از ما است، البته اگر 
نگوییم بیشتر است!!

بله صددرصد. یعنی کمک به هم کیشان وظیفه ماست. من 
شــنیدم که اگر ایرانی ها هر روز یک هزار تومان، بیشتر بابت 
جنس ایرانی خرج کنند مشــکل بیکاری حل می شود. این 
خود کمک بزرگی به جامعة اسالمی است. ما در بحرانیم. هم 
تحت تحریم هم در جنگ نرم قرار داریم ولی متأسفانه خیلی  
متوجه نیستیم. این از بیانات آقاست، که از نظر عقلی هم کاماًل 
درست است. در ژاپن خیلی زلزله یا سونامی اتفاق می افتد. بعد 
از این اتفاقات مردم بیشتر از جنس ژاپنی استفاده می کنند. من 
هم در شهر خودم یک زلزله بزرگی تجربه کردم. بعد از آن مثاًل 
مادر خودم، یا خودم یا خیلی های دیگر ســعی می کردند که 
فقط از شرکت های شهر خرید کنند تا نمایندگی یک شرکت 
معتبر خارجی، زیرا وقتی که اقتصاد ضربه می خورد این مسئله 
به همة مردم مرتبط می شود. یعنی همه شهرداران و مردم و 
دولت در این مسأله شرکت می کنند. پس باید دانست که در 
چه وضعیتی هستیم و متأسفانه این عدم توجه به وضعیت ما 
واقعاً اشتباه است. یعنی هزاران هزار اشتباه به وجود می آورد.

 پس با درک شرایط و اعتقاد به مفهومی مثل هم کیش و 
هم وطن می شود از این درگاه ها عبور کرد 

بلــه و آن وقت یک خرید هم، عبادت می شــود. البته چنین 
نگرشی تنها مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست. من در جامعه 
متأســفانه خیلی عدم اعتقاد به آخــرت را می بینم. می دانید 

آخرت به چه معنا یعنی عدم عاقبت اندیشی. اعتقاد به آخرت 
هم یک نوع عاقبت اندیشــی است. یعنی فرد وقتی عاقبت 
خرید جنس خارجی فکر می کند مشخص است که باید چه 

بکند.

 یعنی بیشتر به اثر مادی فکر می کند تا اثر معنوی؟
بله من ایــن کوتاه  فکری را به وضــوح می بینم. یعنی رفاه 
موقتی، یعنی برای خیلی ها فقط رفاه موقتی، راحتی موقتی 
مهم اســت. ولی این فرد به آینــده دراز مدت فکر نمی کند. 
درست است که این کار سخت است ولی باید یک کم زحمت 

بکشیم تا به نتیجه خوبی برسیم. 

... و وظیفة مسئولین در چنین شرایطی چیست؟ 
رک و راست بگم که خیلی از مدیران متأسفانه خیانت می کنند. 
من دیده ام که شرکت ها اول جنس با کیفیت خوبی می زنند 
بعد که مشتری به آنها اعتماد کرد کیفیتش را پایین می برند 
که این خیانت است و این گونه مشتری از کاالی ایرانی فاصله 
می گیــرد یعنی عقل می گوید که باید ایــن کار را بکند. من 
پیشــنهاد می کنم که انجمن یا مؤسسه ای داشته باشیم که 
روی کار تولید کنندگان، شرکت های داخلی، نظارت داشته 
باشند. در خیلی از کشورها، این خریداران هستند که اعمال 
قدرت می کنند. به طور مثال وقتی در فرانسه قیمت شیر باال 
رفت هیچ کس شــیر نمی خرید. به خاطر همین شرکت ها 
مجبور شــدند که دوباره قیمت شیر را ارزان کنند. این قدرت 
مشتری است. ولی من توی ایران این را نمی بینم. یعنی من 
شــنیدم که وقتی قیمت محصوالت باال می رود مردم حتی 

بیشتر می خرند...
از جنبه دیگر مســئولین باید از حقوق مشتری حمایت کنند، 
من آن موقــع تازه به ایران آمده بودم از بازار یک ســینی را 
خریــدم هنگامی که آن را خانه آوردم متوجه شــدم که یک 
ترکی خورده بود. به مغازه دوباره رفتم تا عوضش کنم. گفت 
که نه این کار خودتان اســت. در حالی که این طوری نبود و از 
آن مهم تر دست من به جایی بند نبود و شاید قانون هم از من 

حمایت نمی کرد.

 ... و در این فرایند اشتباه مال حرام هم ایجاد می شود
بله مال حرام ایجاد می شــود، واقعاً متأســفانه بعضی ها یا 
خیلی ها من نمی دانم چرا به کســب مال حالل خیلی توجه 

نمی کنند.

 شاید به خاطر همین سازوکار بی نظارت جامعه  است
بله، پول خوب است اما حالل خوری سنت خداست. اگر نان 
حرام در بدن کسی باشــد حقیقت را نمی فهمد، عشق علی 
علیه السالم را نمی فهمد. این سنت خداست. واقعاً این چیزها، 


بعد از جنگ جهانی دوم 
که ژاپن با خاک یكسان 
شد، کیفیت جنس 
ژاپنی اصاًل خوب نبود 
و مرفهین جامعه ترجیح 
می دادند که جنس 
خارجی بخرند. اما تولید 
کننده ها خیلی زحمت 
کشیدند که با افزایش 
کیفیت مصرف کنندگان 
خود را جذب کنند، از آن 
طرف هم مصرف کنندگان 
وقتی با کاالیی با کیفیت 
بد مواجه می شدند 
سكوت نمی کردند، 
نظر می دادند یا شكایت 
می کردند. با سال ها 
تالش مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان، جامعه 
ژاپن به این سطح رسیده 
است.



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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مسئلة دشواری  نیست. آموزه های ابتدایی اسالم است. همان 
چیزهای ابتدایی را یاد گرفتن به نظر من همه مشــکالت را 
حل می کند، مخصوصاً اعتقاد به آخرت. اعتقاد به آخرت فقط 
برای آخرت نیست. اگر اعتقاد به آخرت داشته باشیم خیلی از 
مشــکالت یا حتی همه مشکالت دنیوی هم حل می شود، 
یعنی هیچ کســی دروغ نمی گوید. هیچ کسی کم فروشی و 

گران فروشی نمی کند. هیچ کسی دیگران را اذیت نمی کند.

 با این توضیحات شــما می فرمایید که نظارت، قدرت و 
حقوق مصرف کننده را باال می برد

مشتری باید احســاس قدرت کند تا وضع اقتصادی اصالح 
شود، من یک نمونه ای را برای شما بگویم شاید جالب باشد، 
برای من خیلی عجیب بود که در ایران هنگام خرید مشتریان 
بیشــتر می گویند که ممنونم و مغازه دارها هم می گویند که 
خواهش می کنم، شاید شما ســاده نگاه کنید و بگویید این 
تعارف اســت، اما من این گونه نــگاه نمی کنم، در ژاپن این 
مغازه دار است که متشکر مشتری است و می گوید که ممنونم 
و تشکر می کنم، زیرا قانون و عقل می گوید که او تو را انتخاب 

کرده و حقوقی به گردن تو دارد پس باید ممنونش باشی.

 یعنی مشتری صاحب حق است، فکر می کنم منظور شما 
حقوق مصرف کننده است

بله، مصرف کننده باید احســاس قدرت و مسئولیت کند تا 
جامعه را اصالح کنــد. همان طور که عرض کردم همه باید 

خودشان را مسئول بدانند.

 از حقوق مصرف کننده و آگاهی افراد به این موضوع 
گفتید، این بحثی نیســت که فرد در ســنین باال فرا بگیرد، 
در ژاپن که شــما در محیط آموزشی آن رشد کردید این 

مباحث کجا و چگونه به افراد آموزش داده می شود؟
در آنجا پیش از وارد شــدن کودکان به مدرسه طوری تربیت 
می شوند که در کار خودشان مسئولیت پذیر باشند. در مدرسه 
هم همین گونه اســت و همه بچه ها برای مثال خودشــان 
ساختمان مدرسه را تمیز می کنند و یا خودشان باغچه را آب 
می دهند و گل ها را می کارند یعنی برایشان جزئیات زندگی 

اجتماعی که دارند هم مهم است.

 یعنی شــما می خواهید بگویید کــه آن ها آدم های 
متعهــدی بار می آیند برای کار خودشــان و برای جامعه 

خودشان؟
آره این باعث می شــود که قبل از ایــن که دیگران را مقصر 

بدانند خودشان پا می شوند و کاری انجام می دهند. 

 یعنی نسبت به جامعه احساس مسئولیت می کنند ؟
چیزی که اینجا متأســفانه نیست و در هر حادثه ای دیگری 
مقصر اســت. مثاًل دولت یا جامعه را مقصــر می دانند ولی 

خودشــان کاری انجام نمی دهند و خودشان را شریک این 
وضعیت جامعه نمی دانند. من خدمت تان چند تا مثال بزنم. 
جنــس ایرانی از چیزی که خود ایرانی ها فکر می کنند خیلی 
بهتر اســت. حاال نه همة کاالها اما تعدادی این گونه ست، 
برای مثال نوشــابه ایرانی از این نمونه است، من قبل از این 
که به ایران بیایم تعریف نوشــابه ایرانی را شنیده بودم و همه 
می گفتند که اگر به ایران یا کشــورهای خاورمیانه مسافرت 
کردید حتماً نوشابه زمزم را بخورید این خیلی خوشمزه است، 
ولی متأسفانه ایرانی ها ترجیح می دهند که کوکا کوال بخرند 
یا مثاًل من گوشی ایرانی دارم. یعنی تازه دوباره خریدم قبل از 
این هم گوشــی ایرانی را داشتم که خیلی خوب کار می کرد، 
اما همه وقتی گوشی من را نگاه می کردند تعجب می کردند. 
چرا؟ شما ژاپنی هستید چرا از گوشی ایرانی استفاده می کنی؟ 
اما واقعاً این خیلی خوب کار می کند. اصالً  مشکلی هم ندارد 
و البته خیلی پیشــرفت کرده، خیلی بهتر هم شده ولی خود 

ایرانی ها خبری ندارند ...

 شاید چون با بدبینی نگاه می کنند 
بله خیلی بدبین نگاه می کنند ولی اصاًل این طوری نیســت. 
خرید جنس خارجی شاید یک نوع راحت طلبی شده، اما یک 
مســلمان نباید راه راحت تر را در این شرایط انتخاب کند که 
خودش مثاًل راحت باشد، یعنی باید زحمت بکشیم که وضع 

خودمان را بهتر کنیم. 

 کاری که ژاپنی های با خاک یکســان شــده کردند و 
امروز ...

بله خیلی خیلی زحمت کشیده شد، بعد از جنگ جهانی دوم 
چند سال گذشته؟ بیشتر از 60 سال. در همین مدت همواره 
زحمت می کشیدند، تالش می کردند. این طوری نیست که 
مثاًل یک دفعه وضع اقتصادی ژاپن خوب شــده باشد. بهبود 
وضعیت در ایران پشــتکار می خواهد. حاال ژاپن که هیچی 
نداشــت و ندارد. مثالً  نفت و گاز ندارد، کشاورزی خوبی هم 
ندارد و کشــور جزیره ای خیلی کوچکی است. ولی ماشاء اهلل 
ایران کهربای پیشرفت همه چیز دارد و از این نظر وضع برای 

ایرانیان راحت تر است.
حاال اگر بخواهیم اینجا درباره فرهنگ اســتفاده از همین 
منابــع طبیعی مثل گاز و آب و ... هم صحبت کنیم که خیلی 

طوالنی می شود.

 من اجازه دارم دربارة فرهنگ خرید ایرانی ها صحبت 
کنم؟

بله حتماً ... بفرمایید
 شما به ورود دین در جزئیات زندگی مثل خرید کردن 
اعتقاد دارید و برداشت من این است که این اعتقاد به تمام 

افعال شما جهت داده است. 


پیش از وارد شدن 
کودکان به مدرسه 

طوری تربیت می شوند 
که در کار خودشان 

مسئولیت پذیر باشند. در 
مدرسه هم همین گونه 

است و همه بچه ها 
برای مثال خودشان 

ساختمان مدرسه را تمیز 
می کنند و یا خودشان 

باغچه را آب می دهند و 
گل ها را می کارند یعنی 
برایشان جزئیات زندگی 
اجتماعی که دارند هم 

مهم است.
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مشکلمـاهستیــــمنــــــــــــــــهمـــنونهتـــــــــــو!
نگاهی به برخی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی

مرتضی نجفی

اقتصاد مقاومتی راه کاری مناســب برای غلبه 
بر مشــکالت اقتصادی اســت که دامن گیر 
کشور شده اســت. اما دست یابی و تحقق این 
نوع اقتصاد ممکن است، خود با موانعی مواجه 
باشد که رفع این موانع می تواند تحقق اقتصاد 
مقاومتی را تسهیل بخشد. برخی از موانع تحقق 

اقتصاد مقاومتی عبارتند از:
- مصــرف کاالی خارجــی، گرایش مردم به 
خرید و اســتفاده از کاالهــای خارجی از جمله 
مهم ترین موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است. 
خرید هرکاالی خارجی به معنای دور شــدن از 
حمایت تولیدکنندگان داخلی اســت. گاهی با 
تصور اینکه کاالی خارجی همیشــه از کیفیت 
بهتری نســبت به کاالهای داخلی برخوردار 
است، مردم به خرید آنها تمایل نشان می دهند 
درحالی که بســیاری از تولیدات داخلی به ویژه 
در ضروریــات زندگی کاالی ایرانی در کیفیت 
خوبی برخوردار اســت. البته گاهی کم فروشی 
تولیدکنندگان باعث از دست دادن مشتری های 
داخلی و تمایــل آنها به محصوالت و تولیدات 
خارجی می شود. رونق تولیدات و محصوالت 
داخلی به هر دو عامــل یعنی کیفیت از طرف 
تولیدکننده و حمایــت از طرف مصرف کننده 
برمی گــردد. بنابراین گاهــی تحریم کاالی 

خارجی باعث رونق اقتصادی خواهد بود.
- حمایت دولــت در امر تولید، از جمله وظایف 
مهم دولت باید توجه به تولیدکنندگان داخلی 
باشــد. اختصاص یارانه بــه تولیدکنندگان، 
حمایت از بنگاه های کوچک و بزرگ پرداخت 
وام های غیر ربوی و بلندمدت به تولیدکنندگان 
و ... می تواند تولید کنندگان را در امر تولید یاری 

کند. 
- قاچــاق، قاچاق خود به تنهایی می تواند کمر 
اقتصاد را بشــکند. قاچاق باعث کاهش تولید 
داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری می شــود. 
همچنین قاچــاق کاال باعــث برهم خوردن 
توازن در تراز خارجی کشور می شود؛ صادرات 
و واردات غیرقانونــی اهدافی را که دولت برای 
تنظیم بازار دنبال می کند، با مشــکل روبه رو 
می کند و عالوه بــر اینکه هزینه های ارزی بر 
دوش اقتصاد می گذارد، این هزینه های خارج 

از محاســبه، خللــی بزرگ در سیاســت های 
دســتگاه های مربوط وارد می کند. همچنین 
یکی دیگر از زیان های وارداتی قاچاق، محروم 
شــدن خزانه دولت از حقوق گمرکی، ســود 
بازرگانی و مالیات های غیرمســتقیمی است 
که مطابق قانون بایــد به صندوق دولت واریز 
شــود، در حالی که واردات غیــر قانونی دولت 
را از دریافت ایــن درآمدها محروم می کند، در 
حالــی که دولت برای تأمین هزینه های جاری 

و عمرانی معمواًل دچار کسری بودجه است.
- تولیــد ارزان کاالی چینــی، یکــی دیگر از 
مشــکالتی که نه تنها دامن گیر اقتصاد ایران 
بلکه مشکل بیشتر کشورهای دنیاست، سیطرة 
کاالی چینــی در بازارها اســت. محصوالت 
و تولیدات چینی به قطــع از جمله ارزان ترین 
محصوالت دنیا به شمار می روند، ولی در عین 
حال از بی کیفیت ترین آنها نیز هستند. چین به 
عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا مجبور است 
به هر طریقی شده، خیل جمعیت خود را به کار 
گمــارد. روحیه و فرهنگ مردم چین هم باعث 
شــده با قدرت به کارهای متخلف بپردازند و به 
نحوی، تمام بازارهای دنیــا را به تصرف خود 
درآورنــد. ارزان بودن نیروی کار منجر به تولید 
ارزان می شود و همین تولیدات ارزان، گرایش 
مشتری را به سمت این نوع کاالها بیشتر کرده 
است. »در ســال 1380 سهم چین در تجارت 
خارجی ایران کمتر از 5 درصد بود، اما این سهم 
اکنون ]ســال 93[ از 25 درصد نیز فراتر رفته 
است. به این معنی که اکنون طرف معامله یک 
چهــارم واردات و صادرات ایران کشــور چین 
اســت«،1 و به درستی گفته شــد، ما اشتغال 
فراوانی ایجاد کردیم، ولی نــه برای ایرانیان، 

بلکه برای چینیان.
- مفاســد اقتصادی، مفاصد اقتصادی از جمله 
رانت، اختــالس، زمین خــواری و ... از جمله 
مخرب ترین عوامل یک اقتصاد است. شاید به 
ظاهر عده ای از قبل این گونه مفاســد به کسب 
درآمد بپردازند، ولی در واقع نه تنها آسیب های 
روانی به پیگر جامعه وارد می کند، بلکه اقتصاد 
را دچار بیماری فساد می کند و از آنجا که معمواًل 
این گونه مفاسد به صورت دواندن ریشه فساد در 

بلی صددرصد و اگر مسلمانی باید هم این طوری 
باشد و مثاًل به خرید جنس ایرانی، فکر کنید که 
اگر من گوشی 600 تومانی را خریدم برای تولید 
این یک گوشی مثاًل ده ها نفرمسلمان رو دارای 

شغل و درآمد کردم.

 واگر جنس خارجی بخرید؟
دیگر هیچ مســلمانی جز چنــد دالل که من 
مسلمان نمی دانمشــان از آن بهره ای نمی برند 

و پول من در جیب خارجی ها می رود. 

 شاید دشمن جامعة اسالمی هم باشند
بله. ما نباید دشمن شاد کن باشیم. 

 و دشمن را تقویت کنیم.
بله ما در جنگیم. ولی از راه خرید جنس خارجی 
به دشمنان کمک می کنیم و این عاقالنه نیست. 

 شــما بحث اقتصاد مقاومتی را از زبان رهبر 
انقالب شنیده اید؟

بله.

 برداشت شخصی شــما از اقتصاد مقاومتی 
چیست؟ یعنی اولین بار که این کلمه را شنیدید 

چه چیزی به ذهنتان آمد؟
اقتصاد مقاومتی یک اســلحه است که باید آن 
را برداریم و اگر از آن اســتفاده نکنیم، شکست 

می خوریم.

 به عنوان سوال آخر، خانوم هوشینو برای 
تربیت فرزند مسلمان ایرانی که این بدیهیات 
را بداند و بــه آن عمل کند و برای جامعه اش 
و هموطنش عنصری مفید باشد، چه پیشنهادی 

می کند؟
خانواده باید فرزنــدی را تربیت کند که در قبال 
خود و جامعه اش مســئول باشد. متأسفانه نظام 
تربیتی ایرانی ها فرزند را به بهانه عشق مادری و 
پدری، لوس بار می آورد. ممکن است پدر و مادر 
در یک وضعیت به بچه هایشــان کمک نکنند، 
ولی این مسئله باعث می شود بچه ها عزت نفس 
و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند و در شرایطی 

مثل تحریم و جنگ خود را نبازند. 

...و حرف آخر شما
اکنون در جنگ نرم قرار داریم. حواسمان را جمع  

کنیم تا این روزهای سخت نیز بگذرد.

شبستان  راهبـــرد

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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مشکلمـاهستیــــمنــــــــــــــــهمـــنونهتـــــــــــو!

سطوح مختلف جامعه می شود، اگر توسط قانون 
و یا با فرهنگ ســازی جلوی این گونه مفاسد 
گرفته نشود، باواسطه و یا بی  واسطه دامن اکثر 

افراد جامعه را خواهد گرفت.
- واردات بی رویــه و غیر ضــروری، از دیگر 
مــواردی که در مقابل اقتصاد مقاومتی قد علم 
می کند، واردات بی رویــه کاال به ویژه واردات 
کاالهایی اســت که در داخل می توان راحت تر 
آنها را تولیــد کرد. در واقع دولت در اینجا نقش 
پررنگ تری دارد تا واردات را محدود کند، حتی 
اگر در ابتدا منجر به کمبود برخی از محصوالت 
و کاالها شود. زیرا این امر عالوه بر اینکه باعث 
تولید کار در کشور می شــود، مانع از خروج ارز 
و تکیــه بر بیگانگان خواهد بــود. دولت نیز به 
بهانه جلوگیری از قاچــاق نباید در امر واردات 
تسهیل فراهم کند، چنانچه مقام معظم رهبری 
می فرمایند: »امروز فشار واردات، کشور را دارد 
از پــا درمي آورد و در خصــوص میزان واردات 
قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح 
اســت، اما این هم یک توجیه منطقی نیست 
که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت ســود 
گمرکی، راه واردات انبوه به کشــور به صورت 
رســمی باز شود...کاري کنید که محصوالت و 
تولیدات جوان هاي با اســتعداد، مؤمن، توانا و 

بعضاً نابغه کشور مقهور واردات نشود«.2 
- فرهنگ، به نظر نویســنده مهم ترین عاملی 
که می تواند اقتصاد را در مســیر خود قرار دهد 
فرهنگ است. در مقابل این فرهنگ غلط است 
که اقتصاد را از مســیر خود خارج می کند و مانع 
توسعه و پیشرفت می شود. عبارت هایی مانند: 
جنس ایرانی بی کیفیت  است، کاالهای خارجی 
همیشه بهتر است، ســاخت فالن چیز تنها از 
عهده غربی هــا بر می آید و ... گاهی به صورت 
یک فرهنگ غلط در جامعه تبدیل می شــود و 
برخی بر اساس همین گزاره های غلط تصمیم 
می گیرند و یا حتی فرزنــدان خود را بر همین 
اســاس تربیت می کنند و رفتار های اجتماعی 
خود را نیز با همین گزینه ها شــکل می دهند. 
این ها همه از نوعی بی فرهنگی و به عبارت بهتر 
کم خردی خبر می دهند که متأسفانه در بسیاری 
از مردم مشــاهده می شود و هر وجدان سلیم به 

وجود این معضالت در خود و جامعه آگاه است. 
نگاهی به ساحل دریا، اطراف رودخانه ها، کوه ها 
و جاده های کشور بخشی از این فرهنگ ویران 
برخی از شــهروندان را نمایــان می کند. پرت 
کردن زباله و آلوده کردن معابر و ... چقدر برای 
مسئولین هزینه بردار است؟  آیا شخص مرتکب 
به این قضیه فکر کرده؟ ثروتمندی که ســوار 
بر ماشــین چند صد میلیونی اســت و از شیشه 
ماشین خود زباله به بیرون پرت می کند، چقدر 
از سطح سواد و شعور اجتماعی برخوردار است؟ 
شاید تصور شــود این مسائل ربطی به اقتصاد 
و چالش های آن ندارد ولی واقعیت این اســت 
که همین مســائل است که گاهی ریز و گاهی 
درشت مشکل اقتصادی کشور هم شده است. 
به امید روزی که فرهنگ، دغدغه تمام مردم و 

مسئولین باشد.

پی نوشت
1. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/400517
2. دیــدار اعضــاى ســتاد بزرگداشــت روز مّلی مهندســی با رهبــر انقالب 
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به نظر نویسنده مهم ترین عاملی که می تواند 

اقتصاد را در مسیر خود قرار دهد فرهنگ 
است. در مقابل این فرهنگ غلط است که 

اقتصاد را از مسیر خود خارج می کند و مانع 
توسعه و پیشرفت می شود. عبارت هایی 
مانند: جنس ایرانی بی کیفیت  است، 

کاالهای خارجی همیشه بهتر است، ساخت 
فالن چیز تنها از عهده غربی ها بر می آید و ... 

گاهی به صورت یک فرهنگ غلط در جامعه 
تبدیل می شود و برخی بر اساس همین 

گزاره های غلط تصمیم می گیرند و یا حتی 
فرزندان خود را بر همین اساس تربیت 

می کنند و رفتار های اجتماعی خود را نیز با 
همین گزینه ها شكل می دهند



مسجــــد
شمـاره184
اردیبهشتماه
1 3 9 4
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جهاداقتصادیدرتولیدومصرف
حسین بشیری

»کارگر باغیرت و باشرف ایرانی، کار خود را پیکار و مبارزه می داند و با کار 
مجّدانه، مبتکرانه و مبتنی بر اســتعداد ایرانی، با دنیای استکبار و کسانی 
که رکود و سقوط اقتصادی کشور را دنبال می کنند، مبارزه می کند. ]با این 
توصیــف[ باید کاری کنیم که کاالی داخلی در نظر مصرف کننده ایرانی 
و غیرایرانی کاالیی مطلوب، بادوام و زیبا باشــد که البته دســتگاه های 
دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف، از جمله آموزش مهارت های 
مختلف را تأمین کنند. ]البته[ باید عرصه تولید کاالی برتر در داخل کشور 
را به همت کارگران، مهندسان و سرمایه گذاران، به عرصه ای دیگر برای 
تجلی شعار »ما می توانیم« تبدیل کنیم. ]توصیه ای به مصرف کنندگان:[ 
دلبستگی به تولیدات بیگانه، و بی اعتنایی به تالش کارگر ایرانی، بیماری 
و عادت بدی اســت که ثروت کشــور را به جیب کارگر خارجی سرازیر 

می کند«.1
اهتمام رهبر معظم انقالب اســالمی به مسئلة اقتصاد و نام گذاری سالیان 
اخیر با عناوین اقتصادی، این خط مشــی را بر همگان تبیین ساخته که کار 
اقتصادی فراتر از یک مســئلة معمولی است و نیازمند ورود جدی و عملی 

همگان به این عرصه است.
جهاد در قرآن، به جهاد با مال و جهاد با جان تقسیم می شود.2 نکته جالب در 
اشارت قرآن کریم به این مبحث، پیشی گرفتن جهاد مال بر جهاد جان است؛ 
چراکه آدمی مال را برای حفظ جان می خواهد و طبیعی اســت که اولویت با 
نجات جان است. عاقالنه به نظر می رسد که انسان با قدرت تعقل خویش 
اموالی را که برای به دســت آوردن آن زحمت زیادی کشیده، برای رضای 
خداـ  که رضای خدا در کمال، رشــد و تعالی بشر استـ  هزینه کند تا کار به 

بذل جان نرسد. 
در این میان توجه به نکاتی از قرآن کریم در باب جهاد مالی می تواند راهگشا 

باشد:
اول اینکــه بزرگان  باید در ایــن امور پیش قدم 
گردند. زمانــی بود که کارگــزاران دولت های 
اســتعمارگر به جهت مشــغولیت مردم به امور 
شــخصی، نســخ خطی را می خریدند. مرجع 
بزرگوار آیت اهلل مرعشی )ره( با نبوغ بی بدیلش 
عمق این حرکت را دریافت و با مشــقت فراوان 
و انجــام روزه و نماز اســتیجاری در شــدت و 
تنگدستی، نسخ خطی زیادی را جمع آوری کرد و 
از به تاراج رفتن آنها جلوگیری نمود. همین درک 
وضعیت در باب مســائل اقتصادی نیز ضروری 
اســت و این بزرگان هستند که باید در همه گیر 
شــدن یک حرکت درســت پیش قدم گردند تا 

مردم نیز به الگوبرداری از ایشان روی بیاورند.

دوم اینکه در این راه مقدار اهمیتی ندارد. در قرآن کریم به صراحت و اشارت 
به این موضوع اشاره شده است که  چرا افرادی را که در صدقه دادن، از نظر 
مالی ضعیف هستند، مســخره می کنید؟3 حتی ذره ای نیز در یک حرکت 
صحیح راهگشا اســت و در نظر گرفته می شود.4 زمانی که کشور نیازمند 
پیشرفت اســت، همه باید هزینه آن را با توجه به توان خود بپردازند و بنا به 

فرمایش قرآن، ذره ها نیز اهمیت دارد.
سومین و مهم ترین نکته، انجام دادن عمل و ورود به این حرکت به خطر خدا 
اســت؛ چراکه حرکت و امری که برای خداوند نباشد، هرگز به ثمرة دلخواه 
نخواهد نشست. بارها و بارها مشاهده شده است که یک حرکتـ  هرقدر هم 
کوچک و ناچیز باشــدـ  چنانچه بر مبنای رضای الهی و برای او انجام شود، 
ثمرات بســیاری بر آن مترتب شده است. در قرآن کریم نیز چندین بار و در 
موضوعات مختلف به این مسئله اشاره و بر افزایش اثر کاری که برای رضای 
الهی انجام شده، تأکید شده است. برای مثال در امر قرض دادن خداوند اثر 
قرض به همراه رضای الهی را اثری بسیار بیشتر از قرض دادن به خاطر مال 

و اموال دنیوی می داند.5
چهارمین نکته اینکه اگر نیت انجام کاری را نمودیم، سعی کنیم حتی  االمکان 
از بهترین شــیوه و مواد و اوقات برای به انجام رسیدن هدفمان بهره ببریم. 
انجام امور این چنینی در اوقات مرده و به کارگیری مواد و شیوه های نامناسب 
و بدون اولویت، باعث کاهش کیفیت نتیجه می شود و میوة این کار که  باید 
رســیده و آبدار باشد، به میوه و نتیجه ای کال و نارس تبدیل خواهد شد. در 
قرآن کریم نیز بر همین موضوع تأکید شــده است و در این باره می توان به 

آیه 92 سوره مبارکه آل عمران6 و آیه 37 سوره مبارکه حج7 مراجعه نمود.
پنجمین نکته ادامه دار بودن این حرکت است. اینکه بزرگان حرکتی را شروع 
کنند و مردم از آن الگو بردارند و هرکس به اندازه توانش در آن مشــارکت 
کند و برای خداوند هم همة این امور صورت گرفته باشــد، چنانچه حرکت، 
مداوم نباشد، پس از مدتی خاموش می شود و ثمره 
آن چنانی نیز بر آن مترتب نخواهد بود و نمی توان 

از آن فایده ای را انتظار داشت.

سخن پایانی
نیکو اســت تولیدکنندگان در جهــاد در راه خدا 
با مال خود بکوشــند و گاهی ســود کمتر از حد 
متعارف دریافت کنند. هیچ مشتری ای به دنبال 
ضرر تولیدکننده نیســت؛ ولی مشتری همواره 
به دنبال جنســی است که قیمت کمتری داشته 
باشــد. بنابراین تولید جنس ارزان تر، هم سبب 
جذب مشتری بیشتر خواهد بود و هم اینکه خود، 
جهادی است در راه خدا. البته این به معنای تولید 


نكته جالب در اشارت قرآن کریم به این 
مبحث، پیشی گرفتن جهاد مال بر جهاد 

جان است؛ چراکه آدمی مال را برای حفظ 
جان می خواهد و طبیعی است که اولویت 
با نجات جان است. عاقالنه به نظر می رسد 
که انسان با قدرت تعقل خویش اموالی را 

که برای به دست آوردن آن زحمت زیادی 
کشیده، برای رضای خداـ  که رضای خدا در 
کمال، رشد و تعالی بشر استـ  هزینه کند تا 

کار به بذل جان نرسد. 
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جنس بی کیفیت نیست. گاهی تولید بیشتر نیز 
نوعی جهاد مال محسوب می شود. گاهی باید 
بیشتر کار کرد و تالش را مضاعف نمود تا مواد 
ضروری ســریع تر در اختیار مردم قرار گیرد. از 
طــرف دیگر مصرف کنندگان داخلی نیز باید با 
مال خود جهاد کنند. پر واضح است که بسیاری از 
اجناس خارجی، کیفیت بهتری در مقابل جنس 
ایرانی دارند؛ ولی آیا این دلیل می شــود خریدار 
داخلی از جنس مرغوب خارجی اســتفاده کند؟ 
آیــا با صرف نظر از خرید جنس داخلی، به تولید 
داخلی ضربــه نزده ایم؟ در نگاهی آینده نگرانه 
قطعاً با این کار به سود بیشتری دست خواهیم 
یافت. از طرف دیگر اگر جنس ایرانی به فروش 
نرسد، کیفیت آن نیز مرغوب نمی شود و بهبود 
نمی یابــد. البته تولیدکنندگان نیز باید به دنبال 
اجناس با کیفیت عالی باشند تا در رقابت  بتوانند 
گوی ســبقت را از دیگران بربایند. اما چنانچه 
تولیدکننــده فضا را برای کم کاری مناســب 
ببینــد و در تولید فقط به فکر جیب خود باشــد 
ـ چنان که در صنعت خودرو شــاهد آن هستیم 
ـ آســیبی جبران ناپذیر به امــر تولید و مصرف 
زده ایم و در شکل دهی و ترویج فرهنگ اشتباه 
»کاالی ایرانی بی کیفیت است« مؤثر خواهیم 
بود. بنابراین هم در عرصة تولید و هم در عرصة 
مصرف، کشور ما نیازمند جهاد است. اگر با جان 
خود توانســتیم در مقابل سخت ترین دشمنان 
بایستیم، حتماً با تالش های بی وقفه و جهاد با 
مال نیز پیروز خواهیم شد و خواهیم توانست به 

عنوان قطبی اقتصادی در دنیا مطرح شویم.

پی نوشت
1. بیانات رهبر انقالب در دیدار کارگران؛ اردیبهشت 90.

2. »جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل اهَّلل«؛ توبه: ۴1.
َدقاِت«؛ همان:  عیَن ِمــَن اْلُمْؤِمنیَن ِفی الّصَ ّوِ

ذیــَن َیْلِمُزوَن اْلُمّطَ
َ
3. »اّل
.۷9

ٍة«؛ زلزال: 8. ۴. »َو َمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل َذّرَ
ذی ُیْقِرُض اهَّلَل َقْرضًا َحَسنًا َفُیضاِعَفُه َلُه«؛ حدید: 11.

َ
۵. »َمْن َذا اّل

وَن«؛ آل عمران: 92. ا ُتِحّبُ ی ُتْنِفُقوا ِمّمَ 6. »َلْن َتناُلوا اْلِبّرَ َحّتَ
۷. »َلْن َیناَل اهَّلَل ُلُحوُمها َو ال ِدماُؤها«؛ حج: 3۷.

بازویاقتصادمقاومتی
نقش کشاورزی در تحقق و عدم تحقق اقتصادی مقاوم

فاطمه عیوضی

از منظر تاریخی صنعت کشاورزي دیرینه ترین 
و از منظر اقتصادی مردمي ترین بخش اقتصاد 
یک کشور تلقی می گردد. نا گفته پیدا است که 
کشــاورزی بنیان هر اقتصاد پایدار و سرمایه ای 
عظیم است؛ به گونه ای که در صورتی که شرایط 
ژئوپلیتیــک و آب و هوایی یــک منطقه اجازه 
کشاورزی را به مردم آن ندهد، صحبت از اقتصاد 
پیشرو، توسعه پایدار و مقاوم سازی اقتصاد خیالی 
بیش نخواهد بود. کشــورهایی نظیر عربستان 
سعودی با اینکه از پهنه جغرافیای عظیم و شرایط 
ژئو استراتژیکی سیاسی و مذهبی برخوردارند، 
فقــط به این دلیل که از منظر کشــاورزی فاقد 
امکان کشــت و زرع هســتند، حتی در صورت 
وجود برنامه ای مدّون و کارشناسی شــده برای 
رشد و توسعه، برای مدتی می توانند رشد و توسعه 
داشــته و در نگاه آماری حرکتی صعودی و رو به 
جلو داشته باشــند؛ اما هرگز یارای آن را ندارند 
که آن را به صورتی رشــدی پایدار ادامه دهند و 
صحبت از مقاوم سازی اقتصاد ملی یا به عبارتی 

اقتصاد مقاومتی بکنند.
ســرزمین ما ایران، بنا بــه موهبت های الهی و 
وضعیــت متنوع آب و هوایــی، به طور طبیعی 
مســتعد انواع کشت و زرع مدرن و سنتی و انواع 
میوه ها و روییدنی ها اســت. بنــا به مثلی که در 
بعضی از روستاهای ایران رایج است، زمین این 
ســرزمین به هیچ روییدنی نه نمی گوید و بستر 
خود را زمینه رشــد و نمو هر برآمده از خاکی قرار 
می دهد. بررســی تاریخ ایران نیز نشان می دهد 
همواره سرمایه گذاری حکومت ها در این بخش 
موجب رشــد و شکوفایی و رفاه مردم عصر خود 
و قدرتمند بــودن حکومت مرکزی در آن برهه 
زمانی بوده اســت. با این حال چنین تدبیری در 
این مرز و بوم بســیار کم صورت گرفته و نگاه به 
این مقوله به طور عمومی به صورت سنتی و به 

دور از تفکر بوده است.
در روزگار معاصر نیز نگاه به بخش کشاورزی به 
صورت توامان بوده اســت. به عبارتی پرداختن 
به بخش کشاورزی در ایران معاصر، هم با نگاه 

علمی و هم با نگاه سنتی بوده است. البته  باید به 
این نکته نیز اشاره نمود که ضعف تاریخی بخش 
کشــاورزی در کنار نگاه غیرعلمی به موضوع 
کشاورزی باعث شده در بین سه بخش صنعت، 
خدمات و کشــاورزی، عموماً کشاورزی در رده 
انتهایی این فهرست قرار گیرد و این ضعف بیش 
از پیش در مارپیچ سکوت نئومانی فرو رود و این 
صنعت مســتعد و کارآمد در انجام وظایف خود 
در مقاوم ســازی اقتصاد ملی و حرکت به سمت 
و ســوی اقتصاد مقاومتی ناکارآمد و ناهمگون 

جلوه نماید.


از منظر تاریخی صنعت کشاورزي دیرینه ترین 

و از منظر اقتصادی مردمي ترین بخش 
اقتصاد یک کشور تلقی می گردد. نا گفته پیدا 

است که کشاورزی بنیان هر اقتصاد پایدار 
و سرمایه ای عظیم است؛ به گونه ای که در 

صورتی که شرایط ژئوپلیتیک و آب و هوایی 
یک منطقه اجازه کشاورزی را به مردم آن 

ندهد، صحبت از اقتصاد پیشرو، توسعه 
پایدار و مقاوم سازی اقتصاد خیالی بیش 

نخواهد بود
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ریشــه یابی علل و عوامل این موضوع نیازمند 
تحقیق وسیعی نیست؛ چراکه بارها مورد بحث 
قــرار گرفته و عوامل بنیــادی آن بارها معرفی 
شــده است. واقعیت این اســت که دولت های 
خاورمیانه بر اثر افزایش درآمدهاي ارزي ناشي 
از فروش نفت به ســرمایه های هنگفتی دست 
پیدا کرده اند و یکی از این کشــورها که به جهت 
منابع عظیم و گسترده نفت و گاز، هم به ثروتی 
عظیم دســت یافته و هم در موقعیت ژئوپلتیک 
تازه ای قرار گرفته، کشور ایران است. با این حال 
نفت که  می بایست به یک فرصت برای مردمان 
این ســرزمین تبدیل گردد، به یک بحران بدل 
گشته است. متأسفانه ورود این ثروت باعث شد 
ظرفیت های موجود در کشور مورد عنایت و توجه 
ویژه قرار نگرفته و نفت عهده دار وظایف تمامی 
قسمت های دیگر اقتصاد باشد و چرخه اقتصاد 
این مملکت را کم و بیــش پیش ببرد و صنایع 
دیگر را عمــاًل از دور خارج کند. این نوع نگاه به 
نفت موجب شد سایر صنایعی که می تواند روح 
تازه ای به اقتصاد ببخشــد و سیل بیکاران را به 
سمت و سوی فعالیت مثبت اقتصادی سوق دهد 
و فقر را که هماره با مردمان این سرزمین عجین 
بوده اســت کمتر نماید، مورد غفلت قرار گیرد و 
به حاشــیه رانده شود و اقتصادی که می بایست 
مقاوم شود، به یکی از آسیب پذیرترین اقتصادها 

تبدیل گردد. 
اگر بخواهیم با نگاه علمی به موضوع کشاورزی 
در تقویت و تحقق اقتصــاد مقاومتی بنگریم، 
به طور طبیعی ابتدا باید به ســد اصلی و معضل 
بنیادی کشاورزی اشــاره کنیم. مشکل اصلي 
بخش کشاورزی، همان گونه که در سطور قبل 

قــــــلک
تربیـــت اقتصادی فرزنـــد

علي صادقي سرشت
سرانجام ها را ســرآغازها رقم می زنند. داشتن 
جامعه ای که مصرف گرا نباشــد، تجمالتی و 
اسراف گر نباشد، درآمد حالل تولید کند، تحت 
تأثیر تحریم ها کمتر آسیب ببیند، ... همه و همه 
در حکم سرانجامی هستند که در گرو سرآغاز 

»تربیت درست اقتصادی« ممکن می شود. 
اولین سرآغازها در آغازی ترین نهاد اجتماعی، 
یعنی خانواده رقم می خورد. این خانواده است 
کــه با توجه به نحوة تربیتــش می تواند نقش 
مهمی را در رقم خوردن ســرانجام  یک جامعه 

به عهده داشته باشد.
در این مطلب برآنیم تا برخی مطالب شایســته 
توجــه دربارة تربیت اقتصادی را بیان کنیم که 

الزم است والدین به آن توجه داشته باشند.
حرف حساب

فرزنــدان ما آن گونه تربیت نمی شــوند که ما 
می خواهیم، آن گونه تربیت می شــوند که ما 
هســتیم. ازاین رو والدینی که قانع نیســتند، 
صرفه جویــی را در عمل دنبال نمی کنند، اهل 
تجمالت و به ریز و بپاشــند، قطعاً نمی توانند 
فرزندانی قانع، صرفه جو، و به دور از اســراف و 

تجمل تربیت کنند.
نکته های حساب

1. شــروع به موقع: آموزش به کودکان قبل از 
ورود به دبستان، بیشتر به صورت غیرمستقیم 
یعنی در قالب شعر، بازی و داستان است. برای 
مثال با بازی خرید و فــروش می توان به آنها 
مفهوم نقل و انتقــال اموال و روش تهیه لوازم 
مورد نیاز را آموخــت. در ضمِن همین بازی ها 
است که می توان به آنها آموخت که چگونه باید 
در خرید اجنــاس، به ضرورت ها و نیازها توجه 

شود. البته این در حد سن آنها است. 
2. آموزش مســتقیم: بهترین ســن آموزش 
مستقیم مسائل مالی، بین هفت تا دوازده سال 
اســت که هم کودکان با مفهوم عدد آشنایی 
کامل پیدا کرده اند و هم شرایط تکلیف پذیری 

و حرف شنوی آنها از بزرگ ترها بیشتر است. 
3. تمرین عملی در مدرســه: هیچ تمرینی در 
تربیت اقتصادی مســتقیم به اندازه واداشتن 
کودکان به عمل مفید نیســت . بــرای مثال 
می توان در یک دبســتان هر هفتــه یکی از 

به آن اشاره شد، کمبود تاریخي توجه و در نتیجه 
سرمایه گذاري در این صنعت است. حدود %12 
از  نرخ تولید ناخالــص داخلي ایران، به تولیدات 
بخش کشــاورزي اختصاص یافته، اما انباشت 
ســرمایه در این بخش بسیار کمتر از این رقم و 
در حدود 5% اســت. مقایسه این دو رقم از منظر 
علم اقتصاد نشــان دهنده این حقیقت است که 
استهالک تکنولوژی و ابزارآالت کشاوزی رو به 
افزایش و به طور طبیعی بهره وري این صنعت 
رو به کاهش اســت. نتیجه این روند تلخ باعث 
افزایش قیمت تمام  شده محصوالت کشاورزی 
می شــود. به این ترتیب مصرف مواد غذایي رو 
به کاهش می گذارد و گرانــي بیش از حد مواد 
غذایــي بر اثر کاهش تولید در واحد آب یا زمین، 
جامعه را با سوء تغذیه مواجه کرده و مردمانی که 
این گونه زیست می کنند، هرگز یارای به سامان 
رساندن اقتصادی مقاوم را نخواهند داشت. اما 
اگر تخیل پیشه کنیم و مکان دو درصد پیش گفته 
را با یکدیگر جابجا کنیــم! در این صورت تمام 
شاخصه هایی که با نومیدی رو به سقوط گذاشته 
بود، ســمت و سوی صعودی می گیرد و اقتصاد 
به سمت مقاوم شــدن و تحقق چشم اندازهای 
اقتصاد مقاومتی پیش خواهــد رفت. بنابراین 
سرمایه گذاري در کشاورزي یکي از مؤثرترین 
استراتژي هاي کاهش فقر و گرسنگي و بهبود 
توسعه پایدار است. کشاورزان باید جهت افزایش 
سرمایه گذاري در این بخش نقش اصلي را داشته 
باشــند؛ اما تا آن زمان که بخش دولتي محیط 
مناسبي براي سرمایه گذاري کشاورزي نپرورد، 
آنها به قدر کفایت سرمایه گذاري نخواهند کرد.

شبستان  راهبـــرد

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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دانش آمــوزان را مســئول جمــع آوری مبلغ 
مشــخصی پول از دیگران نمود و در نهایت به 
او مأموریت داد تا برای مثاًل دو روز تغذیه زنگ 
تفریح همکالسی های خود خرید انجام دهد و 
البته سعی کند با مبلغ موجود، سالم ترین خوراکی 
را بخرد. والدین باید ســعی کنند تا حد ممکن 
از دخالت های مســتقیم برای تصمیم گیری 
کودکان بپرهیزند. آنها می توانند با مشــورت و 
همراهِی کودکان، فهرســتی از پیشنهادهای 
مفید را تهیه کنند و در اختیار کودک قرار دهند. 
در البــه الی این مشــورت دادن ها می توانند 
اصولی مثل خرید محصوالت وطنی، ســالم، 
مقوی و بهداشــتی، و نیز نحوه صرفه جویی در 
مخارج را آموزش دهند. در این میان مناســب 
اســت والدین ترتیبی دهند که یک بار کودک 
هنگام مدیریت خرج کــردن، بتواند پس انداز 
کند و بخشی از پول را به همة بچه ها برگرداند. 
ایــن یعنی انتقال این مفهــوم به آنها که الزم 
نیست همیشــه تمام پول خرج شود و می شود 

بخشی از پول را صرفه جویی کرد.
4. بانکی خانوادگی تشــکیل دهید: رئیس این 
بانک یکی از فرزندان شــما است که دبستان 
را پشت ســر گذاشته و اگر چند فرزند دارید، به 
صورت دوره ای رئیس ایــن بانک خانوادگی 
شوند. هر ماه مبلغی پول به مسئول بانک بدهید 
تا در بانک پس انــداز کند و در زمان  مورد نیاز، 
به افراد خانواده وام دهد. مهم اصل توجه یافتن 
به کارکردهای پول اســت، نه مقدار آن. شما 
می توانید تهیه برخی وسایل مورد عالقه فرزند 
خود، مثل دوچرخه را با وام هایی که از این بانک 
گرفته می شــود، انجام دهید. البته این مسئول 
بانک اســت که نحوة وام دادن و بازپرداخت و 

نیز شرایط وام دادن را تعیین می کند.
5. او را مســئول خریــد کنید: بــرای این کار 

متناسب با سن و توان کودک، 
فهرستیـ  که البته خیلی هم 
بلندباال نباشدـ  مثل نان، آب، 
مایع ظرف شویی و صابون را 
در اختیار کودک قرار دهید و 
آنگاه از او می خواهیم که خود 
او در طول مــاه این موارد را 
بررسی کند و در صورت نیاز، 
از هزینه اولیه داده شده به او، 
بــردارد و در آن موارد هزینه 
کند. بعد از دو ســه ماه که راه 
افتاد، گوشزد کنید که از حال 
به بعد ســعی کند به گونه ای 

خرج کند کــه مقداری پول 
برای پس انداز باقی بماند.

6. ضــروری و غیرضروری 
را بیاموزیــد: با فرزند خود در 
قالب بازی یا مشاوره گرفتن 
در مورد تک تک اثاثیه منزل 
صحبت کنید که چه چیزی 
از وســایل، بسیار الزم است 
و اگر نباشــد زندگی سخت 
می شــود و چه چیزی خیلی 
هم مهم نیســت و اگر نباشد 
مشکل خاصی پیش نخواهد 

آمد.
7. درآمدزایی را بیاموزید: پدران می توانند بسته 
به کارشان فرزندان خود را در برخی کارهایی که 
می توانند انجام دهند، سهیم کنند و به آنها مزد 
دهند. از سویی نیز می توانند زمینه  درآمدزایی 
فرزند خود را با آموزش های فوق برنامه فراهم 
نمایند. برای مثال شرایطی فراهم آورید که او 
انجام برخی برنامه های رایانه ای مثل تایپ یا 
تهیــه پاور پوینت را بیامــوزد و در صورت نیاز 
آنها را به کار ببندد. از فرصت ایام فراغت برای 
این منظور غافل نباشــید و زمانی را به آموزش 
این مسئله اختصاص دهید. به آنها بفهمانید که 
آموزش فقط به مدرسه رفتن و آموختن کتاب ها 
ـ هر چند که این نیز بسیار الزم استـ  محدود 
نمی شــود و این ســطح از یادگیری را همه به 
دست می آورند و وقتی کاری را همه می دانند، 
دیگر کســی برایش هزینه و پول نمی پردازد. 
لــذا در کنار درس خوانــدن باید مهارت هایی 
را بیاموزنــد که نیاز دیگران بــا آن مهارت ها 
رفــع شــود و در نتیجه آنها بتواننــد درآمدی 
حالل تولید کننــد. البته والدین گرامی باید به 
خاطر داشته باشــند که هدف اصلی آنها پول 
نیست؛  فرزندشان  درآوردن 
بلکه آمــوزش واقعیت های 
اقتصادی اســت که در کنار 
آن پــول درآوردن هم اتفاق 
می افتد؛ ازاین رو باید به شدت 
مواظب باشــند که انجام این 
کار نبایــد به گونه ای پررنگ 
شود که شور درس خواندن را 
از آنها بگیرد. به همین علت 
باید کار کردن آنها به شــدت 
محدود باشد و حتی اگر الزم 
باشد، منوط شــود به انجام 
تکالیف درســی. مثــاًل به او 

گفته شــود که در قبال چهار 
ساعت انجام تکالیف مدرسه 
یک ساعت می تواند کار کند.

8. آمــوزش قناعت: بهترین 
روش آمــوزش قناعــت به 
کودکان، انتقــال عملی این 
مفهوم اســت کــه »هنر در 
استفاده از امکانات تا آن زمان 
اســت که می توانند کار پس 
دهند، هنر آن نیست که دائم 
جنس جدیــد بخریم«. برای 
مثال از یک کیف مدرســه تا 
آنجا که جا دارد، باید استفاده کرد و وقتی دیگر 
نمی توان از آن بهــره برد، هر چند کیف جدید 
خریده می شــود، مناسب است به این هم فکر 
کــرد که با آن کیف کهنه و ظاهراً به درد نخور، 
چه باید کرد؟ آیا می توان استفاده ای مفید برای 
آن تعریف نمود یا به وســیله ای جدید تبدیلش 

کرد؟
9. سه قلک: ســه قلک برای فرزند خود تهیه 
کنید: قلــک پس انداز بــرای پس انداز جهت 
خرید کاالی مورد نیــاز؛ صندوق صدقه برای 
آنکه سر هر ماه آن را خالی کنیم و به مستمدان 
دهیم؛ صندوق بخشش برای آنکه در آن، پول 
پس انداز کنیم تا در زمان های الزم برای دیگران 
هدیه ای بخریم. از همان ابتدا به او بیاموزید که 
این سه صندوق با نسبتی معقول نیاز به پر شدن 
دارنــد. صندوق پس انداز بــرای رفع نیازهای 
مالی خودمان است؛ صندوق صدقه برای رفع 
نیازهای مالی دیگران است که رضایت خداوند 
را بــه دنبال دارد. صندوق بخشــش نیز برای 
تقویت روابط عاطفی با اطرافیان اســت؛ زیرا 

هدیه دادن محبت می آورد.
10. شــیوه مدیریت مصارف عمومی: در مورد 
مصارف برق و گاز و آب مناســب اســت. اگر 
بازدیــد در دنیای واقع ممکن نباشــد از دنیای 
مجازی برای آشــنا کــردن فرزنــدان خود 
بــا هزینه های باالی تولیــد آب، برق و گاز در 
کشــور اســتفاده کنید. قطعاً کسانی که از این 
مسائل مطلع هســتند، نسبت به صرفه جویی 
در این ســرمایه های ملی حساس تر هستند. 
می توانید با آنها حســاب و کتاب های ریاضی 
انجام دهید کــه مثاًل اگر هــر خانواده فالن 
مقدار صرفه جویی کند، در ســال در کل کشور 

فالن قدر صرفه جویی خواهد شد.


اگر بازدید در دنیای واقع 

ممكن نباشد از دنیای مجازی 
برای آشنا کردن فرزندان 
خود با هزینه های باالی 

تولید آب، برق و گاز در کشور 
استفاده کنید. قطعاً کسانی که 
از این مسائل مطلع هستند، 
نسبت به صرفه جویی در این 
سرمایه های ملی حساس تر 

هستند. 




فرزندان ما آن گونه تربیت 

نمی شوند که ما می خواهیم، 
آن گونه تربیت می شوند که ما 
هستیم. ازاین رو والدینی که 

قانع نیستند، صرفه جویی را در 
عمل دنبال نمی کنند، اهل 
تجمالت و به ریز و بپاشند، 
قطعاً نمی توانند فرزندانی 
قانع، صرفه جو، و به دور از 
اسراف و تجمل تربیت کنند



مسجــــد
شمـاره184
اردیبهشتماه
1 3 9 4
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عشقبهتراستیاثروت؟
نگاهی به مسئله کار، به بهانه روز کارگر

محمد درودگری

در فرهنگ ایرانیان »کار« به عنوان جوهر مرد و 
ویژگی جدایی ناپذیر سرپرست خانواده محسوب 
می شود. کسی که وظیفه  اداره  یک خانواده را به 
عهده دارد، ناگزیر نیازمند پول اســت و برای به 
دســت آوردن پول مورد نیاز، چاره ای ندارد جز 
کار. در گذشــته های نه چندان دور توصیه  افراد 
به کار از سنین پایین آغاز می شد. به جهت اینکه 
دوره  تحصیل در یکی دو سال در مکتب خانه به 
اتمام می رســید، بالفاصله بعد از اینکه فرزندان 
توانایی جســمی برای انجــام دادن امور را پیدا 
می کردنــد، آنان را برای انجــام دادن کارهای 
روزمــره فرامی خواندند. دامــداران فرزندان را 
بــه مراقبت از دام ها و کشــاورزان آنان را برای 
انجام دادن وظایف فصلی یک کشاورز دعوت 
می کردند. در جوامع شــهری هم عمدتاً فرزند 
خانواده، راه پدر را می رفت و شــغل پدر را از پدر 
آموزش می دید و در همان دکان، چراغ کســب 
پدر را روشــن نگاه می داشت. هنوز هم هستند 
کسانی که تعریف می کنند ما هفت نسل است 
که این شغل را داریم؛ از عطاری و انگشترفروشی 

بگیر تا قصابی و سفال گری.
اما امروزه کار معنای جدیدی پیدا کرده. هرچند 
انگیزه اصلی که توانایی اقتصادی است، همچنان 
موضوعیت دارد، هم انواع و اشکال کارها بسیار 
تغییر کرده و متنوع شــده، هم اینکه از شــدت 
زحمت و توان جسمی آن بسیار کاسته شده است. 
ابزارهای مدرن بسیاری از کارها را بی نیاز از توان 
جسمی و انجام دادن امور طاقت فرسا کرده اند. 
نمونه  ملموس آن کشاورزی است که تقریباً تمام 
امور آن را می توان با ماشین آالت مخصوص آن 
انجام داد. ضمن اینکه با تغییر ســْبک زندگی، 
مشاغل نوظهور بسیاری پدید آمده است. در چند 
دهه  قبل یک مغازه بقالی تمام مایحتاج زندگی 
را تأمین می کرد؛ ولی در این چندســاله شاهد 
هستیم یک مغازه فقط »جوراب« یا »دستمال 

کاغذی« می فروشد.
از ضرورت و ظاهر شغل که بگذریم، اصل مفهوم 
کار نیز قابل دقت و بررسی است. آیا مجاز هستیم 
بــه دلیل عدم نیاز مالی کار نکنیم یا به دلیل نیاز 
شدید مالی همه چیز را فدای آن کنیم؟ مرز افراط 
و تفریط در این امر کجا است؟ آیا اخالقاً و شرعًا 
مجاز هستیم برای به دست آوردن پول هرکاری 
را انجام دهیم یــا اینکه انتخاب و مقدار کار هم 

دارای حد و حدودی است؟ وادار کردن دیگران 
به کار چه قواعدی دارد؟ والدین از چه سنی مجاز 
هستند فرزندان خود را به کار وادارند؟ کارفرایان 
تا چه میزان حق دارند از کارگان خود کار بکشند؟ 
همة این پرســش ها و دیگر پرســش هایی از 
این دســت، نیازمند تحقیق و هم فکری است و 

در جای خود نگاهی تخصصی.
عرف جامعة مــا، تعالیم دینــی و احکام کلی 
عقلی، هــر کدام به دالیل و شــرایط خاصی، 
کار کردن را فضیلــت می دانند. در فرهنگ ما 
بیکاری هم ردیف بی عاری تلقی می شود و فرد 
بیکار مذمت شده اســت. کار به قدری اهمیت 
دارد که معمواًل بعد از آشنایی مقدماتی با افراد، 
از آنها دربــارة شغلشــان پرس وجو می کنیم 
و در داســتان های فارســی، یکــی از صفات 
شــخصیت های منفی »بیکاری« است. برای 
نمونه در داســتان معروف حسنی، مادر حسن 
برای اینکــه کاری کند که او از خانه بیرون رود 
و کاری را به دســت گیرد، در مسیر رختخواب و 
دِر خانه سیب می گذارد، و داستان نویسان ما پیدا 
کردن کار را نقطه تحول شــخصیت داستان از 

منفی به مثبت می دانند. 
پــس از کار، نوبــت به نوع کار می رســد. حاال 
که مجبور هســتیم کار کنیم و بیکاری صفتی 
ناپسند اســت و پذیرفتیم که باید کار کنیم، به 

این مســئله می رســیم که 
چــه کاری را انتخاب کنیم؟ 
کار  انتخــاب  معیارهــای 
می تواند از این دست باشد: 1. 
درآمد خوبی داشــته باشد؛ 2. 
آسان باشد؛ 3. به بدن آسیب 
نزند؛ 4. از عهــده  آن برآییم؛ 
5. مورد نیاز جامعه باشــد. چه 
بسا در زمان انتخاب شغل، ما 
توان گزینش همة این موارد 
را نداشته باشیم و ناگزیر یکی 
از گزینه هــای ممکن و قابل 

وصول را انتخاب کنیم. 
اما موضوع مهــم و تکمیلی 
بحث کار، عشــق و عالقه به 
آن است که یکی از موضوعات 
اصلی و مهــم در ایــن باره 
است؛ هم برای کسی که کار 

را انجام می دهد و هم بــرای کارفرمایی که آن 
فرد را می پذیرد. آرمانی ترین وضعیت آن اســت 
که ما در رشته  مورد عالقه  خود تحصیل کنیم و 
در همان رشته مشغول کار شویم تا هم درآمدی 
داشته باشیم برای اداره  خانه و خانواده، و هم اینکه 
از عمرمان اســتفاده کنیم. از روی عالقه مغازه 
گل فروشی داشته باشیم؛ با عشق و عالقه نجاری 
کنیم؛ به آهنگری به عنوان یک هنر نگاه کنیم و 
وقتــی در کالس درس با بچه ها حرف می زنیم، 
از ســطح آگاهی دانش آموزان به ذوق بیاییم و از 
خالقیت آنان، بغض شادی گلویمان را پر کند و 
درسمان زمزمه  محبت باشد تا جمعه ها، اطفال 

گریزپا لحظه شماری کنند برای شنبه شدن. 
اگر این گونه باشد، می رسیم به آن جمله  معروف 
امیر مؤمنانg که: »کار بهترین تفریح است«؛ 
البته کاری که حقوق مناســب داشــته باشد و 
متناسب با شخصیت اجتماعی و صفات اخالقی 
ما باشــد. شغلی باشــد که ما در مسیر انجام آن 
اجازه رشد خالقانه را داشته باشیم و باعث رشد 
شخصیت و ارتقای هویت ما باشد. چنین کاری 
به نحو احسن انجام می گیرد و باعث شکوفایی 
فضای کسب و کار در جامعه می شود و البته که 
باعث افتخار اســت و محصول چنین کاری از 
این کشــور به آن کشور دست به دست می شود 

و بالفصله نایاب.
نقل ایــن خاطــره خالی از 
لطف نیســت برای حســن 
ختام این یادداشــت. از یکی 
از نویســندگان مشهور نقل 
می کنند که مأمور سرشماری 
به خانــه آنان مراجعه می کند 
و از مــادر خانواده ســؤاالت 
مرســوم را می پرســد تــا 
می رسد به شــغل همسر. او 
می گوید: »نویسنده« و مأمور 
سرشــماری مقابــل گزینه 
»بیکار« تیک می زند! نقل این 
خاطره چه برای نویسندگان 
و چه دیگــران موجب خنده 
اســت، اما به امید روزی که 
نویسندگان نیز دارای حقوق 
شغلی و مزایای از کارافتادگی 

باشند. 


عرف جامعه ما، تعالیم دینی 

و احكام کلی عقلی، هر 
کدام به دالیل و شرایط 

خاصی، کار کردن را فضیلت 
می دانند. در فرهنگ ما 

بیكاری هم ردیف بی عاری 
تلقی می شود و فرد بیكار 
مذمت شده است. کار 

به قدری اهمیت دارد که 
معمواًل بعد از آشنایی مقدماتی 
با افراد، از آنها درباره شغلشان 

پرس وجو می کنیم و در 
داستان های فارسی، یكی از 
صفات شخصیت های منفی 

»بیكاری« است. 
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ـــــــرهنگ ــــ ف
ــــــــــقالب ــ ــیخواهـدان ـــ م

مهدی رزاقی طالقانی

آیا در عرصة فرهنــگ هم می توان 
انقالب کــرد؟ کجــای فرهنگ را 
باید تغییــر داد؟ چگونه باید فرهنگ 
را تغییر داد؟ توســط چه کسانی این 
تغییر باید صورت بپذیــرد؟ وقتی از 
انقالب فرهنگی صحبت می شــود، 
این ســؤال ها پشت سر هم می آیند و 
ایجاد فرضیه می کنند؛ فرضیاتی که 
شاید برای آنها، تاریخی نیست و فقط 
مدل های نظــری آرمان ها و اتفاقات 
آینده را تبیین می ســازند. برای ما اما 
انقالب فرهنگی یک واقعه تاریخی 
است که پس از یک انقالب سیاسی 
واقع شــد و نتایجی از آن حاصل شد 
که امروز اســاس فرهنــگ علمی و 
دانشــگاهی و عمومی را تشــکیل 

می دهد. 
پس از سال ها از آن رویداد، می توانیم 
آن را بررســی کنیــم. آیــا انقالب 
فرهنگی در ایران پروژه ای محتوم و 
شکست خورده است؟ پیش از پرداختن 
به پاسخ این پرســش باید تعریفی از 
انقالب و فرهنگ را برای درک آنچه 
رخ داد و آنچه باید رخ می داد، ضمیمة 
ذهن ساخت. انقالب به زبان پارسی 
»واَگشت« به معنای زیرورو یا پشت 
و رو شدن اســت و اگر اصل و منبعی 
برای این زیرورو شــدن موجود باشد، 
ضمیمه انقالب می شود؛ برای مثال 
انقالب 1357 ه.ش می شود انقالب 

اسالمی.
 ،)E.B.Tylor( »به  نظر  »ادوارد تایلر
مردم شــناس بــزرگ انگلیســی، 
»فرهنگ مجموعه پیچیده ای است 
که شامل مجموعه علوم و دانش ها، 
اعتقــادات، هنرها، افــکار و عقاید، 

صنایع، تکنیک، اخــالق، قوانین و 
مقررات، سخن، عادات و رسوم و رفتار 
و ضوابطی می شود که انسان به  عنوان 
عضو یــک جامعه آن را از جامعه خود 
فرامی گیرد و در قبــال آن تعهداتی 

دارد«.
بــا این تعریــف از فرهنگ به وضوح 
روشــن می شود که انقالب فرهنگی 
در جامعــه ای مانند جامعة ایران، این 
حوزه هــا را در بر می گیرد: 1. آموزش 
عمومی دبستانی و دبیرستانی و شبکة 
مدارس ابتدایی، متوسطه و عالی؛ 2. 
محو کامل بی ســوادی؛ 3. رشد علم، 
فن، هنر و مؤسســات مربوط به آنها، 
مثل دانشــگاه ها، فرهنگســتان ها، 
موزه ها، سینماها؛ 4. بسط و گسترش 
فرهنــگ و هنــر مردم؛ 5. بســط و 
گسترش فرهنگ جسمانی )ورزش(؛ 
6. توجه به بهبود شرایط تربیتی انسان 
در خانواده، مدرسه، محل کار و محیط 
اجتماعی؛ 7. تربیت سیاســی مردم و 
افزایش سطح آگاهی سیاسی آنها؛ 8. 
کار مستمر و دامنه دار جهت اعتالی 
سطح آگاهی و فرهنگی عمومی مردم 
به نحوی که تمام دستاوردهای ادبی، 
هنری و علمی در دســترس آنها قرار 
گیرد؛ 9. محو حالــت عقب ماندگی 
فرهنگی بعضی از مناطق کشور نسبت 
به مناطق دیگر یا یک قشــر از جامعه 
نسبت به قشــر دیگر؛ 10. جذب و به 
ثمر رساندن میراث فرهنگ گذشته؛ 
11. تجزیه و تحلیــل فرهنگ های 
خارجی و دفع عناصر زیان بخش آنها 

برای رهایی از امپریالیسم فرهنگی.1

انقالب از نگاه اسالم در بیان استاد 

مطهری این گونه است:
»انقالب، اول باید در فکر و ســپس 
در علــم به وجود آید؛ یعنــی ابتدا در 
جهان بینــی فرد بایــد انقالب ایجاد 
شود تا بر اساس توحید، خداشناسی، 
خداپرســتی، توحید نظری و عملی 
باشــد و انقالب های دیگر به منزلة 
شــاخه ها و برگ های این انقالب در 

نظر گرفته شوند«.
بنابراین برای انقالب در فرهنگ، باید 
انقالب در اندیشه را مبتدای امر کرد؛ 
یعنی در حوزه های انقالب فرهنگی 
که ذکر شــد، فضایی را ایجاد کرد که 
فرد به ســالح جهان بینی توحیدی 

مجهز و وارد اجتماع شود.
اما ما در انقالب فرهنگی چه کردیم؟ 
به چه انــدازه به پیش فرض هایی که 

ذکر شد، توجه کردیم؟
در ادامــه بــا ذکر قســمت هایی از 
چگونگی انقــالب فرهنگی در ایران 
پس از انقالب ســالمی، به پاسخ این 

پرسش ها هم خواهیم رسید.
مدیریت ســتاد انقالب فرهنگی در 
تاریخ 23 خرداد 1359 تشــکیل شد 
و انقالب فرهنگــی ایران به صورت 
کاماًل متمرکز در سال های 1359 تا 

1362 ه.ش شکل گرفت.
اعضای اولیه ســتاد انقالب فرهنگی 
عبارت بودند از: علی شــریعتمداری، 
محمدجــواد باهنر، مهــدی ربانی 
املشی، حســن حبیبی، عبدالکریم 
سروش، شمس آل احمد، جالل الدین 

فارسی.
این ستاد می بایست در حوزة فرهنگ 
اصالحاتی را ایجاد کند. نخســتین 
اشــتباه متصدیــان امــر در تعریف 


بنابراین برای انقالب در 
فرهنگ، باید انقالب در 

اندیشه را مبتدای امر کرد؛ 
یعنی در حوزه های انقالب 

فرهنگی که ذکر شد، 
فضایی را ایجاد کرد که 
فرد به سالح جهان بینی 

توحیدی مجهز و وارد 
اجتماع شود.

اما ما در انقالب فرهنگی 
چه کردیم؟ به چه اندازه 

به پیش فرض هایی که ذکر 
شد، توجه کردیم؟
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حوزه هــای فرهنــگ و انقالب 
فرهنگــی رخ داد. درحالی که باید 
حوزه هــای زیــادی در عرصــة 
انقالب فرهنگی تعریف می شد، 
این امر فقط به دانشــگاه منحصر 
شــد و به این شکل توازن انقالب 

فرهنگی از میان رفت.
توجــه تک بُعــدی و انقالبــی 
به دانشــگاه و مســائل سیاسی 
ایجادشدة حول آن، توجه و تمرکز 
اعضای ســتاد انقالب فرنگی را از 
ســایر حوزه های آموزش عمومی 
باز داشــت و آن شــد که به رغم 
اصــالح کتاب های آموزشــی و 
تغییر اســتادان دانشــگاه، شاهد 
انقالبی موزون و متعقل در ســایر 

عرصه های فرهنگی نبودیم.
انقــالب فرهنگی در دانشــگاه، 
تحوالتی آنــی را در 1. محتوای 
کتاب هــای درســی؛ 2. تفکیک 
جنســیت؛ 3. گزینش استادان و 
دانشــجویان ایجاد کرد؛ اما این 
اقدامات به علت اینکه تحت یک 
برنامة جامع در تمامی حوزه های 
فرهنگی صــورت نگرفــت، به 
پیکارجویی سیاسی تعبیر شد و نه به 
تعبیر استاد مطهری به »انقالب در 
جهان بینی فرد«. این ایراد دیگری 
بود که به ساختار انقالب فرهنگی 
وارد شــد که نتایج این اصالحات 
را در دهه هــای بعد با چالش های 
جدی روبه رو کــرد. به این ترتیب 
عمدة اصالحات و تغییرات به حالت 
پیش از انقالب فرهنگی بازگشت 
و هنــوز هم دغدغة مســئوالن 
فرهنگی کشــور، همان مواردی 
است که به نظر می رسید در ابتدای 
انقالب اصالح شده است. حاال که 
هنوز دغدغة پوشش در دانشگاه ها 
و اسالمی کردن علوم را داریم و هر 
سال شیوه جدیدی برای گزینش 
استادان اتخاذ می کنیم و استادان 
پیــش از انقالب فرهنگــی را در 
دانشگاه پذیرفته ایم، پاسخ سؤال 
ابتدائی مان را می یابیم و می توانیم 
بــا قاطعیت بگوییم کــه انقالب 
فرهنگی آن تحولــی را که دنبال 

می کردیم، محقق نکرد.
اکنون پس از گذشــت سه دهه از 
انقالب اســالمی، وضعیت برای 
تحقق دگرگونی و انقالب حقیقی 
در یک یک عرصه های چندگانه 
فرهنگ، هــم ســخت تر و هم 
اجتناب ناپذیرتر شده است. برای 
این منظور شاید الزم باشد با ارائة 
برنامه ای جامع، ورای مسائل پیِش 
پاافتادة روزمره سیاسی، به این مهم 
دست یافت؛ برنامه ای که با انعطاف 
ناشی از درک وضعیت و مقتضیات 
جامعة امروزی بتواند مسیر را برای 
تحولی که مدنظر انقالب اسالمی 

بود، هموارتر کند. 
امروز مجامع و عرصه های مرتبط 
با این دو حوزه بیــش از هر زمان 
دیگری نیازمنــد یک جهان بینی 
معنــوی و توحیدی اســت تا بر 
مبنای آن بتوان خوراک فرهنگی 
جامعه ای را فراهــم آورد که از هر 
سو مبانی اعتقادی و فرهنگی آن 
آمــاج حمالت تفکــرات مادی و 

الحادی است.
انقالب فرهنگــی امروزه بیش از 
هر چیــز نیازمند فرهنگ انقالبی 
اســت. می توان بــا برنامه ریزی، 
مبانی انقالب فرهنگی را با تعریفی 
اســالمی و البته منطقیـ  بدون 
تحمیل هزینه هــای بیهوده که 
عمومــاً از افــراط و بی منطقی در 
استدالل ناشی می شودـ  در عرصة 

عمل اجرایی ساخت.
انقالب به تنهایی شــاید مفهومی 
سیاسی باشد؛ ولی انقالب فرهنگی، 
مفهومی سیاسی نیست. انقالب 
فرهنگــی شــاید نیازمند کمک 
سیاسیون باشد، اما کارگزاران آن 
مطمئناً  بایــد افرادی عالم و عامل 
باشــند که ورای سیاست زدگی به 
تحقق این خواســت اصیل و مهم 

همت بگمارند. 

پی نوشت
سیاســی،  علــوم  فرهنــگ  آقابخشــی،  علــی   .1

ص9۴.


انقالب به تنهایی شاید 
مفهومی سیاسی باشد؛ 
ولی انقالب فرهنگی، 
مفهومی سیاسی نیست. 
انقالب فرهنگی شاید 
نیازمند کمک سیاسیون 
باشد، اما کارگزاران آن 
مطمئناً  باید افرادی عالم 
و عامل باشند که ورای 
سیاست زدگی به تحقق 
این خواست اصیل و مهم 
همت بگمارند. 



»عصر ارتباطات«، این عنوان عصری است که ما 
در آن زندگی مي کنیم. در دوران کنونی ارتباطات 
فیزیکی محدود شــده و جــای آن را ارتباطات 
مجازی گرفته است. بسیاری از کارهای جاری 
بشــر به وســیله اینترنت یا تلفن همراه انجام 
مي شود. گفتار در مورد پیشرفت این دستاوردها 
به توضیح واضحات تبدیل شده زیرا کمتر کسی 
پیدا مي شود که در این دوران کارهای بانکی خود 
را از طریــق اینترنت و تلفن همراه و یا ارتباطات 
خود را ازطریق پیامک و تماس های این چنینی 
انجام ندهد. این دستاوردها قاعدتاً رفاهی نسبی 
برای جامعه به ارمغان آورده است؛ اما از آفات آن 
نباید به راحتی گذشــت. چه این ابزار به گواه آن 
مثال کلیشه ای مانند یک چاقوست که مضاری 

دارد و منافعی. 
بحث پیامدهای منفی شــبکه های اجتماعی 
اهمیت به ســزایی دارد که در این مقال به طور 

خالصه بدان اشاره مي شود.
این محیــط به دلیل حضور اغلب افراد با هویت 
مستعار بسیار مستعد شــکل گیری شایعات و 
اخباری است که صحت و سقم ندارد. همین طور 
امکان فعالیت ضددینــی و مذهبی در این فضا 

بسیار محیاست. 
یکی دیگر از مشــکالت این شبکه ها در خطر 
بــودن حریم خصوصی افراد اســت؛ چه اینکه 
افــراد با اعتماد بــه مخاطبان خــود از زندگی 
خصوصی شان مطالبی را عنوان مي کنند که به 
راحتی مورد سوء استفاده مغرضین قرار مي گیرد. 
آفت مهم دیگر این شــبکه ها مشغولیت باالی 
کاربران در این شبکه ها است که منجر به دوری 
افراد از اجتماعات و وقت گذرانی های بی حاصل 

سید روح اهلل دعائی
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و افراطی در این فضا خواهد شد. 
شــبکه های اجتماعی یکی دیگر از این فضاها 
هســتند که ســاماندهی ارتباطات افراد را به 
social net� )عهده دارند. شــبکه  اجتماعی

work service( ســاختاری اجتماعی است 
که گروهــی در آن به عضویــت در مي آیند و 
در ایــن مجموعه با هم ارتباطات نوشــتاری، 
گفتاری، تصویری و ویدئویی برقرار مي کنند و 
عقاید و عالقه مندی هــای خود را با دیگران به 
اشــتراک)share( مي گذارند. هر عضو در این 
 profile شبکه  با نامي  خوانده مي شود که بدان
مي گویند. هویت هر فرد در این شبکه ها واقعی 

و گاهی مستعار است. 
این شــبکه ها در بســترهای مختلــف قابل 
دسترســی اند. گروهی از این شبکه ها بر روی 
 facebook tweter فضای وب هستند مانند
و گروهی دیگر از طریق تلفن همراه و وب مانند 
در  whatsapp،  viber، Instagraو... 

اختیار مشترکین قرار مي گیرند. 
زاکربــرگ مبدع فیس بــوک خــود را رهبر 
بزرگ ترین کشــور جهان پــس از چین و هند 
مي دانــد. کاربران فیس بوک را 800 میلیون در 
جهان و 17 میلیون در ایران دانسته اند. وی با این 
کالم نقش و تأثیرگذاری و کارکرد شبکه بزرگ 
اطالع رسانی اش را به رخ مي کشد. واقعیتی که 
قابل توجه است عضویت خیل عظیمي  از مردم 
به خصوص جوانان کشــورمان در این شبکه ها 
علی رغم محدودیت های موجود برای آنهاست. 
شاید مهم ترین دلیلی که باعث شده اقبال بسیار 
زیادی به این شــبکه ها صورت پذیرد، ماهیت 
تعاملی این فضاست که حقیقتاً برای تبلیغات نیز 

فرصت بسیار مناسبی است؛ کما اینکه بسیاری 
از برندهــا برای تبلیغ محصــوالت خود از این 

فرصت استفاده مي کنند. 
از دیگر ســو این فضا محل بسیار مناسبی برای 
اعالم و تبلیغ مســائل اعتقادی و دینی اســت. 
همان طور که گفته شد به دلیل فضای دوسویه 
یا چند ســویه و تعاملی، این فضا بسیار مستعد 
این کار شده است. فرصت قابل توجهی در این 
شبکه ها وجود دارد که غفلت از آن برای طالب 

مبلغ شاید بخشودنی نباشد. 
قاعدتــاً بایــد فعالین فرهنگی، آســیب های 
شــبکه های این چنینی را به فرصت تبدیل و از 
آن به بهترین نحو اســتفاده کنند. این رسانه به 
دلیل فضای خاصی که دارد، کاربران آن امکان 
تولید آثار مورد نظــر خود و بهره برداری از آنچه 

مي پسندند را دارند. 
در ادامــه مثال هایی به شــبکه های اجتماعي 
در تلفــن همــراه و فضــای وب مي پردازیم و 
توضیحات مختصری در مورد کارکرد آنها ارائه 

مي دهیم:

واتس آپ
 :)whatsapp(

عالوه بر اینکــه در این فضا 
ارتباطــات دو ســویه وجود 
دارد، در این فضا گروه هایی تأســیس مي شود 
که همفکران به تبــادل اطالعات و عقاید خود 

مي پردازند. 
وایبر)viber(: عــالوه بر چت و گفت وگوهای 
نوشتاری دوسویه، امکان تماس رایگان صوتی 
اینترنتی در آن برقرار است که به یکی از فضاهای 

پر مخاطب تبدیل شده است. 

اینستاگرام
:)instagram(

 بــه عنــوان یک شــبکه 
اشــتراک گذاری  اجتماعی 
عکــس، مخاطبان بســیار 
زیادی را جذب خود کرده است. در این شبکه نیز 
مانند دیگر شبکه ها کاربران نام کاربری دارند و 
هر نفر درون حساب خود عکس هایی را منتشر 
و زیر هر عکس مطالب مرتبطی را مي نویســد. 
کاربران مشترک دیگر در صورتی که عکس را 
 like بپســندند آن را تأیید یا بــه اصطالح آن را
مي کنند و زیر آن مطلب نظر خود یا به اصطالح 
comment مي گذارند. در این شبکه کما اینکه 
بسیاری از طالب محترم عضو آن هستند، زیر 
عکس ها بحث های اعتقادی و کالمی مطرح 
مي شود که فضای بســیار مناسبی برای تبلیغ 

مجازی است. 
هرچه در این شبکه ها مخاطب بیشتر و اشتراک 
نظرات و عقاید بیشتر باشد، امکان کار فرهنگی و 
تبلیغی راحت تر است. پرواضح است در این مسیر 
هم جذب مخاطب های گریزان از دین و دیانت 
با اســتفاده از کالم نورانی ائمه اطهارt میسر 
است. استفاده از مشترکات و تقویت آنها حتماً در 
حصول نتیجه مؤثر خواهد بود. جذب مخاطب 
در این شــبکه ها نیازمند آشــنایی با زبان رایج، 
اصطالحات و فرهنگ خاص در این شــبکه ها 

است. 
چه خوب اســت عالقه منــدان کار فرهنگی، با 
اســتفاده از این فضاها و بهره گیــری از ماهیت 
جذاب آنها به تبلیغ مجازی پرداخته، رسالت خود 
که دستگیری از مردم و رساندن معارف اهل بیت 
عصمت و طهارتt است را به سرانجام رسانند. 
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شیخجمع
درنگی در احوال و اشعار شیخ بهایی

محمد جعفرآبادی

ساقیا بده جامی زان شراب روحانی
تا دمی بیاسایم زین حجاب ظلمانی

بهر امتحان ای دوست، گر طلب کنی جان را
آن چنان برافشانم، کز طلب خجل مانی 

ســومین روز اردیبهشت را روز بزرگداشت شیخ 
بهایی نامیده اند. مناســبت این روز بهانة خوبی 
اســت که به میراث گران بهای مکتوب ایشان 
سری بزنیم و به قدر طاقت این نوشتار، یاد کنیم از 
علم و هنر آن بزرگ مرد؛ او که هم مرد علم بود و 
هم مرد عمل و هنر. اگر حتی یک جنبه از فضائل 
ایشــان از فقه و اصول، اخالق و حدیث، عقاید 
و فلســفه، معماری و مردم داری، شعر و ادبیات 
)عربی و فارســی( به ما رسیده بود، همان یک 
جنبه برای ماندگاری او کفایت می کرد و شایسته 

یاد و بزرگداشت بود تا هزاران سال بعد.
بهاء الدین محمد، فرزند عالم مجاهد، عزالدین 
حسین عاملی، در هفت سالگی به همراه پدر از 
جبل عامل لبنان به ایران مهاجرت کرد.1 از همان 
کودکی و خردســالی هوش و زکاوت او زبانزد 
خاص و عام و آشــنا و غریــب بود و چه خوش، 
قدر دانست پدر این عنایت پروردگار و این طفل 
خوش آتیه را و آموخت به او تمام آنچه می دانست 
و می توانست. عشق او به دانایی در کنار امکانات 
معنوی که پدر برای او فراهم آورد، مسیری شد 
که بهاء الدین قدر لحظه  لحظة عمر خود بداند و 
از معاشرت با عالمان و دانشوران زمانة خود بهرة 

وافر ببرد.

همه روز روزه بودن،  همه شب نماز کردن
همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن
ز مدینه تا به کعبه، سر و پا برهنه رفتن

دو لب از برای لبیک، به وظیفه باز کردن

به مساجد و معابر، همه اعتکاف جستن
ز مالهی و مناهی همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن،  به خدای راز گفتن
ز وجود بی نیازش، طلب نیاز کردن

به خدا که هیچ کس را، ثمر آن قدر نباشد
که به روی ناامیدی در بسته باز کردن 

چنان کــه آورده اند او به علوم معمول )از معقول 
گرفته تا منقول( قناعت نکرد و در طلب علوم غیر 
معمول و غریبه و بعیده نیز رفته و به مدد دانشی 
که در مسیر کسب معرف و بصیرت اندوخته بود، 
با قدمی و قامتی اســتوار، سر از سّر و اسرار عالم 
درآورد. طــی این طریق از طاقت هرکســی بر 
نمی آید، مگر اینکه مسلّح باشد به سالح کامل و 
قدرت سنجش صالح و ثواب، که شیخ اما الحق 
و االنصاف چنین بود و تمام دانش خود را صرف 

مصالح عامه و اهداف عالیه اسالمی کرد.2
اما آنچه شیخ بهایی را در صف عالمان برجسته، 
ممتاز می نماید، هنر او است که عالوه بر فقاهت 
و آگاهی، در طراز باالیــی جلوه گری می کند. 
گفتیــم که بهاء الدین محمد اهل لبنان و اصالتًا 
عرب زبان بود، با این حال با تالش و اســتمرار، 
زبان فارسی آموخت و آثاری آفرید که از بسیاری 
از سخن ســرایان فارســی زبان پیشی گرفت و 
هنــر او در معماری و صنایــع دیگر هنوز زبانزد 
خاص و عام اســت. همان گونه که در حفاظت 
از شریعت و احکام ناب اسالمی پیش قدم بود و 
احیاگر بسیاری از احکام فراموش شده اسالم، از 
جمله نماز جمعه بود،3 در امر تبلیغ دین نیز از همة 
ابزارهای زمانة خود بهره برد و با سالح هنر، مبلّغ 

شریعت مبین اسالم بود.
شیخ االســالم پایتخت که با شاه مملکت پیاده 
بــه زیارت حرم امام رضاg مــی رود، یعنی به 

عالی ترین مصالح جامعه متوجه است و از همة 
هنر و زکاوت خود بــرای برقراری احکام الهی 
اســتفاده می کند4 و هم زمان از جزئی ترین امور 
نیز غفلــت نمی کند و برای خلــوت جوانان و 
عموم مخاطبان فکرهــای بکر و تازه دارد. قلم 
به طنز برمــی دارد و از »نان و حلوا« می گوید و 
»شیر و شکر« از »نان و پنیر« سخن می گوید و 
داستان »موش و گربه« را روایت می کند. بلی، 
این است از کرامات شــیخ ما. اینکه در اوج قله 
حکمت و معرفت باشی و بر صدر مجلس درس 
فقه و حدیث و قضاوت بنشــینی و مالصدرا در 
محضرت زانو بزند و خوشــه  بردارد، با شاه و گدا 
هم کالم باشــی و در اوج قله و باالنشینی، قلم 
این چنین بر دســت داشته باشی و تا قیام قیامت 
آثــار علم و هنرت چراغ راه رهروان باشــد. این 

است از کرامات شیخ ما ... 

آتش به جانم افکند شوق لقای دلدار
از دست رفت صبرم، ای ناقه! پای بردار

ای ساربان خدا را پیوسته متصل ساز
ایوار را به شبگیر، شبگیر را به ایوار

در کیش عشقبازان، راحت روا نباشد
ای دیده اشک می ریز، ای سینه باش افگار
هر سنگ و خار این راه، سنجاب دان و قاقم

راه زیارت است این، نه راه گشت بازار
با زائران محرم، شرط است آنکه باشد
غسل زیارت ما، از اشک چشم خونبار 

شــیخ بهاالدین هرچه بود و هرچه کرد، دل در 
گرو خاندان رسالت داشت و شیفته  مرقد مطهر 
هشتمین امامg. سفرهای بسیار کرد و خدمات 
شایان داشت؛ چه در اصفهان و چه در شهرهای 
دیگر بالد اسالمی؛ اما دلش گوشه نشین مشهد 

شبستان  ادبیات و هنر



شبستان  اخبار

نحوه اداره مساجد 
در شهرها و روستاها 

مشخص شد
تصویب عضویت مســئول کانون فرهنگی هنری 

مسجد در هیات امنای مسجد 
خبرگزاری شبســتان: نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی نحوه اداره مســاجد در شــهرو روستا را 

مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبســتان، 
نماینــدگان مجلس در ادامه 
جلسه علنی صبح یکشنبه 16 فروردین و در بررسی 
طرح یک فوریتی حمایت از مدیریت احداث تجهیز 
و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور در ماده 12 
این طرح مصوب کرده اند هر مســجد واقع در شهر و 
روستا از سوی هیئت امنایی مرکب از امام جماعت، 
نماینده واقف )براســاس مفاد وقف نامه(، مسئول 
بســیج مسجد، مســئول انجمن اسالمی، مسئول 
کانون فرهنگی هنری مساجد )هر کدام در صورت 
وجود( و حداقل ســه نفر نماینده نمازگزاران با تایید 
امام جماعت مسجد اداره می شــود و در مساجدی 
که واقف در مورد هیئت امنا و نحوه مدیریت مسجد 
نظری داشته باشند باید نظر 

واقف رعایت شود.
نمایندگان تبصره این ماده را که در آن ذکر شده بود 
امام جماعت اعضای هیئت امنای مذکور را در تهران 
به مرکز رسیدگی به امور مساجد و در سایر شهرستانها 
به معاونت زیربط برای صدور حکم معرفی می کنند 

را برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند.

اذان اردوغان
رجب طیب اردوغان، مســجدی را که دولت ترکیه 
در مگادیشــو پایتخت سومالی بنا کرده بود، با گفتن 
اذان افتتاح کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه در پایان سفرهای خود به کشورهای آفریقایی 
بعد از اتیوپی و جیبوتی تحت تدابیر شــدید امنیتی 
به کشور ســومالی رفت. حسن شیخ محمود رئیس 
جمهور سومالی در فرودگاه مگادیشو از وی استقبال 
کرد و در ســخنان خود به نقش محوری و تاثیرگذار 
ترکیه در این کشور اشاره کرد و گفت که شهروندان 
ترکــی پذیرفته اند با وجود خطرات احتمالی که آنان 
را تهدید می کند در این کشــور بمانند و مشغول به 

فعالیت شوند.

ریئس جمهور ســومالی افزود: ترکیه شهروندانش 
را به ســومالی فرستاده در حالی که کشورهای دیگر 
فعالیت های خود را از خارج سومالی هدایت می کنند.
منبع عربی: مفکره االسالم

برای چندمین بار
هتک حرمت مسجدی در 

مالزی
این خبر در رســانه های مالزی بازتاب زیادی داشت 
و برخی احزاب و مقامات این کشــور نیز این عمل را 

محکوم کردند.
به گزارش سرویس دینی جام نیوز، پلیس مالزی در 
بهمن ماه سال 93 همزمان با بحث های مطرح شده 
در خصوص افراط گرایی در این کشــور چند نژادی، 
از بازداشت یک نفر به اتهام پرتاب گوشت خوک که 
از نظر مسلمانان ناپاک است به یک مسجد و هتک 

حرمت این مسجد خبر داد.
به گزارش ایرنا، پرتاب اجزای خوک از قبیل گوشت، 
ســر و ســایر اجزای این حیوان به مساجد در مالزی 
و خانه برخی از افراد سرشــناس مسلمان این کشور 
هر از چند گاهی فضای رســانه های مالزی را به خود 

اختصاص می دهد.
مســلمانان منطقه ای در ایالت »پینانگ« در شمال 
مالزی روز گذشته شــاهد پرتاب یک بسته گوشت 
خوک به وســیله یک مرد موتورسوار به داخل یکی 
از مســاجد این ایالت بود. این فرد در حالی که قصد 
داشت با موتورسیکلت از محل متواری شود به وسیله 

نگهبانان مسجد دستگیر و به پلیس تحویل شد.
اواخر دی 1390 نیز چهار فرد ناشناس به اتهام پرتاب 
سر بریده خوک مقابل یکی از مساجد دستگیر شدند. 
این درحالی است که تکرار چنین اعمالی موجب ایجاد 

اختالف میان پیروان مذاهب در کشور مالزی است.
کشــور چند نژادی مالزی طی چندسال اخیر صحنه 
هتک حرمت های بســیاری به مقدسات مسلمانان 

بوده است.
61  درصــد جمعیــت 30 میلیون نفــری مالزی را 

مسلمانان تشکیل می دهند.
منبع خبر:خبرگزاری جام نیوز 
و خبرگزاری تقریب)تنا(

رضوی بود که وصیت کرد در همان خانه  خودش 
در همسایگی امام رئوف دفن شود. از همین رو 
بود که پیکر پاکش را از اصفهان به مشهد شریف 

آورده و در جوار حضرت رضاg جاودانه شد. 
تا کی به  تمنای وصال تو یگانه

اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
خواهد به سر آید غم هجران تو یا نه؟

ای تیر غمت را دل عشاق  نشانه
جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه5

پی نوشت
1. برگ سبز، ص3۵.

2. محمود مهدی پور، دیدار با ابرار: شــیخ بهایی زاهد سیاســت مدار، 
ص2۷.

3. کلیات اشــعار و آثار فارســی شــیخ بهایی، با مقدمه ســعید نفیســی، 
ص16.

۴. زندگی نامه شاعران و نویسندگان، ص۵6.
۵. تمــام اشــعار ایــن مقالــه، ســروده شــیخ بهایــی اســت. البتــه شــعر 
»همه روز روزه بودن،  همه شب نماز کردن« به ایشان منتسب است.


قلم به طنز برمی دارد و از »نان و حلوا« 

می گوید و »شیر و شكر« از »نان و پنیر« سخن 
می گوید و داستان »موش و گربه« را روایت 
می کند. بلی، این است از کرامات شیخ ما. 

اینكه در اوج قله حكمت و معرفت باشی و 
بر صدر مجلس درس فقه و حدیث و قضاوت 

بنشینی و مالصدرا در محضرت زانو بزند و 
خوشه  بردارد، با شاه و گدا هم کالم باشی 
و در اوج قله و باالنشینی، قلم این چنین بر 

دست داشته باشی و تا قیام قیامت آثار علم و 
هنرت چراغ راه رهروان باشد. 
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بــرای ارســال بعد از تکمیــل، این فــرم را از فضای هاشــورخورده 
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کــردن از محــل نقطه چیــن در صنــدوق پســتی بیاندازید.
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