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گزارش یک فعالیت
هنگامی که تیم جدید، صد و شــصت و چهارمین شــماره مسجد را تولید نمود، تصور این بود که با 
بضاعت اندک خود می تواند پاســخ گوی گوشه ای از نیازهای بی شمار مخاطبان محترم خود باشد. 
تمامی همت و تالش دوستان و همکاران بزرگوار در این راستا بوده است. اکنون که در آخرین مراحل 

تهیه و تدوین شماره 185 هستیم، مروری به گذشته را بر خود الزم می بینیم.
بیســت و پنجمین شماره نشریه در حالی تولید می شود که تیم جدید در شماره بعد با نگرشی دیگر 
عرصــه فعالیت را به عهده خواهــد گرفت. آنچه بیش از همه دغدغه تیم نشــریه بوده، عدم ارائه 
ارزیابی ها و نظرســنجی های خوانندگان بوده؛ چراکه محصول فرهنگی برای سرزندگی و پویایی، 

نیازمند نقد و ارزیابی مخاطبان خود است.
بی مبالغه و بدون مداهنه، روحانیان به عنوان قشــر فرهیختــه و پویای جامعهـ  که می توان گفت 
مشکل ترین مسئولیت را در عرصه اجتماعی بر عهده دارندـ  بهترین نقادان و ارزیابان محصوالت 
فرهنگی هســتند؛ زیرا آنان بر اساس معیارهای دینی و الهی قضاوت می کنند و چه معیاری بهتر از 

معیار دینی؟
در این میان رسانه نشریه این ظرفیت را دارد که فرصتی فوق العاده ای در انتقال تجارب و دیدگاه ها 
فراهم آورد. نشــریه در میان رسانه ها جایگاهی بسیار خاص و متمایز دارد؛ چه اینکه نقش میانی در 

بین کتاب و روزنامه دارد.
نه همچون کتاب تک موضوع اســت و یک بُعدی، و نه چــون روزنامه که تنها همت آن ارائه خبر و 
گزارش، آن هم در سطح روز یا حداکثر چند روز است. نشریه تأثیرگذاری خود را در این راستا به شکلی 

خاص و متفاوت عرضه می کند. 
براین اساس موضوعات نشریه مسجد طی بیست و یک شماره اخیر، حول محورهایی بوده است که 
پیش از این یا بی ســابقه بوده یا کم سابقه. نگاهی به پرونده موضوعاتی که طی دو سال گذشته در 

ماهنامه کار شدند، گویای این واقعیت است. این پرونده ها جای کار بیشتری داشتند؛ با این حال 
موضوعاتی هستند که قطعاً به کار همة مخاطبان خواهد آمد. اما متأسفانه نبود ارزیابی و نقد 

مخاطبان بزرگوار، علی رغم اعالم چندین باره، مجموعه را از نظرهای بزرگواران محروم 
نمود. البته تذکر این نکته بجاست که بعضی از ائمه بزرگوار جماعات طی دو سال گذشته، 

تماس هایی را با دفتر نشریه داشته  و نشریه را از نظریات خود بهره مند ساخته اند.
امید اســت که در شــماره های آینده، مخاطبان محترم که صاحبان اصلی 

نشــریه اند، با اهتمام بیشتر، دســت اندرکاران نشریه را در ارائه بهتر 
محتوا یاری رسانند.
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ننــــویسیم غلط چگــــــــونه

فضیلتی
روبه

فراموشی

در پی اعتراض جناب 
حجت االسالم پشت 

کوهی در استفاده از 
عنوان آیت اهلل درشماره 
184ماهنامه اردیبهشت 

ماه مسجد که در اثر اشتباه 
انسانی وسهو لسان بوده 

است بدین وسیله از ایشان 
و مخاطبان عزیز نشریه 

پوزش میطلبیم.
تحریریه ماهنامه مسجد



حجت االسالم ژرفا:

آموزش 
ادبیات فارسی 

هدف جدی 
دوره های تبلیغی

قرار گیرد

مهارتی  کــه در آثار طالب پیشــین 
مشــاهده می کنیم، آیا بــه صورت 
ســاختاری وجــود داشــته؛ یعنی 
کتاب های آموزشی وجود داشته که 
آن کتاب ها را می خواندند و تمرین 
می کردند یا توانایی و استعداد ذاتی 

و غریزی داشتند؟
ـ اصوالً  ادبیات و هنر حداکثر بیســت 
درصدی ذاتی است و هشتاد درصد آن 
اکتســابی است. آن مبنا و پایه و بن مایه 
بیست درصدی باید در فرد وجود داشته 
باشد. بعضی ها اصالتاً و اساساً خوش ذوق 
نیستند. کســانی که این بیست درصد 
را دارنــد و خدا به آ نها به قول ســهراب 
سپهری یک سرسوزن ذوقی داده، باید 
روی آن سر سوزن ذوق، هشتاد درصد 
کار کنند و مهارت کسب کنند. در قدیم، 
علــم در حوزه ها و نزد طالبان دین بوده؛ 
زیرا مدارس به شــکل امــروزی وجود 
نداشته اســت. این مربوط به آن بیست 
درصد است؛ یعنی بیشتر ذوق مندان در 
میان نخبگان بودند و بیشــتر نخبگان 
در حوزه بودند. اما آن هشــتاد درصد را 
حوزه تأمین می کرده که امروز نمی کند. 
توضیح اینکه چندین سال طلبه، صرف 
و نحو و بالغت عربی را به صورت جدی 
می خوانده اســت. خیلی ها امروز سؤال 
می کنند که چه لزومی دارد طلبه هفت 
سال کتاب های ادبیات عرب را بخواند؟ 
اگر قرار شود قرآن و روایات را بفهمد، با 
دو ســال هم ممکن است. پس چرا باید 
شعرهای دوران جاهلیت و کتاب هایی 
همچون مطّول ســعدالدین تفتازانی 
را بخواننــد؟ این عده توجــه ندارند که 
مطالعة این کتاب هــا، طلبه را با قواعد 
ادبیات آشــنا می ســازد. علت این امر، 
تکنیکــی بوده نه مفهومــی. طلبه ، در 
اوائل طلبگی اش، چند سال، کتاب های 
ادبیــات، صرف و نحو را می خوانده، بعد 
وارد علم بالغت می شــده و مختصر و 
مطول و کتب دیگر می خوانده اســت. 
مجموعــه ای از کتاب ها به نام مقامات 
را مطالعه می کرده اســت. مقامات به 
فارسی می شود حکایات. مثاًل حکایات 
سعدی در گلستان نمونه های عربی اش 

می شود مقامه نویسی و مقامات. مقامات 
همدانی و مقامات حریری را می خواندند 
که نثرهای بسیار بسیار زیبا و فوق العاده 
عالی داشتند. تکنیک را از رهگذر ادبیات 
عرب به دســت می آوردنــد و عالمان 
فارسی زبان، آن را با زبان فارسی تطبیق 
می دادند. متأسفانه این نظام تحصیلی 
به تدریج بعد از مشــروطه ضعیف شد و 
پس از انقالب، خیلی ضعیف تر شد. االن 
در حوزه ها، به ندرت کســی نام مقامات 
حریری یا مطّول را شنیده؛ در حالی که 
اینها کتاب های درسی بوده است. به این 
ترتیب علما در گذشته، ذوق ادبی شان، 
یعنی آن بخش مهارتی و اکتسابی اش، 
فوق العاده پــرورش می یافته که االن 

متأسفانه، این گونه نیست. 
ـ از نظر زمانی یک مقدار جلوتر بیاییم. 
در دوره پهلوی و مخصوصاً دهه های 
چهل و پنجاه، شاهد مهارت نویسندگی 
به حالت پیاده سازی سخنرانی بودیم؛ 
یعنی نخبه هایی مثل شــهید مطهری 
کــه خــوب ســخنرانی می کنند و 
سخنرانی هایشان مکتوب می شود که 
اتفاقاً پرفروش و خواندنی اســت. در 
این دوره حوزه غافل شــد و طالب 
به دلیل تهییج سیاســی از تالش برای 
کســب مهارت نویسندگی بازماندند 
و با توجه به بی ســوادی توده مردم، 
به سمت سخنرانی رفتند. به تعبیری، 
روحانیت قلم را پای منبر قربانی کرد! 

این تحلیل را شما می پسندید؟
ـ البتــه این عامــل را رد نمی کنم؛ ولی 
به نظر من ســخن گفتن و نوشــتن با 
هم تفــاوت چندانی ندارنــد؛ یعنی اگر 
کســی خوب بنویسد، خوب هم سخن 
می گوید و چنانچه کســی خوب سخن 
بگوید، هم خوب می نویســد. منتها آن 
زمان در سخنرانی، مسئلة مهم، تهییج 
بــوده و  دیگر جنبه های آن، مثل خوب 
بیان کــردن یا به تعبیر علمی، بالغی و 
بالغت گونه سخن گفتن، مطرح نبوده 
اســت. مثالی بزنم؛ مرحوم فلسفی یک 
ســخنور بلیغ است. ولی آقای مطهری 
یک سخنور بلیغ نیست. علم بالغت و 
سخنوری را می توانید در سخنرانی ها و 
آثار مکتوب مرحوم فلسفی ببینید. ایشان 

منبر  مهارت

معجزه خاتم پیامبران، مکتوب است  در همین میراث 
ماندگار به قلم قسم یاد شده، قلمی که از خون شهیدان 

برتر است. فراگیری مهارت نوشتن و هنر نویسندگی یکی 
از لوازم اجتناب ناپذیر تبلیغ است که در شماره پیشین در 

مصاحبه با سید ابوالقاسم حسینی ژرفا در باره آن سخن 
گفتیم. این استاد مهارت تبلیغ را نیازمند هنر نویسندگی 

قلمداد کرد و گفت: تاریخ اسالم و شیعه نشان داده عالمانی 
که لطیف الطبع بودند در معرفی دین و جذب مردم بسیار 

موفق تر بوده اند و عالمی که می خواهد لطافت طبع داشته 
باشد، چاره ای ندارد جز ارتباط مستمر با ادبیات و هنر.

ادامه مصاحبه با این استاد ادبیات حوزه علمیه را از نظر 
می گذرانید.
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روی بالغت مسلط است؛  لذا منبرش، 
منبر بلیغ اســت. وقتی می نویسد هم 
نوشــته اش بلیغ اســت. تقریبًا  بعد از 
مرحوم فلسفی، سخنور بلیغ نداریم که 
این، یک ضعف است. سخنورانی مثل 
مرحوم آقای مطهــری و دیگران هم 
بودند که حرفشــان تأثیر داشت؛ ولی 
کوبنده یــا هیجانی یا مؤثر حرف زدن، 
یک چیز است، و رعایت تکنیک های 
بالغت چیز دیگری اســت. به همین 
دلیل اگر می خواهید ســخنران خوبی 
شویدـ  به عنوان تکنیک، به مفهوم کار 
ندارمـ  نباید نوارهای آقای مطهری را 
گوش دهید؛ بلکه باید نوارهای مرحوم 
فلسفی را گوش دهید. مثاًل ُتن صدای 
مرحوم آقای فلسفی جایی که باید باال 
برود، باال می رود و جایی که باید پایین 
بیاید، پایین می آید. دقیقاً آقای فلسفی 
فراز و فرودهای موسیقی سنتی ایران 
و دستگاه های موســیقی را در لحن و 
ُتــن بیانش کاماًل اجــرا می کند؛ ولی 
آقای مطهری نــه. آقای مطهری هر 
جا عاطفه اش تحریک می شــود، داد 
می زند. بــه این دلیل در جامعه ملتهب 
سیاسی دهه پنجاه و چهل ایران، آقای 
مطهری و دکتر شریعتی موفق بودند. 
دکتر شریعتی هم در این زمره است؟

ـ دکتر شــریعتی به جهــت اینکه در 
هیجانات سیاســی قرار داشــت، چه 
نوشته اش و چه گفته اش، با تم هیجانی 
او هماهنــگ بود. اما مکتوب و گفته او 
با اصول بالغت، در همه جا همخوانی 
ندارد. مثاًل کلمات نادرست در آثارش 
زیاد اســت. علتش هم این اســت که 
خیلی احساس نیاز نمی کرده که درست 
ســخن بگوید. او می خواسته مؤثر و با 
شور و حرارت سخن بگوید. سخنرانی او 
باید ویرایش می شده؛ چنان که هم آثار 
آقای مطهری و هم آثار آقای شریعتی، 
از جانب مؤسسه تنظیم و نشر آثارشان 
ویرایش جدی شــده است. این تفاوت 
عالمی اســت که در گفتار و نوشتارش 
بالغت و اصول ویرایشی حاکم است 
با کســی که گفتن و نوشــتن برایش 

هدفی اســت جهت ابالغ پیــام. البته 
یک استثناء در روزگار معاصر داریم که 
هنوز هم استثناء است و آن، رهبر معظم 
انقالب است. آقای خامنه ای از نوجوانی 
در محافل ادبی بــوده با ادبیان بزرگی 
مثل مهدی اخوان ثالث و استاد شفیعی 

کدکنی همنشین بوده است.
رهبر فرزانه انقالب از نوجوانی با بزرگان 
ادبیات در مشــهد جلســات هفتگی 
داشــتند؛ لذا گفتار و نوشــتار ایشــان 
معیار است. درســت سخن می گوید 
و عبارت را درســت به کار می برد. ولی 
اگــر آقای خامنه ای را اســتثناء کنیم، 
متأســفانه روحانیت ما، گروهی مانند 
آقای مطهری مؤثر سخن می گویند و 
پیامشان را به خوبی ابالغ می کنند؛ اما به 
اصول بالغی و ویرایشی پایبند نیستند. 
در مقابل، عده ای قشنگ و ویرایشی و 
بلیغ می نویسند؛ اما به جنبه ابالغ پیام 
توجه ندارند. متأســفانه این شــکافی 
اســت که مدتی اســت در حوزه ایجاد 

شده است. 
پس از انقــالب هم اتفاق خاصی رخ 
نداد و این سیاق ادامه پیدا کرد. آیا 
همین روند بود که به انتشــار کتاب 
نخست شــما، به نام بر بال قلم منجر 

شد؟
ـ بله، بر اســاس همین نیاز بوده؛ البته 
پیش از اینکه بر بال قلم را بنویســم، در 
اوایل دهه هفتاد کتابی نوشتم به نام بر 
ساحل سخن که در بعضی از حوزه های 
علمیه، مخصوصــاً حوزه های علمیه 
خواهران، متن درسی بود. بعداً براساس 
تجربه های بیشــتر و اصالحاتی که در 
آن کتاب انجام دادم، بر بال قلم را نوشتم 
و چند سال قبل، شیوه شیوایی را نوشتم 
که شکل تکامل یافته آن دو کتاب است 
و در حوزه های خواهران متن درســی 
است. پیش از بنده، یعنی در دهه پنجاه، 
مرحوم استاد بهجتیـ  از علمای بزرگ 
یزدـ  که تخلص شعری اش شفق بود، 
در مدرسه شــهیدین، زیر نظر مرحوم 
شهید بهشتی، ادبیات فارسی تدریس 
می کردند. تقریباً اولین درس انشــاء و 
نویســندگی و به قول امروزی ها شیوه 

نگارش به شکل جدید را مرحوم استاد 
بهجتی در حوزه آوردند. استاد بزرگوار 
آقای جواد محدثی شاگرد ایشان بودند. 
بعد از استاد بهجتی، آقای جواد محدثی 
در حوزه های عملیه ادبیات را به شکل 
جدی سال ها تدریس می کردند. بعد از 
مدتی ایشان خسته شــدند و به وادی 
دیگــری رفتند و بنــده، همراه بعضی 
دوســتان دیگــر، آن راه را ادامه دادم. 
در طــول این دورهـ  از دهــه پنجاه تا 
االنـ  اولیــن درســنامه، یعنی اولین 
کتاب درسی رسمی تدریس ادبیات را 
نوشــتم که همان بر ساحل سخن بود. 
در طول چهل سال اخیر، بر اثر تحولی 
که در حوزه های علمیه صورت گرفته، 
خوشــبختانه توجه به ادبیات جدی تر 
شــده و چند واحد درســی به ادبیات 
اختصاص دادنــد و امتحــان برگزار 
می کنند. دوره هــای کارگاهی برای 
خانم ها و آقایان طلبه برگزار می شــود 
و حتی وقتی بنا اســت مدارک علمی 
بدهند، یکی از مواد درســی که از افراد 
امتحان می گیرند، ادبیات اســت. اینها 
را مثال می زنم از ایــن باب که امروزه 
به ادبیات و نویسندگی، توجه نظام مند 
و نهادینه   می شود. البته این توجه هنوز 
مطلوب نیست؛ ولی از این لحظ که به 
ادبیات این مقدار توجه می شود که قباًل 

نبوده، جای امیدواری دارد. 
از جنبه دیگر با برگزاری جنشواره های 
مختلف، مثل هنر آسمانی، حوزه تالش 
می کند ادبیات و هنر را در میان طالب 
ترویج کند. دفتر تبلیغات اسالمی و در 
این ده سال اخیر مدرسه اسالمی هنر، 
تالش فراوان کرده اند که در میان طالب 
نویســندگی، هنر، ادبیات رشد یابد. ما 
در مدرسه اســالمی هنر ساالنه تعداد 
زیادی طلبه را چه به شــکل آکادمیک 
و با مدرک فوق لیســانس و دکتری، و 
چه به شکل آزاد و در کالس های آزاد با 
این جنبه ها آشنا می کنیم. دفتر تبلیغات 
اسالمی نیز خوشبختانه در این زمینه 
فعال است. توجه حوزه و حوزویان مانند 
همین نهادهایی که نام بردم به ادبیات 


رهبر فرزانه انقالب از نوجوانی 

با بزرگان ادبیات در مشهد 
جلسات هفتگی داشتند؛ لذا 

گفتار و نوشتار ایشان معیار 
است. درست سخن می گوید 

و عبارت را درست به کار 
می برد.


منتها مشکل بزرگ این است 

که درس ادبیات در حوزه ها 
مانند بسیاری دیگری از دروس 

متأسفانه به شکل جنبی و 
تفننی تلقی می شود و این 

جنبی تلقی شدن نتیجه اش 
این شده است که طلبه شب 
امتحان، جزوه مختصر کتاب 

بنده را از پاساژ قدس تهیه 
می کند و نمره هفده یا هجده 

می گیرد و تمام می شود و 
می رود!
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و هنر کم نبوده؛ منتها مشکل بزرگ این 
است که درس ادبیات در حوزه ها مانند 
بســیاری دیگری از دروس متأسفانه 
به شــکل جنبی و تفننی تلقی می شود 
و این جنبی تلقی شدن نتیجه اش این 
شده است که طلبه شب امتحان، جزوه 
مختصر کتاب بنده را از پاساژ قدس تهیه 
می کند و نمره هفده یا هجده می گیرد و 
تمام می شود و می رود! البته حوزه بیش 

از این نمی تواند کاری انجام دهد. 
شــما برای حل این مشکل راهکاری 

دارید؟
پیشنهاد بنده این است که حوزه علمیه 
آموزش زبان و ادبیات فارسی را در یک 
کتاب درسی منحصر نکند. اصاًل خود 
خوب و زیبا نوشتن، مانند گذشته ها به 
شکل یک هدف دربیاید. یعنی مثاًل در 
دوره های تبلیغ، واقعاً هدف گذاری کنیم 
که یک مبلّغ و سخنران دینی،  باید بتواند 
خوب جمله بندی بکند، خوب بنویسد و 
زیبا و فصیح و شیوا مطلب را بیان کند. 
طلبه ها را ترغیب و تشــوق کنیم تا این 
مسئله برای آنها نهادینه شود و به یک 

هدف جدی برای آنها تبدیل شود. 
با توجه به سخنان شما، چالش اصلی 
آن اســت که در حوزه بین مفهوم 
رایجی که از دین ارائه شــده با هنر، 
یک زاویه تاریخی وجود دارد. از هنر 
که بگوییم زوج آن ادبیات در ذهن 

متواتر می شود.در این مورد بفرمایید 
که چطور می شــود این زاویه را از 
میان برد؛ یعنی چطور می شود دین 

را با زیبایی پیوند داد؟ 
ـ مهم تریــن چالــش در بحث ادبیات 
و هنر همین اســت که اشاره فرمودید. 
متأســفانه بزرگان حوزه به این مسئله 
کــم توجه می کنند. بــه همین جهت 
اولین گام این است که مسئوالن حوزه، 
مدیران و سیاســتگذاران، خود، درک و 
باورشــان را در این زمینه درست کنند. 
عالمان بزرگ ما، از مراجع گرفته تا دفاتر 
مراجع تا سیاستگذاران حوزه، رکن های 
اصلی هســتند. این بزرگان باید ببینید 
فاصله شان با هنر در کجاها هست و چرا. 
زمینه هایش را تحلیل کنند و این مشکل 
را بر طرف سازند. اگر عالم دینی ما فیلم 
نمی بیند، دیدگاهش را تغییر دهد. چون 
عالمی که فیلم نمی بیند، گمان می کند 
که عمرش را به بطالت هدر نمی دهد؛ 
یعنی او فکر می کنــد که فیلم دیدن و 
سینما رفتن، به بطالت عمر را گذراندن 
اســت و عالم دین نباید مثاًل کارهای 
بیهود بکند؛ ولــی او نمی داند که فیلم 
دیدن یکی از وظایف مهم عالمان دین 
است. چرا؟ چون بخش اعظم فرهنگ 
امروز با فیلم رد و بدل می شود. کاری که 
دویست سال پیش کتاب می کرد، االن 
فیلم، تئاتر و موســیقی انجام می دهد. 
عالم دین تا این موضوع را درک نکند، 
یعنی این نیــاز را نفهمد، دنبال راه حلی 
بــرای آن نمی گردد. جمله ای اســت 
منســوب به یکی از بزرگانـ  که البته 
من مطمئن نیستم از آِن ایشان باشدـ  
که گفته بودنــد اگر بنا بود امروز پیامبر 
اسالم  مجدداً مبعوث شوند، معجزه 
ایشان یک فیلم بود، نه کتاب! این، عین 
حقیقت است. در روزگاری که پرده های 
شعر را از خانه های کعبه می آویختند و 
مردم برای شــعر، آن ارزش عجیب را 
قائل بودند، خداوند معجزه اش عبارت 
بــود از قــرآن. ولــی در روزگاری که 
هنر حرف اول ارتباطــات را در جهان 
می زند و رســانه شده هنر، معجزه باید 
از سنخ هنر باشــد. دنیای امروز دنیای 
هنر اســت. چنانچه هنر را از ورزش و 

فرهنگ بگیریم، چیزی برای آن باقی 
نمی ماند. مقایسه کنید فوتبال امروز را 
با چهل سال پیش؛ نقش دوربین های 
تلویزیونی و هنر و همة عوامل هنری در 
یک بازی فوتبال که ما گاهی از آن غافل 
هستیم، چقدر مهم است؟ در تک تک 
زوایای زندگی انســان، اعم از صنعت و 
ورزش و فرهنگ و.. هنر نقش عظیمی 
ایفــا می کند. در اوایــل انقالب که در 
صداوسیما بودم، بر روی کارتون پلنگ 
صورتی مطالعه می کردم. متوجه شدم 
که یک تیم صد و چند نفره فقط مشغول 
 نوشــتن پلنگ صورتی هستند؛ یعنی 
یک فکر بســیار قوی در پشت آن بود. 
در کارخانه های بزرگ اتومبیل سازی 
و صنایــع مهم جهــان، هنرمندانی را 
اســتخدام می کنند تا روی طراحی و 
رنگ و... کار کنند. چطور یک عالم دین 
که می خواهد فرهنگ الهی را به مردم 
منتقل کند، می تواند از هنر بیگانه باشد؟ 
پــس گام اول برای رفع مشــکلی که 
فرمودید، این اســت که سیاستگذاران 
مهم حوزه، خودشان این نیاز را دریافت 
کنند و برای آن راهی بیندیشند. گام اول 
این اندیشیدن این است که این نیاز را در 
خودشان درک کنند. عالم دین اگر این 
نیاز را عمیقاً احســاس کند و بفهمد که 
یکی از علل مهم اینکه خطبه های نماز 
جمعه خالی شــده و مردم کمتر به نماز 
جمعه می روند، فقر هنر اســت؛ بفهمد 
علت اینکه سخنرانی های دینی هر روز 
کم مخاطب تر می شود، فقر هنر است؛ 
بفهمد علت اینکه وسعت کار مداحان 
بسیار بیشتر از علما شده؛ این است که 
مداح از هنر استفاده می کند و آنها از هنر 
بی بهره اند. اینهــا را اگر خوب بفهمد، 
نگرشش به هنر عوض می شود. آشتی 
میان دین و هنر از اینجا آغاز می شــود. 
ما در مدرسه اســالمی هنر، همین را 
هدف اصلی مان گذاشتیم؛ یعنی آشتی 
دین و هنر. بحمــداهلل گام های زیادی 
در این زمینه برداشته شده؛ چه به شکل 
آکادمیک و چــه درون حوزه. در پایان 
همگان را دعوت می کنم که جدی تر 

به این مقوله بیندیشند.


علت اینکه وسعت کار 
مداحان بسیار بیشتر از علما 
شده؛ این است که مداح از 
هنر استفاده می کند و آنها از 
هنر بی بهره اند. اینها را اگر 
خوب بفهمد، نگرشش به 
هنر عوض می شود. آشتی 
میان دین و هنر از اینجا 
آغاز می شود. ما در مدرسه 
اسالمی هنر، همین را هدف 
اصلی مان گذاشتیم



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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دل انگیز بنویسیم
مهارتهاینویسندگیطلبگی

جواد محمدزمانی

نــگارش و ویرایش و عرضه جذاب کتب دینی، 
اهمیت فوق العاده ای دارد. چه بسیار کتاب هایی 
که به دلیل فقدان عناصر نگارشــی و ویرایشی 
و عدم عرضه مناســب آن، مهجور مانده است. 
بخشــی از این معضل به عــدم اهتمام جدی 
حوزه هــا و حوزویان به صالبــت و پویایی قلم 

بازمی گردد. 

آسیب های نگارش حوزوی
در انگاره ای کلی، چند آســیب مهم در نگارش 

حوزویان وجود دارد:

1.پرپیچوخمبودنوتکلفنوشتار
جمالت پــر پیچ و خم، تعلیق های کم ســود و 
ابهام هــا و ایهام ها، نوشــته را از روانی و زیبایی 
می اندازد. گاه نویسنده گمان می  کند که الزمه 
فاخرنویســی، تکلف و تعقیــدـ  و به اصطالح 
جمالت ُقُلمبه و ُســُلمبهـ  است و جمالت ساده 
و صمیمی، بهره ای از ادب ندارد. ازاین رو تالش 
می کند با قلمی مســّجع نما و عباراتی پرپیچ و 
خم، ژرف بودن معانی خود را گوشــزد کند. حال 

آنکه جمالت یک نوشــته باید در عین صالبت 
و اســتواری، کاماًل روان، رسا و روشمند باشد و 
بتواند مقصود نویسنده را برساند. نمونه آن آثاری 
است که شــهید مطهری خود آن را قلم زده اند 
کــه در عین برخورداری از صمیمیت و روانی، از 

مضامین بلند و معانی ژرف برخوردار است.

2.درازنویسیواطناب
معضــل درازنویســی و اطنــاب، گریبان گیر 
بسیاری از نوشــته های امروزی است. واژه ها 
و ترکیبــات و جمالت بی ارتبــاط یا کم ارتباط 
با موضوع، توضیــح واضحات، طول و تفصیل 
دادن مطالب غیرضروری و به کار بردن بسیاری 
از کلیشه های نوشــتاری، برخی از نوشته های 
دینی را مــالل آور کرده اســت. اگر نمونه ای 
بخواهید می  توانید به ســطر یا حتی پاراگراف 
نخست بسیاری از کتاب ها مراجعه کنید که گاه 
با حذف کل آن، خللی بــه کتاب وارد نمی آید! 
اساساً گاه کتاب، مقاله ای بوده که نویسنده آن را 
طول و تفصیل دادهـ  یا به اصطالح امروزی ها 
کش دادهـ  و تبدیل به کتاب کرده اســت. این 

کّمی گرایی باعث گریز بسیاری از عالقه مندان 
به کتب دینی می شود.

3.اصطالحاتوعباراتغیرمتداولعربی
پاالیش واژه های عربی از فارســی ناشــدنی و 
غیرعاقالنه اســت. فارسی امروز ما با انبوهی از 
واژه های عربی آمیخته شــده و صد البته، این 
مســئله در غنای زبان و ادب پارسی و گسترش 
فرهنگ عمیق اســالمی تأثیــر فوق العاده ای 

داشته است.
اما سخن بر سر این است که در عرف حوزویان، 
اصطالحات و عباراتی از زبان عربی رایج شــده 
که فهم آن برای خوانندگان غیرحوزوی دشوار 
است و همین مســئله باعث ابهام های فراوان 
نوشــته ها برای مردم شده است. عباراتی چون 
»طابق النعل بالنعل«، »و قس علی ذلک«، »بعد 
اللتیــا و اللتی«، »تکلیف ما الیطاق«، »مانحن 
فیه«، برای خواننده غیر حوزوی ناملموس است 
که می  توان به جای آن از عبارات »درست مثل 
هــم«، »مثل همان«، »پس از چنان و چنین«، 
»مســئولیت بیش از حد توانایــی« و »مطلب 
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در دفاع ازتوسط و دیگر غلـــــــــــــــــــط های دوسـت داشتنـی 
مجتبی پورمحسن

کاربرد »توسط« در جمالت مجهول، تحت  تأثیر 
ترجمه زبان های خارجی رایج شده است و سپس 
توضیح می دهد که چرا »نباید« در زبان فارسی 
از آن اســتفاده کرد. مشکل همین باید و نبایدها 
است. آقای نجفی حق داشته که از نگاه خودش 
برای دستور زبان فارسی محدوده ای تعیین کند؛ 
اما مضحک است که با تعطیل کردن نهاد عقل، 
»غلط ننویسیم« را توضیح المسائل تلقی کنیم 
و هر آنچه را که با آن مغایر است، مطلقاً »غلط« 
بشماریم. برگردیم به کلمه »توسط«. بله، درست 
است، این کلمه همیشه در زبان فارسی بوده، اما 
کارکرد جدیــدش را از زبان های خارجی گرفته 
اســت. خب، که چی؟ آیا صرف اینکه از ساختار 
یک نوع جمله در زبان خارجی استفاده شود، باید 
یکســره ردش کرد؟ اتفاقاً باید خوشحال باشیم 
که در این مراوده با زبان های دیگر، زبان فارسی 
گسترده می شود. وقتی می توان جمله را به زبان 
فارسی، اما با ســاختاری برگرفته از زبان دیگر 
بنویســیم و به راحتی خوانده شود، چه اشکالی 
دارد؟ در جمله: »کتاب... توســط ناشر... منتشر 
شد«، چه اشکال نگارشی و مفهومی وجود دارد 
و چه اختاللی در خوانش ایجاد می کند؟ درست 
است که می توان این جمله را به صورت »ناشر... 
کتاب... را منتشــر کرد« نوشت، اما دقت کنیم، 
»می توان« نه اینکه »باید« این گونه نوشت. این 
دو ساختار می توانند در کنار هم زندگی کنند. در 
نتیجه به اندوخته زبان فارسی افزوده می شود. 
مدرنیته چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان، با 
شتابی کم نظیر بر همه چیز و ازجمله زبان، تأثیر 
می گذارد. مثاًل چه کسی فکر می کرد نرم افزاری 

در قــرن معاصر نیز از این نوع ادبای ســنت گرا 
بســیار بوده اند که همچون گزمه در نیمه شب 
زبان فارســی در ناتینگهام پرسه می زنند تا پای 
رابین هود به قصر جان، برادر ریچارد شــیردل، 
نرســد. غرض از این مطلب پاسخ به تمام موارد 
مطروحه در این زمینه نیســت. آنچه باعث شد 
تا دســت به نوشتن این مطلب ببرم، زمزمه ها و 
گالیه هایی از موضع باالیی است که هر از چند 
گاهــی در وبالگ ها و حتــی بعضی روزنامه ها 
مطرح می شود. حاال دیگر مد شده که هر کس 
کتاب »غلط ننویســیم« ابوالحســن نجفی را 
دستش بگیرد و با اشــاره به نکاتی از آن کتاب، 
به پایبندی اش به اصول اســتاد، فخر بفروشد و 
دیگران را از عصیان علیــه زبان مادری برحذر 
دارد. فکر می کنم یک مثال بحث را ملموس تر 
می کند. یکی از نکاتی که این روزها بســیار به 
آن پرداخته می شــود، کلمه »توســط« است. 
یادداشت های کوتاه در اینترنت درباره غلط بودن 
کاربرد کلمه مادرمرده »توســط« به عرصه ای 
برای عرض اندام و اظهار وجود تبدیل شده است. 
این یادداشــت ها جمله های به ظاهر متفاوتی 
دارند، اما ساختارشــان فرق چندانی با هم ندارد. 
نقل چند جمله از »غلط ننویســیم« ابوالحسن 
نجفی ترجیع بند این یادداشــت ها است. چون 
استادی مثل نجفی گفته به کار بردن »توسط« 
غلط اســت و دلیلی برایش ارائه کرده، نباید در 
آن تردید کرد. ابوالحسن نجفی شخصیت قابل 
ستایشــی در عرصه زبان و ادب فارسی است؛ 
اما این دلیل نمی شــود که او و کتابش را مبدأ و 
مقصد زبان فارســی بدانیم. نجفی می گوید که 

حاضر« استفاده کرد.

4.بهکارنگرفتنصحیحعناصرصوری
نوشــته باید در قالب بند )پاراگراف( های نسبتًا 
کوتاه، جمالت کمتر از دو ســطر و عنوان های 
جذاب و گویا تدوین شــود. از عالئم سجاوندی 
نیز بایــد در جای خود بهره بــرد. هر چه از این 
عناصر کاسته شود یا این عناصر به خوبی به کار 
گرفته نگردد، به همان میزان نوشــته مالل آور 

خواهد  شد.
در برخی نوشــته ها و کتاب های دینی، عالئم 
ســجاوندی در جای اصلی خــود به کار گرفته 
نشــده، جمالت و پاراگراف ها بســیار طوالنی 
اســت، عنوان ها به ُمعنَون ها اشعار ندارد یا گویا 
و رسا نیست، تقســیم بندی های کتاب، اعم از 
فصول و ریزفصل هــا و نیز پاورقی ها و مصادر، 
سیر منطقی ندارد. چنین است که کتاب یا نوشته 
نمی تواند اعتماد و اتکای خواننده را به خود جلب 

نماید.

5.کمیدلانگیزی،طراوتوصمیمیت
چرا نوشــته های ما نباید دل انگیز باشــد؟! چرا 
باید از عبــارات خموده، مــالل آور، تکراری و 
بی نشــاط بهره ببریم؟! چرا بــا خواننده خود به 
شکل صمیمی ســخن نگوییم؟! حتماً بارها در 
نوشــته ها خوانده اید که نویسنده به جای به کار 
بردن واژه »من« می  نویســد: »این حقیر سراپا 
تقصیر« یا »اینجانب«. چــرا از واژه »من« که 
صمیمی تر است استفاده نکنیم؟! چرا خواننده ما 
حضور نویسنده را در کنار خود حس نکند؟! نوشته 
ما باید سرشار از طراوت و تنوع، بهره مند از سجع 
معانی و مضامین، لبریز از صمیمیت و احساس 
باشــد و از همه مهم تر اینکه دچار فقر واژگانی 
نباشد. بسیاری از نوشته های ما با نهایت صد واژه 

انسجام می یابد و تنوع زبانی و واژگانی ندارد.
آنچه گفته آمد، بخشــی از دغدغه ها در زمینه 
نوشتار حوزویان است. سلف صالح ما فراگیری 
دروس حوزوی را از گلســتان و بوستان سعدی 
آغاز می کرد، با مثنــوی معنوی و دیوان حافظ 
و ســنایی و عطــار آشــنایی داشــت، به هنر 
خوشنویســی مزین بود، صناعــات ادبی را به 
خوبی فراگرفته بود، در شعر عرب دستی داشت، 
و ... اما متأسفانه امروزه، ادبیات فارسی، نگارش 
و ویرایش و توجه به ساختار نوشته، چندان جدی 
گرفته نمی شــود. این مسئله بر تبلیغ شفاهی و 
مکتوب ما اثر نهاده که امید اســت با درایت، آن 

را مرتفع سازیم.
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در دفاع ازتوسط و دیگر غلـــــــــــــــــــط های دوسـت داشتنـی 
به نام فتوشــاپ در زبان انگلیسی به فعل تبدیل 
شود، همین طور موتور جستجوی گوگل؟ ولی 
حاال انگلیسی زبانان از گوگل  کردن اطالعات 
مورد نیــاز و از فتوشــاپ کردن تصاویر حرف 
می زنند. نکته عجیب اینکه بســیاری از قائالن 
به عدم دســت  بردن در ساختار رسمی زبان، در 
عرصه فرهنگ و هنر و فلســفه به  نسبی  بودن 
اعتقاد دارند و به شدت به بنیادگرایی در ساحت 
عقل معترضند. اما وقتی پای زبان پیش کشیده 
می شود، در نهایت انسداد و انجماد فکری عمل 
می کنند. چندی پیش در جلســه نقد و بررسی 
یک مجموعه شــعر، یکــی از منتقدان بحث 
را به آنچه خود »اشــتباه بــزرگ میرباقری در 
مختارنامه« می نامید، کشاند. از نظر او میرباقری 
با اســتفاده از عبارت »سخن  کردن« مرتکب 
اشتباه فاحشــی شده است. او معتقد بود سال ها 
است که نویســندگان ما »به سخره گرفتن« را 
به »اشتباه« به معنای »تمسخر کردن« به کار 
می برند؛ چراکه به گفته او »به سخره گرفتن« در 
فرهنگ دهخدا به معنای »بیگاری کشیدن« 
است. من از کلمه »سخن  کردن« خوشم نیامد، 
اما دلیلی نمی بینم که کارگردانی مثل میرباقری 
را برای تالش جهت ساختن یک مصدر جعلی 
»گناهکار« بدانم. در مورد »به سخره گرفتن« 
هم بازگشت به معنایی که در لغت نامه دهخدا 
آمده، بیشتر شبیه شوخی است. دقیقاً برعکس؛ 
شاید بهتر باشد لغت نامه نویسان بعدی، معنای 
مصطلح »به ســخره گرفتن« را به آن اضافه 
کنند، نه اینکــه کاربران میلیونی زبان را تحت 
فشــار قرار دهند که نباید از این عبارت استفاده 

کنند. زبان، پدیده ای سیال و بسیار پیچیده است 
که متأثر از وقایع سیاسی و اجتماعی، دستخوش 
تغییر می شود. با اندکی تحقیق در هویت زبان در 
تاریخ، می توان پی برد که این تغییرات، طبیعی 
و جزئی از ذات زبان است. زبانی که تغییر نکند، 
پیش نمی رود. عدم تغییر زبان به معنای انسداد 
در امر تفکر است؛ چراکه انسان با کلمات و زبان 
فکر می کند و درباره چیستی هستی می اندیشد. 
مخلص کالم اینکه زبان فارسی به پلیس نیازی 
ندارد و هیچ کس نمی توانــد برایش »باید« و 
»نباید« تعیین کند. زبان فارســی میراثی است 
که برای تک تک ما باقی مانده اســت. بنابراین 
همچنان که استاد میرجالل الدین کزازی حق 
دارد  بخشــی از زبان را متعلق بــه خود بداند و 
دیگران را از به کار بردن کلمات »ناسره« برحذر 
دارد، شاعران، نویسندگان و حتی کلیت جامعه 
هم به  عنوان دیگر صاحبــان زبان از این حق 
برخوردار هستند که با زبان مادری شان مراوده 
داشته باشــند. زبان فارسی، تاریخی پرجنب و 
جــوش دارد که رخدادهایــی همچون حمله 
مغول ها را هم تجربه کرده است. در آن قرن ها 
نه شورای گســترش زبان فارسی وجود داشت 
که برای کلمات فرنگــی معادل های عجیب 
پیشــنهاد کند و  نه پلیس های زبانی که کتاب 
»غلط ننویســیم« را َعلَم  کنند. زبان فقط یک 
وسیله برای ارتباط نیست. زبان ابزار اندیشه هم 
نیســت. زبان در اندیشه تنیده شده است. از یاد 
نبریم که انجماد زبان، انسداد فکری را به همراه 

دارد. 


 آقای نجفی حق داشته که از نگاه خودش 

برای دستور زبان فارسی محدوده ای تعیین 
کند؛ اما مضحک است که با تعطیل کردن 

نهاد عقل، »غلط ننویسیم« را توضیح المسائل 
تلقی کنیم و هر آنچه را که با آن مغایر است، 

مطلقاً »غلط« بشماریم. 
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ننــــویسیم غلط چگــــــــونه
عبدالرحیم موگهی

عبدالرحیم موگهی، یکی از ادیبان معاصر 
حوزه علمیه قم است که سال ها استاد آیین 
نویسندگی و ویرایش طالب حوزه های 
علمیه بوده است. وی در اول دی ماه 
1338 هجری شمسی در اهواز به دنیا آمد. 
تحصیالت کالسیک خود را تا سال سوم 
رشته »مهندسی طراحی« در دانشگاه صنعتی 
اصفهان ادامه داد.

در سال 1358 وارد حوزه علمیه قم شد و از 
محضر استادان بزرگواری همچون آیات 
عظام: »فاضل لنکرانی«، »مکارم« و »جوادی 
آملی« بهره برد. وی دارای تألیفات متعددی 
است که تعدادی از مقاالتشان در نشریاتی 
همچون: یاس، فرهنگ جهاد، رشد، ره 
توشه، مبلّغان، مبین، حجره، پیام حوزه، کوثر، 
مربیان و سالم بچه ها به چاپ رسیده است.
آنچه در ادامه می آید، حاصل چند دهه تجربه 
ایشان در زمینه آیین نگارش و نویسندگی 
است:

درستنادرستردیف
آیینآئین1
آیین نامهآئین نامه2
آیینهآئینه3
آزادگانآزاده گان4
آزادگیآزادهگی5
آزمایش هاآزمایشات6
آسیاییآسیائی7
آفریدگانآفریده گان8
امریکاآمریکا9
امریکاییآمریکایی10
ابتداابتداء11
ابقاابقاء12
ابقای شغلابقاء شغل13
ابنای روزگارابناء روزگار14
اثرهااثرات15
اجراییاجرائی16
اجرایاجراء17
ارتشاارتشاء18
ارتقای مقامارتقاء مقام19
ارضاارضاء20
اروپاییاروپائی21
اروپاییاناروپائیان22
استاداناساتید23
اسپانیاییاسپانیائی24
استثنااستثناء25
استثنائًااستنثناًء26
استثنائًااستثناءا27ً
استهزااستهزاء28
اسحاقاسحق29
استوانهاسطوانه30
اسماعیلاسمعیل31
اشیااشیاء32
اتاقاطاق33
اتواطو34
اعالاعلی35
افسانه ایافسانه یی36
القاالقاء37
ام المؤمنینام المومنین38
امپراتورامپراطور39
امحاامحاء40
امحای مدارکامحاء مدارک41
امریکایی ایامریکاییی42
امضایامضاء43
انسانگراییانسانگرائی44
انشاانشاء45
ان شاء اهللانشاءاهلل46
انقضاانقضاء47

بازرسانبازرسین48
باغ هاباغات49
باالخرهباألخره50
بچگانه ایبچه گانه ای51
بچگیبچه گی52
بخشندگیبخشنده گی53
بدعتگذاربدعتگزار54
برائتبراءت55
به رغمبرغم56
بسامدبسآمد57
باسمه تعالیبسمه تعالی58
بالطبعبطبع59
بفرماییدبفرمائید60
بی درنگبالدرنگ61
بلیتبلیط62
بندگانبنده گان63
بندگیبنده گی64
بنیانگذاربنیانگزار65
به استثنایبه استثناء66
بحبوحهبهبوحه67
بجا )شایسته(به جا68
برأی العینبه رأی العین69
بشخصه)ح.ق(به شخصه70
بعینهبه عینه71
بنفسهبه نفسه72
بینجامدبیانجامد73
بیندیشدبیاندیشد74
بیچاره ایبیچاره یی75
پاییزپائیز76
پاکیزگیپاکیزه گی77
پرندگانپرنده گان78
پیامدپیآمد79
پیشامدپیش آمد80
پیشاهنگپیش آهنگ81
تئاترتآتر82
تئاترتأتر83
تأییدتائید84
تأکیدتاکید85
تشنگانتشنه گان86
تشنگیتشنه گی87
تقواتقوی88
تأللؤتاللو89
تلفنیتلفنًا90
تواناییتوانائی91
توانایمتواناام92
توجهیتوجه ای93
توراتتوراة94
تیرگیتیره گی95

منبر  کارگاه مهارت

ماهنـــامه
آمــوزشی
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جانیجانًا96
جاودانگانجاودانه گان97
جاودانگیجاودانه گی98
جاوه ایجاوه یی99
جبرئیلجبرییل100
جرایدجرائد101
جرایمجرائم102
جرئتجرأت103
جزاییجزائی104
جست وجوجستجو105
جناییجنائی106
جنگاورانجنگ آوران107
جوابتجواب ات108
جویندگانجوینده گان109
جویندگیجوینده گی110
چهارصدچارصد111
چنانندچنان اند112
چنینندچنین اند113
حایزحائز114
حاضرانحاضرین115
حجگزارحج گذار116
حقیقتًاحقیقًة117
حوایجحوائج118
حیاتحیاة119
خائنانخائنین120
خانوادگیخانواده گی121
خانگیخانه گی122
خانه ایخانه یی123
خانه ای بزرگخانه یی بزرگ124
خائنخاین125
خائنانخاینان126
خائنانهخاینانه127
خراجگزارخراجگذار128
خشنودندخشنوداند129
خصایلخصائل130
خلئیخألای131
خألخالء132
خندانیخندان ای133
خواربارخواروبار134
خواهی نخواهیخواهی ونخواهی135
خوشامدخوش آمد136
خوشامدگوییخوش آمدگویی137
خوشایندیخوش آیندی138
خوشحالمخوشحال ام139
دایرةالمعارفدائرة المعارف140
دایمدائم141
دایمًادائمًا142
دایمیدائمی143

داناستدانا است144
دانشجویمدانشجوام145
داوودداود146
داوطلبانداوطلبین147
در ازایدر ازاء148
درندگاندرنده گان149
دستاورددست آورد150
دستاویزدست آویز151
دستتدست ات152
دست آموزدستاموز153
دستهایماندستهای مان154
دسته ای ازدسته یی  از155
دفعتًادفعًة156
دقایقدقائق157
دگرگونی ایدگرگونیی158
دالویزدل آویز159
دلشدل اش160
دلجوییدلجوئی161
دنائتدنایت162
دوشیزگاندوشیزه گان163
دِههادهات164
دیده باندیدبان165
ذی حقذیحق166
ذی ربطذیربط167
ذی صالحذیصالح168
ذی نفعذینفع169
رئالیسترآلیست170
رادیوییرادیوئی171
رحمانرحمن172
رتیلرطیل173
روحانیانروحانیون174
روزنامه ایروزنامه یی175
روستاییروستائی176
رؤیاسترویا است177
رهاوردره آورد178
رهرویدرهرواید179
رئالیستریالیست180
رئیسرییس181
رئوسرؤوس182
رئوفرؤوف183
زایدزائد184
زایرانزائران185
زایلزائل186
زبانیزبانًا187
زکاتزکاة188
زکاتزکوة189
زندگی اشزندگیش190
زندگی اشزندگیشان191

زندگی شانزندگیشان192
زندگی امزندگیم193
زنده استزنده ست194
زنگمزنگ ام195
زیباییزیبائی196
زیباستزیبا است197
زیبایی اشزیبایش198
سؤالسئوال199
سایرسائر200
سارقانسارقین201
ساکنانساکنین202
ساوه ای )ساوجی(ساوه یی203
سائلسایل204
سبزی هاسبزیجات205
سپاسگزاریسپاسگذاری206
ستارگانستاره گان207
سخنانشسخنان اش208
سرگرمی اندسرگرمیند209
سرمایه گذاریسرمایه گزاری210
سرمه ایسرمه یی211
سرنشینانشسرنشینان اش212
سیاستگزارانسیاستگذاران213
سیاووشسیاوش214
شادمشادام215
شرکاشرکاء216
شست وشوشستشو217
شمایلشمائل218
شنوندگانشنونده گان219
شوراشوری220
شیءشی221
شیفتگیشیفته گی222
شیءشییء223
شئونشؤون224
صالتصالة225
تاالرطاالر226
طالبانطالبین227
طاووسطاوس228
طبیعتًاطبیعتًة229
تپانچهطپانچه230
تپشطپش231
تپیدنطپیدن232
توفندهطوفنده233
عابرانعابرین234
عجالتًاعجالًة235

مسجــــد
شمـاره185
خــــردادماه
1 3 9 4
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نمونهفیشمنبر

حسین هرمز

منبر  کارگاه مهارت

ایجاد انگیزه 
همراه با تعریف مطلب 

در ایــن ایام اعیاد شــعبانیه از فضیلتی مهم 
صحبت به میــان خواهیــم آورد که رو به 
فراموشــی اســت. فضیلتی که با کسب آن 
سالمت فردی، شــکوفایی و پویایی جامعه 
تضمین خواهد شد. صفتی که از خصلت های 
انبیای الهی است و انبیا به آن ستوده شده اند 
و خداوند فردی را که مزّین به چنین صفتی 
باشد، دوست دارد. ویژگی که از چشمه ایمان 
و از ریشه عفت نشئت گرفته است. صفتی که 
دشمن با هجمه فرهنگی از طریق رسانه ها و 
فضای مجازی سعی می کند برای آن حریمی 
باقی نگذارد و با استفاده از ابزار رسانه ای خود، 

آن را ضد ارزش جلوه دهد.
امام صادقg درباره این فضیلت می فرماید: 
َم  »اّنَ اهَّلَل َغُيــوٌر ُيِحــّبُ ُكَل َغُيــوٍر َوِلغيَرِتــِه َحّرَ
اْلَفواِحــَش ظاِهَرهــا َو باِطَنهــا؛1 خداوند غیور 
اســت و هر غیوری را دوست دارد و به خاطر 
غیرتش تمام کارهای زشت را اعم 
از آشــکار و پنهان، تحریم 

فرموده است«. 

فضیلتی رو به فراموشی

مفهوم و انواع غیرت
اقناعاندیشهبااسلوبتوضیحوتبیینوتنظیمودستهبندی

غیرت در اصل به معنی دفاع شــدید از ِعرض و ناموس یا مال و مملکت و دین و آیین اســت؛ 
مخصوصاً این واژه در مواردی به کار می رود که چیزی حق اختصاصی شخص یا گروهی است 
و دیگران می خواهند حریم آن را بشکنند و صاحب آن به دفاع شدید برمی خیزد. این وصف اگر 
به صورت معتدل در انسان باشد، فضیلتی بزرگ محسوب می شود. چه فضیلتی از این باالتر 
که انسان اجازه ندهد بیگانه ای به حریم ناموس یا کشور یا دین و آیین او هجوم برد، در مقابل 

او بایستد و تا سر حد جان دفاع کند؟
متأســفانه در دنیای امروز که ارزش های اخالقی کمرنگ شــده و انحرافات اخالقی برخی 
خانواده ها را فرا گرفته، و مخصوصاً در غرب که ارتباط زنان و مردان با نامحرمان عیب شمرده 
نمی شود، این واژه تدریجاً به فراموشی سپرده  شده و حتی در نظر بعضی، ضد ارزش و ناشی از 
تعصب کور قلمداد می شود. این در حالی است که بدون غیرت، حمایت و دفاع قوی از ارزش ها 

و افتخارات امکان پذیر نیست.2
  اگر غیرت بری با درد باشی                      

وگر بی غیرتی نامرد باشی3
غیرت به یک اعتبار به غیرت بجا و نابجا تقسیم می شود و به یک اعتبار به غیرت ناموسی، ملی 
و دینی. منظور از غیرت دینی، این است که انسان، در برابر تخلفاتی که در مسیر حق و عدالت 
و احکام الهی انجام می شود، خاموش ننشیند و بی توجه از کنار آنها نگذرد؛ بلکه تخلف، هر چه 
شدیدتر باشد، جوش و خروش او بیشتر گردد. کسانی که خونسرد و بی رمق، از مقابل این امور 

می گذرند، فاقد غیرت دینی هستند.
همة غزوه ها و سرّیه های پیامبر، جنگ های سه گانه امیرالمؤمنینg، مبارزه و 
صلح تحمیلی امام مجتبیg و حماسه جاوید عاشورا و مبارزه های بی امان 
پیشــوایان معصوم رشــادت های حضرت عباسg در صحرای 
کربال و علمای دردآشــنا در طول تاریخ، جملگی رنگ »غیرت 

دینی« دارد.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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تحریک احساس با اسلوب تعظیمی
هنگامی که این ســخنان در آنها اثر نکرد، 
فرشــتگان الهی خود را به او معرفی کردند و 
گفتند که نگران نباش، به زودی عذاب الهی 
آنها را درهم می کوبد و طومار زندگاني شان را 

در هم می پیچد و چنین شد.
برافروختــن خشــم الهی، نتیجــه غیرت 

نورزیدن 
در حدیثی از امام صادقg آمده اســت که 
خداوند، دو فرشته را برای عذاب قومی مأمور 
کــرد. هنگامی که آنها به ســراغ مأموریت 
خود رفتند، مردی بــه ظاهر نورانی را دیدند 
که آثار پارســایی و صالح در او آشــکار بود. 
آن مرد در حال تضــرع و زاری به درگاه خدا 
اســت. یکی از آن دو، به دیگری گفت: این 
مرد، دعاکننده را دیدی؟ دیگری گفت: آری، 
ولی من مأموریتم را انجام می دهم« دومی 
گفت: من هیچ کاری نمی کنم تا به پیشگاه 
پروردگارم باز گردم )و دستور جدیدی بگیرم(. 
به پیشگاه خداوند عرضه داشت: پروردگارا! 
من به آن شهر که رسیدم، یکی از بندگان تو 
را دیدم که در حال دعا و تضرع است. خداوند 
َمْرُتَك 

َ
متعال خطاب به او فرمود: »اْمِض ِلَما أ

ْر َوْجُهُه َغَضبًا ِلي  َقط؛7  َفِإّنَ َذِلَك َرُجٌل َلْم َيَتَغّيَ
دستور آمد که برو و مأموریت خود را انجام ده 
)و شهر را زیر و رو کنید( او مردی است 
که هرگز، چهره اش از خشم در 
راه من، متغیر و برافروخته 

نشده است«. 

آثار غیرت دینی
1.شجاعتوافزایشنیرویدفاعی

غیرت به صورت صحیح و معتدل و مثبت یک نیروی دفاعی عظیم اســت 
که به کمک آن می توان بر دشــمنان و مخالفان پیروز شد؛ زیرا این نیروی 
باطنی هنگامی که جان و مال و ناموس و دین و ایمان یا استقالل یک کشور 
در معرض تهدید قرار می گیرد، بسیج می شود و تمام نیروهای ذخیره وجود 
انسان را به حرکت درمی آورد. گاه یک انسان غیور تحت تأثیر عامل غیرت، 
نیرویی به اندازه ده انســان پیدا می کند و تا حد ایثار و فداکاری، ایستادگی 
نشان می دهد. افراد آلوده و منحرف هنگامی که خود را در برابر یک انسان 
غیرتمند ببینند، خیلی زود مقاومت خود را از دست می دهند و عقب نشینی 

می کنند. به  همین دلیل، غیرت یکی از اسباب عزت و اقتدار است.4 
قرآن مجید، درباره برخی از جنگجویان باایمان که فاقد وسایل الزم برای 
َتْوَك 

َ
ذيــَن ِإذا مــا أ

َ
شــرکت در میدان جنگ بودند، می فرماید: »َو ال َعَلــى اّل

ْمِع َحَزنًا 
َ

ْعُيُنُهْم َتفيُض ِمَن الّد
َ
ْوا َو أ

َ
ْحِمُلُكْم َعَلْيِه َتَوّل

َ
ِجُد ما أ

َ
ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت ال أ

 َيِجُدوا ما ُيْنِفُقون؛ 5 و )نیز( ایرادی نیست بر آنها که وقتی نزد تو آمدند که 
َ
اّل

َ
أ

آنان را بر مرکبی )برای جهاد( سوار کنی، گفتی: مرکبی که شما را بر آن سوار 
کنم، ندارم! )از نزد تو( بازگشتند در حالی که چشمانشان از اندوه اشکبار بود؛ 

زیرا چیزی نداشتند که در راه خدا انفاق کنند )و با آن به میدان بروند(«.
این، چه عاملی اســت که فردی را که ابزار و وسایل جهاد را نمی یابد، چنان 
منقلب می کند که بی اختیار مانند ابر بهار، اشک بریزد؟ آن احساس، چیزی 
جز غیرت دینی نیست. غیرت دینی، عامل بسیار مهمی برای دفاع از حریم 

قوانین اسالم و احیای معروف و از میان بردن منکر است.

2.برقراریامنیتاجتماعی
غیرت ســبب امنیت جامعه و حفظ حریم ارزش های جامعه و از میان رفتن 
مظاهر فســاد و فحشــاء اســت. در مقابل، بی غیرتی، هم امنیت را در هم 
می شــکند و هم ارزش ها را به باد می دهد و هم صحنه جامعه را به عرصه 
 ،gفساد و آلودگی ها مبدل می سازد. سرنوشت دردناک قوم حضرت لوط
سرنوشت تمام جوامعی اســت که بی غیرتی در میان آنان به امری عادی 
تبدیل شده است. قوم لوط فحشــا را به حدی رساندند که تصمیم داشتند 
مزاحم میهمانان حضرت لوط شوند؛ میهمانانی که فرشتگان الهی بودند و 
به صورت جوانانی زیبا بر او وارد شدند، ولی حضرت از وضع آنها خبر نداشت. 
هنگامی که قوم آلوده و منحرف از وجود این میهمانان باخبر شدند، به سراغ 
خانه ایشان آمدند و لوطg هر قدر آنها را نصیحت کرد اثر نگذاشت. قرآن 
این صحنه را چنین ترسیم کرده اســت: »َو جاَءُه َقْوُمُه ُيْهَرُعوَن ِإَلْيِه َو ِمْن 
ُقوا اهَّلَل  ْطَهُر َلُكْم َفاّتَ

َ
ئاِت قاَل يا َقْوِم هُؤالِء َبناتي  ُهّنَ أ ّيِ

َقْبُل كاُنوا َيْعَمُلوَن الّسَ
 َلْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرشــيد؛6 قوم او )به  قصد مزاحمت 

َ
َو ال ُتْخــُزوِن فــي  َضْيفــي  أ

میهمانان( به ســرعت ســراغ او آمدندـ  و قباًل کارهای بد انجام می دادندـ  
گفت: ای قوم من! اینها دختران من هستند؛ برای شما پاکیزه ترند! 
)با آنها ازدواج کنید؛ و از زشــتکاری چشــم بپوشید!( از خدا 
بترســید؛ و مرا در مورد میهمانانم رسوا نسازید! آیا در 
میان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد؟!«.

پی نوشت
1.كلينى، كافى، ج5، 
ص535 و 536، ح1.

2. آيت اهَّلل مكارم شيرازی، 
اخالق در قرآن، ج 3، 

ص432.
3. نظامى.

4. آيت اهَّلل مكارم شيرازی، 
اخالق در قرآن، ج 3، 

ص439.
5. توبه: 92.
6. هود: 78.

7. محمدباقر مجلسى، 
بحاراألنوار، ج 97، ص82.
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نمونهفیشمنبر

ِگرِهی در رشته
ــور  ظهـ

حسین هرمز

منبر  کارگاه مهارت

یکی از ســؤاالت عالقه منــدان به مباحث 
مهدویت، موانع ظهور حضرت است. آیا موانع 
به اراده الهی مربوط است یا به خواست خود 
آن بزرگوار یا ویژگی های جامعة بشری مانع 
ظهور است؟ آیا اشخاص و افراد مانع ظهورند 
یا دولت ها و حکومت ها؟ آیا اوضاع فرهنگی 
داخل یا خارج؟ آیــا اوضاع جهانی یا اوضاع 
منطقه ای؟ آیا احزاب و نهادها یا سازمان ها یا 

مقررات؟ کدام یک مانع ظهور است؟
اگر نظام هــا، مانع ظهورند، کــدام نظام ها 
است؟ اگر اشخاص مانع ظهورند، چه کسانی 
هســتند؟ اگر دولت ها مانع ظهورند، کدام 
دولت هــا در تأخیر ظهور نقش دارند؟ غیبت 
ایشان به دلیل قدرت دشمن است یا به دلیل 

غفلت دوست؟ یا هر دو؟ یا هیچ کدام؟!
آیا کفار مانع ظهور هســتند یــا منافقان؟ یا 
مســلمانان؟ کدام کفار؟ کــدام منافقان و 
کدام مسلمانان؟ و ســهم هر کدام در ایجاد 
این حادثه تلخ جهانی و محرومیت از نعمت 

بزرگ آسمانی چیست؟ 

اقناع اندیشــه با اســلوب تحلیل، چرایــی، تنظیم و 
دسته بندی

یکــی از راهکارهای شــناخت موانع ظهور، 
شــناخت دالیل غیبت است؛ چراکه طبیعتاً با 
از بین رفتن دالیل غیبت، موانع ظهور برطرف 

شده و ظهور محقق خواهد شد. 
بدون تردید، غیبت امام و عدم حضور و دسترسی 
آسان شــیعیان به آن پیشوای آسمانی، نوعی 
محرومیت است. برنامه خداوند و سیاست الهی 
محروم ســازی بشریت نیست. خواست قلبی 
شــخص امام هم نیست؛ زیرا ایشان در دعای 
خود، خواســتار ظهور هســتند.1 پس مسبب 
 gغیبت، مردم هستند. در این باره امام کاظم
می فرماینــد: »ِإَذا َغِضــَب  اهَّلُل  َتَبــاَرَك  َو َتَعاَلــى  
اَنا َعــْن  ِجَواِرِهْم ؛2 هرگاه خداوند  َعَلى  َخْلِقِه  َنّحَ
تبارک و تعالی بر بندگانش غضب کند ما را از 

همجواری ایشان دور می گرداند«.
باتوجه به روایات برخی از اسباب غیبت عبارتند 

از:
1. بیعت نکردن با ستمکاران

امیرالمؤمنین علیg می فرمایند: »ِإّنَ اْلَقاِئَم 
َحٍد ِفي ُعُنِقِه  َبْيَعٌة َفِلَذِلَك  

َ
ــا ِإَذا َقاَم َلْم َيُكــْن أِل ِمّنَ

َدُتــُه َو َيِغيــُب َشــْخُصُه؛3 قائــم از ما 
َ

َتْخَفــى ِوال
زمانی که قیام می کند، بیعت هیچ کس 
بر گردنش نیســت و بدین خاطر 
و  مخفیانــه  والدتــش 
حضرتش  شخص 
غایب است«.

2. نجات از کشته شدن
 

َ
امام صادقg به زراره می فرمایند: »َيــا ُزَراَرُة ال

 ِلْلَقاِئِم ِمــْن َغْيَبٍة ُقْلُت َو ِلَم َقــاَل َيَخاُف  َعَلى  
َ

ُبــّد
 ِبَيِدِه ِإَلى َبْطِنــه؛4 ای زراره چاره ای 

َ
ْوَمأ

َ
َنْفِســِه  َو أ

برای قائم از غیبت نیست. پرسیدم: برای چه؟ 
حضرت در حالی که به شکمشان اشاره کردند 

فرمودند: بر جانش خوف دارد«.

3. به حکومت رسیدن تمام اقشار
غیبت حضرت آن قدر طول می کشد که همة 
اصناف مردم از هر قشری به حاکمیت می رسند 
تــا حجت بر همه تمام گــردد و به همه معلوم 
شــود که قادر به اجرای عدالت نیســتند. امام 
ْمُر 

َ ْ
صــادقg می فرمایند: »َمــا َيُكــوُن َهــَذا األ

وا َعَلى 
ُ
 َو َقْد ُوّل

َّ
اِس  ِإال  َيْبَقى ِصْنٌف  ِمَن  الّنَ

َ
ى ال َحّتَ

يَنا َلَعَدْلَنا ُثّمَ  ا َلــْو ُوّلِ  َيُقــوَل َقاِئٌل ِإّنَ
َ

ى ال ــاِس  َحّتَ الّنَ
َيُقــوُم اْلَقاِئــُم ِباْلَحــّقِ َو اْلَعــْدل ؛5 این امر ]ظهور 
حضرت[ نخواهد بود تا آنکه نماند هیچ صنفی 
از مردم مگر اینکه والیــت پیدا کنند تا اینکه 
کسی نگوید که اگر ما والیت می یافتیم عدالت 

می ورزیدیم«. 

4. امتحان شیعه
جابر ُجْعفي به امام باقرg گفت: چه وقت زمان 
فرج شما اســت؟ حضرت فرمودند: »َهْيَهاَت 
ى  ُتَغْرَبُلوا ُثّمَ ُتَغْرَبُلوا   َيُكوُن َفَرُجَنــا َحّتَ

َ
َهْيَهــاَت ال

ى ُيْذِهَب اْلَكِدَر َو ُيْبِقَي  ثًا َحّتَ
َ

ُثّمَ ُتَغْرَبُلوا َيُقوُلَها َثال

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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تحریک احساس با اسلوب داستانی
َما  امام صادق )علیه السالم( می فرمایند: »ِإّنَ
 َيْطَمُع َطَمَع 

َ
 َيِهّرُ َهِريَر اْلَكْلِب َو ال

َ
ِشيَعُتَنا َمْن ال

اْلُغــَراِب؛12 به راســتی شیعه ما همانند سگ 
تندخو، بداخالق نیست و همانند کالغ طمع 
نمی ورزد«. براساس روایات، خوش اخالقی 
عبارت است از: گشاده رویی با مردم، تبسم بر 
چهره داشتن، جود، کرم، سخاوت، فروتنی، 
مهــرورزی، نرمی، مــدارا، بردباری، صبر و 

استقامت و اموری نظیر این موارد.
 زمانی کــه به پیامبر خبر وفات ســعد 
بن معاذ را دادنــد، آن حضرت با جماعتي  از 
اصحاب  به طرف  منزل  سعد حرکت  کردند و 
امر نمودند تا سعد را غسل  دهند و خودشان او 
را دفن نمودند. با دیدن آن وضعیت، مادر َسعد 
گفت : گوارا باد بر تو اي  ســعد در این  بهشتي  

که  داخل  مي شوي !
رســول  خدا فرمودند: اي  مادر سعد! به 
طور جزم  بر خدا حکمي  نکن ؛ اینک  فشار قبر 

سعد را فرا گرفت .
عرض  کردند: شــما خود سعد را غسل  دادید 
و خود بر جنازة او نماز گزاردید و خود براي  او 
لَْحد قرار دادید. پس  چرا فرمودید : فشار قبر، 

سعد را در بر گرفت؟ !
حضرت  فرمودند: زیرا  ســعد با اهل  
منزلــش  بد اخالق  بــود، این  
فشار قبر اثر سوء خلق  او 

است.13

پی نوشت
1. ابراهيم بن حسن كفعمى، المصباح، ص219.

2. كلينى، كافي، ج 1، ص343.
3. شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج 1، ص303.

4. همان، ج 2، ص481.
5. محمد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة، ص274.

6. شيخ طوسي، الغيبه، ص339.
7. شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج 1، ص253.

8. همان، ج2، ص16.
9. محمد بن ابراهيم نعمانى، الغيبه، ص141.

10. احمــد بــن علــى طبرســى، اإلحتجــاج علــى أهــل اللجــاج، ج 2، 
ص499.

11. آل عمران: 159.
12. محمد بن ابراهيم نعمانى، الغيبه، ص203.

13. محمدباقر مجلسى، بحاراالنوار، ج 6، ص 220.

ْفَو؛6 هیئات هیئات فرج ما نمی رســد مگر  الّصَ
اینکه غربال شوید، سپس غربال شوید، مجدداً 
غربال شوید تا اینکه خداوند تیرگی را از بین ببرد 
و صفا و روشنی باقی بماند«. با توجه به روایات، 
امتحان به غیبت از دو جهت ســخت تر است: 
1. غیبت بسیار طوالنی می شود، به طوری که 
بیشــتر مردم در شک می افتند و جز اشخاص 
دارای معرفت کامل، کســی بر عقیده امامت 
باقی نخواهد ماند؛ چنان که پیامبر فرمودند: 
 َمِن اْمَتَحَن 

َّ
 َيْثُبُت ِفيَها َعَلى اْلَقْوِل ِبِإَماَمِتِه ِإال

َ
»ال

يَمان «7  2. ســخت بودن دینداری  ِ
ْ

اهَّلُل َقْلَبُه ِلل
که امام صادقg فرمودند: »هر کس بخواهد 
در عصر غیبت به دینش ملتزم باشد، مثل کسی 
است که خارهای درخت خرما را با دست کنار 
بزند. غیبت طول می کشد تا سیه رویان در این 

محک معلوم شوند«.8
اما می توان همة اسباب غیبت را به یک سبب 
واحد رساند و آن اینکه مانع مهم ظهور حضرت 
نداشتن یار و یاور است. اگر خوف قتل یا بیعت 
با ستمگران هســت، به دلیل نبود یاور است. 
چنانچه مردم هنوز احســاس نیاز نمی کنند، 
نشــانه عدم آمادگی برای یاری اســت و اگر 
آزمایش می شوند، به سبب آمادگی برای یاوری 
اســت. پس راز غیبت و مانع ظهور را در اعمال 

مردم و نبود یاور باید جستجو کرد.
امیرالمؤمنین، عليg می فرمایند: »َو اْعَلُموا 
ِ َو َلِكــّنَ اهَّلَل 

ــٍة هَّلِلَّ  َتْخُلــو ِمــْن ُحّجَ
َ

ْرَض ال
َ ْ
ّنَ األ

َ
أ

َسُيْعِمي َخْلَقُه ِمْنَها ِبُظْلِمِهْم َو َجْوِرِهْم َو ِإْسَراِفِهْم 

ْنُفِسِهم؛9 بدانید که زمین از حجت خدای 
َ
َعَلي أ

عزوجل خالی نمی ماند؛ امــا خداوند دیدگان 
خالیق را از دیدن حجتش به خاطر ظلم و جور 
و زیاده روی ایشان در حق خودشان کور خواهد 

کرد«.
امــام زمــانg در نامــه ای به شــیخ مفید 
َقُهْم اهَّلُل ِلَطاَعِتِه 

َ
ْشَياَعَنا َوّف

َ
َن  أ

َ
می نویسند: »َو َلْو أ

َعَلى اْجِتَماٍع ِمَن اْلُقُلوِب ِفي اْلَوَفاِء ِباْلَعْهِد َعَلْيِهْم 
َلــْت َلُهُم  ــَر َعْنُهــُم اْلُيْمــُن ِبِلَقاِئَنا َو َلَتَعّجَ

َ
ّخ

َ
َلَمــا َتأ

َعاَدُة ِبُمَشاَهَدِتَنا َعَلى َحّقِ اْلَمْعِرَفِة َو ِصْدِقَها  الّسَ
ا  ِصُل ِبَنا ِمّمَ  َما َيّتَ

َّ
ِمْنُهْم ِبَنا َفَما َيْحِبُسَنا َعْنُهْم ِإال

 ُنْؤِثُرُه ِمْنُهْم؛10 اگر شــیعیان ماـ  که 
َ

َنْكَرُهُه َو ال
خداوند توفیق طاعتشــان دهدـ  در راه ایفای 
پیمانی که بر دوش دارند، همدل می شــدند، 
میمنت مالقات ما از ایشان به تأخیر نمی افتاد، 
و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان می گشت؛ 
دیداری بر مبنای شناختی راستین و صداقتی از 
آنان نسبت به ما. ما را از ایشان باز نمی دارد، مگر 
امور ناخوشایندی که از آنها به ما می رسد و ما از 

آنان روا نمی دانیم«.
ازایــن رو نیاز امروز، اتحاد و همدلی و هم زبانی 
شــیعیان و دوری از رفتارهای ناپسند و مزین 
کردن خود به اخالق خوش است. قرآن کریم 
می فرماید: »َفِبمــا َرْحَمٍة ِمَن اهَّلِل ِلْنــَت َلُهم َو َلْو 
وا ِمْن َحْوِلك ؛11 به 

ُ
ا َغليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفّض

ً
ُكْنَت َفّظ

)برکت( رحمت الهی، در برابر آنان ]مردم [ نرم 
)و مهربان( شدی، و اگر خشن و سنگدل بودی، 

از اطراف تو، پراکنده می شدند«.
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حجت االسالم محسن دین پرور:

علتمحبوبیتپدرمسادهزیستیویکــــــــــــرنگیاست
به کوشش: سید محمد مهدی هاشمی

به نظرشما رمز موفقیت، پدرتان چیست؟
موفقیت ایشــان چند علت دارد. یکی اینکه ایشــان در کارهایشان خیلی 
منظم هســتند و دقیقاً کارها و برنامه های روزمره شان تقسیم شده است. 
مثاًل کارهای منزل، مســجد و مقداری کارهــای موقوفاتی که از مرحوم 
پدر بزرگشــان است، به هر کدام وقت جداگانه اختصاص داد ه اند. کارهای 
بنیاد نهج البالغه، مراجعات عمومــی، امور خیرین، مطالعات، تحقیقات  و 
نوشته های ایشان، همه برنامه ریزی شده است. همچنین حاج آقا وقت شان 
را تلف نمی کنند که مثاًل اینجا و آنجا بروند؛ اصاًل چنین برنامه هایی ندارند. 
البته گاهی تهران، قم یا  جلساتی در شهرستان ها داریم؛ منتها خیلی محدود 
است. حاج آقا از برنامه های مختلف زیاد استقبال نمی کنند و فقط به برنامه 

خودشان ملزم هستند.

سلوک و برخورد اجتماعی ایشان چگونه است؟ 
ایشان به احترام گذاشتن به مردم یا مراجعه کنندگان یا جواب دادن نامه ها، 
حتی اگر بی اهمیت باشد، خیلی مقید هستند. تأکید دارند که در مراجعات و 
تلفن ها، کسی معطل نشود. من بارها دیده ام که فردی می آید و کاری دارد، 

ایشان با سعه صدر برخورد می کنند.
در برنامه هایی که پدرم با خانواده، بستگان، مراجعه کنندگان و اهالی مسجد 
دارند، خیلــی عاطفی برخورد می کنند؛ بدون تکلــف و بدون اینکه برای 
خودشــان حریمی قائل باشند. با اینکه ایشان ِسمت های مختلف اجرایی، 
مدیریتی و نظامی از اوایل انقالب تا همین اواخر داشــتند، ولی هیچ کدام از 
آنها مانع نشد که طلبگی و خاکی بودن و مردم دار بودن شان از بین برود. آن 
موقع که حاج آقا در ســپاه بودند، محافظ داشتند. منزل  ما خیابان ایران بود. 
ایشان بعضی وقت ها صبح ها خودشان  می رفتند نان می گرفتند. محافظان 
ناراحت شــدند که برای ما مسئولیت دارد، شما چرا این طور رفتار می کنید؟ 

چنین روحیاتی دارند و خیلی برای خودشان حریم درست نمی کنند.    

حاج آقا به چه نکاتی در زندگی حساس هستند؟
در مســائل عبادی، خرج خانه و درس حساس بودند 
و نکاتــی را گوشــزد می کردند؛ ولی کســی را اجبار 
نمی کردنــد. بیشــتر جنبه های عاطفــی و اخالقی 

برایشان  مطرح بود.
به دوستان ما و اینکه با چه کسانی رفت و آمد داریم نیز 
حساس بودند؛ چه در دوران راهنمایی و دبیرستان و چه 
االن. بر روی برنامه های درســی و کاری ما نیز خیلی 
حساس هستند. هنوز هم که هنوز است، روزی دو سه 
بار به من زنگ می زنند که برنامه ات چیست؟ حداقل 

روزی دو سه بار زنگ می زنند که کجا رفتید؟ چی شد؟ 

سلوک ایشان با مردم چگونه است؟
خیلی اهل مراعات هستند. جوری هستند که مثاًل بعضی وقت ها اطرافیان 
حاج آقا می گویند: شــما خیلی احترام می کنید و خیلی حریم نگه می دارید. 
پدرم یک نفر را که می بیند، آن قدر تحویلیش می گیرد که ما گمان می کنیم 

آن شخص سی سال است که با حاج آقا آشنا است. 

نسبت به عبادات و زیارات چگونه هستند؟
خیلی حســاس هستند. مادرم می گوید که از زمانی که با پدرم ازدواج کرده، 
تا حاال سابقه نداشــته که یک شب نماز شب ایشان ترک شده باشد. سایر 
عباداتشان نیز تا حاال یک بار ترک نشده و خود را ملزم به انجام آنها می دانند.

اگر امکان دارد دربارة نظم ایشان بیشتر توضیح دهید. 
خود حاج آقا می گویند که من پانزده ســالی که قم بودم، یک جلســه هم 
درســم را تعطیل نکردم و یک دقیقه وقتم را تلف نکردم. حاج آقا می گفتند 
مؤسسه در راه حق را تأسیس کرده بودیم و روزی سه یا چهار ساعت، به آنجا 
می رفتم. ظهر که می شد، نماز را می خواندم و منزل می رفتم. پس از خوردن 
ناهار و استراحت، یا مباحثه  درسی می کردم یا به مؤسسه در راه حق می رفتم. 
می گفتند در پانزده سالی که قم بودیم، فقط یک بار جلسه درس تعطیل شد 
که آن هم مجلس ختمی در تهران و مجلس عروسی یکی از بستگان بود. 
یک بار هم آقای خسروشاهی ایشان را به یک میهمانی دعوت می کنند که 
آن میهمانی دقیقاً تالقی کرده بود با ســاعت درس و مباحثه ایشان. آن دو 
جلسه را تعطیل کردند و غیر از این دو مورد، سابقه نداشت که درس و بحث 

و مباحثه و مطالعه را تعطیل کنند.

در سلوک رفتاری و اخالق ایشان چه نکته برجسته ای وجود دارد؟
حاج آقا مقید هستند که هر کجا هستند، نماز را اول وقت بخوانند. دو سالی 
که پدرم هند بودند، من خدمت ایشــان بودم، آنجا هم 
همین طور بود. آنجا هم در همان دفترشان که در خانه 
فرهنگ مســتقر بود، نمازخانه ای داشت که حاج آقا 

معمواًل ظهر و عصر در آنجا نماز می خواندند. 

در فشارها و مشکالت چه طور عمل می کردند؟ 
معمواًل حاج آقا از کوره در نمی رفتند و با آنکه ِسمت های 
اجرایی و سیاســی و مدیریتی، بر اثر همان شخصیت 
کتومی که از پدر و پدر بزرگ و اجدادشان به ارث رسیده، 

منبر  امام جماعت طراز

آیت اهلل سید جمال الدین دین پرور، از علمای طراز اول حوزه علمیه و فعاالن انقالب اسالمی است. فعالیت عمده 
این عالم بزرگوار در ارتباط با کتاب شــریف نهج البالغه است. در فضایی صمیمی در بنیاد نهج البالغه، با حجت 
االســالم سید محسن دین پرور، گفت و گویی درباره سیر و سلوک پدر و رمز موفقیت ایشان در زندگی طلبگی 

ترتیب دادیم. ایشان هم اکنون مسئولیت بنیاد بین المللی نهج البالغه را بر عهده دارد.


حاج آقا یک نفر را که می بیند، 
آن قدر تحویلیش می گیرد که ما 
گمان می کنیم آن شخص سی 
سال است که با حاج آقا آشنا 

است. 



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

16



مسجــــد
شمـاره185
خــــردادماه
1 3 9 4

17

هیچ وقت اهل اینکه بگویند ما فالن جا فالن کار را کردیم، نبودند. با اینکه 
کارهــای حاج آقا در حد عالی و خوب بوده، هیــچ وقت این گونه نبوده که 
بخواهند از آنها سوء استفاده کنند. منش شایسته و سادگی، همیشه سرلوحه 

کارهای ایشان بوده است. 

چنانچه آیــت اهلل دین پــرور، از خانواده دین پرور نبودنــد، به اینجا 
می رسیدند؟

قطعاً موقعیت خانوادگی خیلی مؤثر است. منتها تالش و کوشش و حرکات 
و سکنات و سلوک ایشان نیز قطعاً مؤثر بوده است. کسانی که ایشان را می 
شناسند، از مردم شمیران، تهران، قم و حتی هند، حسن اخالق و عمل ایشان 
را تأیید می کنند. مثاًل طلبه های هندی، بعد از بیست و چهار، پنج سال حاج 
 آقا می آیند و می گویند که حاج آقا دین پرور چیز دیگری اســت. رفتار و نوع 

سلوک و نوع برخورد و کارها و خدمات ایشان، غل و غشی ندارد. 
 کسی که این پشتوانه را داشته باشد و خودش هم خوب باشد، طبیعتاً خیلی 
پیشرفت می کند. کسی که آن پشتوانه را نداشته باشد، از صفر شروع می کند، 
ولی آن که پشتوانه خانواده را داشــته باشد، پنجاه درصد راه برای او هموار 
است. االن در جامعه افرادی را داریم از روحانیون و وعاظ محترم و  منشأ اثر 
و دارای خدمات و متدین و تأثیرگذار روی جوان ها، که هیچ پیشینه علمی و 
فقاهتی نداشتند. پیشینه مذهبی داشته اند و پدرشان حال ل خور بوده که آنها 
به این موفقیت رسیده اند. البته پیشینه هم مؤثر است؛  منتها در جایی که خود 

طرف هم مثل پیشینه  اش باشد. 

در فرمایش های شما به برخورد و رفتار آیت اهلل دین پرور با مردم اشاره 
کردید. مقداری ملموس تر نوع سلوک اجتماعی ایشان را بیان بفرمایید.

حاج آقا خیلی حرمت و شأن افراد را رعایت می کنند؛ حتی اگر آن فرد غریبه 
باشد. شاید بتوانم بگویم که علت محبوبیت ایشان  این است که واقعاً قول و 
فعلش تقریباً و تحقیقاً یکی است. بعضی ها متأسفانه این طور نیستند. علت 
دیگر محبوبیت حاج آقا، به خاطر ساده زیستی و یکرنگی ایشان است. مردم 
از ساده زیستی حاج آقا تعجب می کنند که ایشان پیاده بین منزل و مسجد، 
تردد می کنند یا سوار تاکسی می شوند. گاهی در قم نگران می شویم که حاج 
آقا تنها رفتند حرم؛ ولی ایشــان خیلی راحت از کنار این مسائل می گذرند و 

برای ایشان مهم نیست.
پارسال قم آمده بودند و وسیله نداشتند. چون تنها بودند من با ایشان به تهران 
برگشتم. سوار خط های مختلف ماشین  شدیم تا رسیدیم ترمینال جنوب. به 
حــاج آقا گفتم: این دفعه را با مترو برویم. مردم خیلی تعجب کردند که یک 
آیت اهلل پیرمرد، ســوار مترو شده اســت. مترو که سوار شدیم، دو تا جا بود، 
نشســتیم. ایستگاه  بعد، پیرمردی سوار شد. من جایم را به او دادم و مشغول 

صحبت با حاج آقا شــدم. برای مردم خیلی جالب بود. 
دائم سؤال می کردند. در تجریش از مترو پیاده شدیم. 
حاج آقا با حالت خوشحالی به من گفتند که خیلی کار 
خوبی کردی که برای آن پیرمرد بلند شدی و احترامش 
کردی. حــس کردم که از این کار خیلی خوشــحال 
شــدند. مرتب می گفتند خیلی کار خوبی کردی که به 

خاطر او بلند شدی. 

اگر خاطره دیگری در مورد نحوه برخورد ایشان با 
مردم دارید بفرمایید.

ایشان تعریف می کردند که حدود سال چهل، با مرحوم 

ســید جعفر، یعنی پدرش ، در خیابان می رفتیم. یک آقای کرواتی و ریش 
تراشیده، از من آدرسی پرسید. با خودم گفتم آقای سید جعفر معطل می شود؛ 
لذا ممکن اســت دوست نداشته باشد من با یک آدم کرواتی صحبت کنم. 
جواب او را به طور خالصه دادم و سریع خدمت پدرم آمدم. سید جعفر گفت: 
باباجون،  کسی که از آدم ســؤال می کند، آدم قشنگ جوابش را می دهد و 

راهنمایی اش می کند. 
خاطره دیگر اینکه مرحوم عموی حاج آقا که پارسال فوت کردند، گفتند که 
یک روز دربند بودیم. در منزل ما باغچه ای بود. آقا سید جعفر گفتند که بلند 
شو برویم شهر. یک خانه هم در شهر داشتند. گفتم: آقا جان، هوا بسیار گرم 
اســت. آن موقع هم که وسیله نبود. پیاده آمدیم. سه راه جعفرآباد پیچیدیم 
سمت پایین. آنجا خانه ای بود که درش باز بود و پرده اش افتاده بود. آقا وارد 
خانه شــد. من هم وارد خانه شدم. یک بچه  در حوض بود. آقا دست بچه را 
کشیدند و از حوض بیرون آوردند. بعد صاحبخانه را صدا کردند و گفتند: شما 
بچه دارید، مواظب بچه تان باشــید؛ مبادا این بچه خفه شود. بعد به من رو 
کردند و گفتند: آســید علی ما کارمان تمام شد، برگرد برویم دربند. گویا به 

ایشان الهام شده بود که باید جان این بچه را نجات دهد. 
سید جعفر مقام بلندی داشتند که متأسفانه داستان ها 
و کرامات ایشان جایی ثبت نشده است. داستان تأیید 
ایشان توسط آقای بروجردی معروف است. عده ای از 
خّیرین و متدینین شمیران پیش مرحوم آقای بروجردی 
در قــم آمدند تا وجوهات خود را حســاب کنند. آقای 
بروجردی پرسیده بودند: شما از کجا تشریف آوردید؟ 
گفتند: از شمیران آمده ایم. آقای بروجردی متغیر  شدند 
و به آنها گفتند  که مگر آنجا آقای آســید جعفر نیست؟ 
پیش آســید جعفر بروید. من قبول نمی کنم. ایشان از 

طرف من آنجا است. 


 مادرم می گوید که از زمانی که 
با پدرم ازدواج کرده، تا حاال 
سابقه نداشته که یک شب نماز 

شب ایشان ترک شده باشد. سایر 
عباداتشان نیز تا حاال یک بار ترک 
نشده و خود را ملزم به انجام آنها 

می دانند.





ــــــــــــــــروری راهورســـــــــــــــــــــــمدیــنپ
آیت اهلل سیدجمال الدین دین پرور، در 
هشتمین روز اسفند 1317 شمسی، 
در خانــواده ای از تبــار روحانیت و 
ســیادت پا به عرصه وجود گذاشت. 
اجداد ایشان همگی در دربند شمیران 
اقامت داشتند. محل والدت ایشان 
در خیابــان ری تهران بود؛ جایی که 
بســیاری از خانواده هــای مذهبی 
در آنجا زندگــی می کردند. از دوران 
کودکی به مسائل دینی عالقه داشت؛ 
به طوری که همراه بســتگانش به 
جلسات مرحوم فلسفی می رفت و بعد 
از جلســه، برای بچه های دیگر منبر 

مرحوم فلسفی را تکرار می کرد.
در نوجوانی بــر اثر رفت وآمد مرحوم 
عالمه کرباســچیـ  که از دوستان 
پدر ایشان حاج سیدمهدی دین پرور 
بودـ  و شــرکت در جلســات علمی 
عالمه با پدر، مجــذوب علوم دینی 
 شد و در همان جلســات، عالمه به 
سیدجمال الدین توصیه می کند که 

درس طلبگی را شروع کند.

ورود به حوزه علمیه
سیدجمال الدین کالس سوم تا ششم 
را به علــت مهاجرت پدر به قم برای 
استفاده از محضر آیت اهلل بروجردی، 
در مدرسه باقریه که واقع در مدرسه 
فیضیه بود، سپری کرد. بعد از کالس 
ششم دبستان، در دوازده سالگی وارد 
حوزه شــد و در مدرسه فیضیه درس 
طبلگی را خدمت عالمه کرباسچی 
شروع کرد و در پانزده سالگی به دست 

پدر، در دربند شمیران معمم شد. 

اساتید
ایشان ادبیات را در محضر استادانی 
چــون مرحوم عالمه کرباســچی 
و مرحــوم نحوی و فشــارکی فرا 
گرفتند، لمعتیــن را خدمت آیت اهلل 
ســتوده، رســائل را نــزد آیت اهلل 
ســبحانی و کفایــه را در خدمــت 
آیت اهلل سلطانی و آیت اهلل منتظری 
آموختند. در خــارج فقه و اصول از 

امام خمینی، آیــت اهلل بروجردی و 
آیت اهلل شیخ مرتضی حائری، پسر 
مرحوم مؤسس و همچنین آیت اهلل 
گلپایگانی و آیت اهلل شــریعتمداری 
بهــره بردند. تفســیر و فلســفه را 
خدمت عالمه طباطبایی و انصاری 
شــیرازی و محمدی گیالنی تلمذ 
کردند. همچنین در دوران تحصیل 
و شــرکت در درس حاج آقا مرتضی 
حائری که در مســجد عشــق علی 
برگــزار می شــد، با مقــام معظم 
رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی 

هم درس بودند.
ایشان از عالمه طباطبایی چنین یاد 
می کند: سادگی و عدم تکلف ایشان 
فوق العــاده بود و بــه مباحث علمی 
و درس و بحث اشــتیاق داشتند؛ به 
طــوری که حتی با وجود کســالت، 
درس را تعطیــل نکردند و تدریس را 

ادامه دادند.
از مرحوم آیت اهلل بروجردی خاطره ای 
را به این مضمــون نقل می کردند: 


آیت اللـه دین پرور با الهام از عالمه 
امینی به فکر تأسیس بنیاد نهج البالغه 
می افتد که حاصل آن دویست 
کتاب، نشریه، مقاله و شانزده کنگره 
بین المللی و تصویب رشته نهج 
البالغه در چند دانشگاه کشور و 
تأسیس پژوهشکده نهج البالغه 
است که در مقطع دکتری دانشجو 
می پذیرد.
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من در بیست ســالگی کتابی به نام 
ماجــرای نهضت زنان نوشــتم. به 
منــزل آقای بروجردی رفتم و کتاب 
را خدمت ایشان دادم. ایشان در همان 
جلسه که آقایان علما مشغول گفتگو 
بودند، کتاب را باز کردند و مشــغول 
مطالعه شــدند. برای مــن که یک 
بچه طلبه بودم، بسیار جالب بود که 
این قدر به کتاب توجه کردند. مدتی 
طول کشید، با خودم گفتم: اگر آنجا 
بمانم، شــاید خوب نباشد؛ لذا بدون 
خداحافظی از محضر ایشــان خارج 
شدم. در کوچه پیشکار آقا آمدند و به 
من از طرف آقا شــصت تومان هدیه 

لطف کردند.
ایشان در هیجده ســالگی به مدت 
دوسال بعد از بازگشت پدر به تهران، 
درمدرســه حجتیه سکنی گزید و در 
بیست ســالگی با خانواده ای تجار و 

متدین، وصلت کرد. 

فعالیت های سیاسی 
قبل از انقالب در قــم فعالیت های 
سیاسی داشت و در جلسات سیاسی، 
همراه شهید مطهری و شهید بهشتی 
شرکت می کردند که دبیرستان دین و 
دانش مقر فعالیت آنها بود. در سال  41 
که منصور ترور شد، ایشانـ  در حوالی 
سعدآبادـ  بر روی منبر علیه اسراییل 
و در دفاع از امام صحبت کردند. شب 
نــوزده رمضان بعد از ســخنرانی در 
مسجد جامع دربند و هنگام مراجعت 
به منزل، در ســاعت دو یا سه نصف 
شب، ســاواک ایشان را دستگیر و به 
زندان قزل قلعه منتقل کرد. در آنجا 
به همراه چند تــن از علما، همچون 
مرحوم شــهید محالتی و آیت اهلل 
طاهری خرم آبــادی به مدت دو ماه 
زندانی بودند. از سال 53 با مهاجرت 
به تهــران، فعالیت های دینی خود را 
در این شــهر پیگیری  کردند. قبل از 
انقالب از رهگذر حضور در جلسات 
طالب تهرانــی، با امام در ارتباط بود 
و بعد از انقالب به واســطه فعالیت و 
مسئولیت آموزش عقیدتی در سپاه 
پاســداران، خدمت امام می رســید. 
فعالیت های ایشان بعد از انقالب هم 

ادامه داشــت، به طوری که روزنامه 
جمهوری اســالمی را با همکاری 
شهید بهشتی و مقام معظم رهبری و 
آقای کاظم بجنوردی تأسیس کردند 
و در آن چند مقاله به چاپ رســاندند. 
فعالیت هــای آیــت اهلل دین پرور به 
ایران محدود نشــده و در سال هفتاد 
از ســوی مقام معظم رهبری به هند 
رفت و در آنجا مشغول فعالیت تبلیغی 

و دینی و ارتباط با شیعیان هند شد. 

در محضر نهج البالغه
فعالیت عمده ایــن عالم بزرگوار در 
ارتباط با کتاب شریف نهج البالغه 
است. داستان شــیفتگی ایشان به 
نهج البالغــه، بــه مهمانی عالمه 
امینــی در منزل آقــای دین پرور 
برمی گــردد. در آن مهمانی عالمه 
امینی می گوید کــه روزی به حرم 
حضرت امیرg مشــّرف می شوند 
و از حضــرت می خواهنــد که بعد 
از ســال ها تحصیل، توفیق انجام 
یک کار علمی را بــه عالمه دهند. 
پس از این توســل، در ذهن عالمه 
فکر تألیف الغدیر می افتاد. آیت اهلل 
دین پــرور با الهــام از عالمه امینی 
به فکر تأســیس بنیاد نهج البالغه 
می افتــد که حاصل آن دویســت 
کتاب، نشریه، مقاله و شانزده کنگره 
بین المللــی و تصویب رشــته نهج 
البالغه در چند دانشــگاه کشــور و 
تأسیس پژوهشــکده نهج البالغه 
است که در مقطع دکتری دانشجو 
می پذیرد. در حال حاضر این بنیاد در 
تهران، مشهد و قم مشغول فعالیت 
اســت. از دیگر فعالیت های ایشان 
اقامه نماز جماعت است که به مدت 
ده سال در مسجد قبا و چندین سال 
در مســجد اعظم تجریش در نوبت 
ظهر و مغرب، نماز جماعت را اقامه 
می کنند و اداره مســجد و برگزاری 
مراســم در ایام محــّرم و رمضان و 
سایر مناسبت ها را عهده دار هستند. 
گفتنی اســت که مــردم منطقه به 
آیت اهلل دین پرور و خاندان ایشــان 

عالقه مند هستند.

وردرمصاحبهاختصاصیباماهنامهمسجد: آیتاللـهدینپر

اقامهجماعت
ازمهمترینعوامل

هدایتمردم
بهامورالهیاست

لطفاً در مورد خانواده و سابقه روحانیت در 
خانواده تان چند کلمه ای برای ما صحبت 

بفرمایید. 
با توجه بــه اطالعات موجود، اجداد ما تا جد 
پنجم مشخص اســت. مرحوم پدر بزرگم 
ســید جعفر دربندی، پدرشان سید ابوتراب 
دربندی که از شاگردان مرحوم آخوند بودند. 
پدر ایشان سید مهدی نیز روحانی بودند. جد 
اعلی و باالترشان مرحوم سید کاظم بود که 
سید کاظم عالم نبوده و صباغ بود که در همان 
دربند ساکن بوده است. ایشان با خان دربند 
دچار اختالف می شــود و خان شجره نامه 
 ایشان را می گیرد و دیگر به ایشان نمی دهد؛ 
لذا ما االن شــجره نامه نداریــم. در زمان ما 
کسانی بودند که سید ابوتراب دربندی را دیده 

بودند و روش و برخوردهای ایشان را جسته و گریخته نقل می کردند. 
ســید ابوتراب دربندی سال ها در نجف بودند در درس آخوند شرکت 
می کردند. با آنکه درس و بحث داشــتند، نجف را ترک می کنند و به 

ایران می آیند و در تهران در حوزه مشغول تدریس می شوند.
سید ابوتراب در دربند، درس خارج فقه داشتند. مرحوم آقای شعرانی 
برای پدر ما نقل کردند که سید ابوتراب دربندی در دربند، درس خارج 

فقه دارند. 
ایشــان کتوم بودند و هیچ چیزی از خود اظهار نمی کردند. هیچ گاه 
خود را مطرح نمی کردند؛ بنابراین افراد زیادی از مقام علمی ایشــان 
بی اطالع بودند. ما شنیدم که ایشان درس خارج می گویند، یک روز 
در درس ایشان شرکت کردم. درس پرباری بود. احساس غبن کردم 

که چرا تا حاال شرکت نکردم. 
مرحوم سید ابوتراب در موقعیت مرجعیت در نجف بودند، ولی برای فرار 
از مرجعیت و پرهیز از این مقام ها نجف را رها کردند و به ایران آمدند. 
آنجــا، هم درس خارج فقه داشــتند و هم برای مردم عادی صحبت 
می کردند. نکته مهم در زندگی علمای قدیم این است که بنایشان بر 
این بود که با مردم صحبت کنند. دایی خانواده ما که از منسوبین سید 
ابوتراب و تاجر بازار بودند، گفتند که در ایام تابستان بازاری ها به منزل 
سید ابوتراب در شمیران می رفتند و گاهی تا شب همان جا می ماندند. 
در آن جلســه به جز اخبار و احادیث هیچی مطرح نبود. ایشــان به 

مسجــــد
شمـاره185
خــــردادماه
1 3 9 4
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جای اینکه حــرف متفرقه بزنند، حدیث و اخبار 
می خوانند تا مردم را با معارف اسالمی آشنا کنند. 
در ایام محّرم و  ماه مبارک رمضان ایشــان مقید 
بودند که در مجالس عزاداری حضور پیدا کنند. 
یک سال ایام عاشورا ایشان مریض می شوند و 
سر و صورت شــان ورم می کند. ایشان با همان 
حالت می گویند که من باید روز عاشورا به تکیه 
دربند بروم. وقتی که ایشــان با آن حال بیماری 
وارد تکیه می شوند، شور و حالی بر مجلس حاکم 

می شود و موج گریه باال می زند. 
پدر شما چند سال امام جماعت بودند؟

حدود چهل ســال در شمیران، دربند و تجریش 
امام جماعت بودند. 

در کجا دائم نماز می خواندند؟
در مساجد جامع دربند، نیاوران، اعظم تجریش، 
خان و... نماز را اقامه می کردند؛ منتها بیشــتر در 
مســجد اعظم بودند. بیشتر اوایل جوانی دربند 
بودند که در آنجا، داســتان های جالبی برایشان 
اتفاق می افتــد. در زمان طاغوت دربند از جهت 
فحشاء و منکرات خیلی جای بدی بود. کافه های 
مشروب فروشی و زن های بد علنی شده بود. زمان 
دکتر مصدق پدرم اقدام کردند که آن کافه ها را 
ببندنــد. اطالعیه چاپ کردنــد، کافه چی ها را 
دعوت کردند، صحبت کردند، موجی ایجاد شد 
که کافه ها را بســتند و ... ایشان اقدامات زیادی 
می کردند کــه آن موقع هیچ کس این اقدامات 
را انجام نمی داد. بعضی کافه چی ها توبه کردند 
و برخی توبه خود را شکستند! با این حال ایشان 

فعالیت های خود را متوقــف نمی کردند. یادم 
هست که روز یازدهم محّرم دسته ای از عزادارها 
را ترتیب می دادنــد که از دربند به حرم حضرت 
شاه عبدالعظیمg بروند. شاید ده بیست ماشین، 
اتوبوس، کامیون، به همراه جمعیت فراوان برای 
عزاداری، به سمت حضرت عبدالعظیم حرکت 
می کردند. از آنجا که می آمدند، شــب به بازدید 
مکان هایی مثــل اوین، درکــه و مکان های 
دیگری می رفتند و دوازده شب دربند می رسیدند. 
آن موقع که هیچ جا خبری نبود، ایشان این کار 

را انجام می داد. 
این رسم هنوز هست؟

خیر، بعد از فوت ایشان تمام شد.
با وجود مشاغل مختلف کاری، درسی و علمی، 
چطور این قدر نماز جماعت برای شما اهمیت 
دارد و ظهر و شب مقید هستید که نماز جماعت 

ترک نشود؟ 
اهالی شمیران به خاطر فعالیت های تبلیغی اجداد 
ما، به حضور در مســجد رغبتی دارند و مساجد 
همواره محور تجمع مردم و توجه به امور معنوی 
اســت؛ هرچند جمعیت چندانــی در آن حاضر 

نشود.
نظام جامعه و اداره امور معنوی و ایمان و اعتقاد 
مردم، به این پایگاه وابسته است؛ لذا این پایگاه 
بایــد فعال و در ارتباط با مردم باشــد. مردم نیاز 
معنوی شان را می توانند با مساجد تأمین کنند. 
ازاین رو اقامه جماعت را یکی از کارهای مهمی 
می دانم که تأثیر بسزایی در اداره جامعه و هدایت 
و توجه مردم بــه امور الهی و معنوی دارد. علت 

تأکید شرع مقدس بر نماز 
جماعت، این است که نماز 
برای  جماعت محــوری 
حفظ، صیانت و نگهداری 
امت بر اساس ایمان و تقوا 

است. 
نماز جماعت باید چگونه 
اقامه شــود و نظــم آن و 
ارتباط بــا مأمومان باید 

چطور باشد؟
باید مواظــب بود که نظم 
رعایت شــود و وقت مردم 
تلف نشــود. همواره مثل 
کسی که ســه وعده غذا 
می خورد و تقویت می شود، 
باید هر بار که مردم به نماز 
می آیند، چیزی برداشــت 
کننــد و از لحــاظ معنوی 
برنامه های  شوند.  تقویت 
معنــوی، عبــادی، دعا و 
خدمات اجتماعی، در پرتو 
ارتباط ویژه با مردم حاصل می شود. بنابراین باید 
همه با هم باشد تا مکتبی که پیغمبر ایجاد کردند، 

شکل گیرد.
اگر صحبتی با ائمه جماعات دارید بفرمایید؛ با 
توجه به اینکه صحبت های شما دست دوستان 

ائمه جماعات کل تهران می رسد. 
امام جماعت، کار و شغل مهمی است که نقش 
مهمی در تربیــت دارد. همان طور که هر کس 
باید یک پزشــک خانواده داشــته باشد، باید با 
یک روحانــی و مرکز دینــی در ارتباط مداوم 
باشــد تا بتواند زندگی معنوی خود را اداره کند و 
اخالق، رفتار و جزئیات زندگی  خود را بر اساس 
آموزه های اســالم سامان بخشد. این ارتباط به 

شرطی سودمند است که دائمی باشد.  
وظیفه امامان جماعت در این باره چیست؟

مــردم را با اخالق، علم و ارتبــاط ویژه آموزش 
دهند. عالوه بر این، با روش  حســنه و برآمده از 
اسالم، از جهت اخالقی مردم را تأمین نمایند و 

برای حل مشکالتشان به آنها کمک کنند. 
امروزه ارتباط ائمه جماعات مثل قدیم نیســت. 
مردم در گذشته با علما خیلی مأنوس بودند. قبل 
از نماز می نشستند، بعد از نماز... علما وقتشان را 
برای مردم می گذاشتند و حتی به عیادت بیماران 

می رفتند. برای این مسائل چه کاری باید کرد؟
باید همانند گذشته عمل شود و علما و روحانیان، 
با مردم و در میان مردم باشند. هر قدر این ارتباط 
ضعیف شــود، به همان اندازه هدایت و تربیت 

جامعه ضعیف می شود. 


 اقامه جماعت را یکی از کارهای 
مهمی می دانم که تأثیر بسزایی 

در اداره جامعه و هدایت و توجه 
مردم به امور الهی و معنوی دارد


در زمان طاغوت دربند از 

جهت فحشاء و منکرات خیلی 
جای بدی بود. کافه های 

مشروب فروشی و زن های بد 
علنی شده بود. زمان دکتر 

مصدق پدرم اقدام کردند که آن 
کافه ها را ببندند. اطالعیه چاپ 
کردند، کافه چی ها را دعوت 

کردند، صحبت کردند، موجی 
ایجاد شد که کافه ها را بستند





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجالبالغه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردیشیفتهن
شرحوتفسیرخطبهقاصعه

سید جمال الدین دین پرور

»وال تكونوا كالمتكبر على ابن أّمه من غير ما فضل 
جعله اهَّلل فيه ســوی ما الحقت العظمة بنفسه من 
عــداوة الحســد و قدحــت الحميــة فى قلبــه من نار 
الغضــب و نفــخ الشــيطان فــى أنفــه من ريــح الكبر 
الــذی أعقبه اهَّلل به الندامة و ألزمه اثام القاتلين إلى 
يوم القيامة؛ وچون قابیل مباشید که بر فرزند مادر 
خویش سرکشــی کرد، بی آنکه خدا در وی هیچ 
برتری نهاده باشــد؛ مگر همان بزرگ بینی ناشی 
از حسادت و دشمنی حاصل از آن و فروزش آتش 
خشم برخاســته از تعصب در قلب او و دمیدن باد 
نخوت شیطانی در بینی اش؛ آن چنان که خداوند 
او را به پشیمانی کیفر داد و سنگینی گناهان همة 

قاتالن تاریخ را تا قیامت بر گردة او نهاد«.1 
تکبر، برادری و عواطف نمی شناسد

1. یکی دیگر از مصادیق بــارز تکبر، رفتار قابیل 
فرزنــد حضرت آدمg با برادرش هابیل اســت. 
ایــن بیمــاری اخالقی خطرنــاک به هیچ کس 
رحم نمی کند؛ به طوری که ممکن اســت در خانه 
پیامبران و بین فرزنــدان آنان هم راه یابد و آنها را 
مورد حمله و هجوم قرار داده و سرانجام به سقوط 
و هالکت بکشاند. لذا هرکس که در شرایط و مقام 
عالی تر باشد، باید بیشتر مراقبت کند و انتساب با 
»بیت« یا »شــخصیت«، کسی را بیمه نمی کند؛ 

چه اینکه خطر به آنان نزدیک تر است.
2. نکتة دیگر آنکه تکبر به اندازه ای کور و خشــن 
است که باالترین علقه ها و روابط خونی و فامیلی را 
زیر پا می گذارد تا آنجا که دو فرزند یک مادر که  باید 
پشت و پناه یکدیگر باشند و عواطف و مهربانی آنان 
چنان قوی باشد که در برابر تهاجم دیگران مدافع 
و یاور هم گردند، به قتل دیگری اقدام می کنند. از 
اینجا روشن می شود که اگر خودسازی و تهذیب 

اخالقی گســترش نیابد، امنیت جامعه به شدت 
تهدید شــده، امن ترین خانه ها، یعنــی خانواده 
ناامن ترین می شود و آرامش از جامعه رخت بربسته 

و جّو پلیسی و تهدید حاکم خواهد شد.
3. همة انسان ها یکسان آفریده شده اند و خداوند 
کســی را بر دیگری برتری نداده و یگانه مالک 
ارزش و برتری، تقوا است که ضد تکبر و خودبینی 
است. همان گونه که در قرآن کریم می خوانیم: »يا 
ايهــا النــاس انا خلقناكم من ذكــر و انثى و جعلناكم 
كرمكــم عنــداهَّلل  شــعوبا و قبائــل لتعارفــوا إّن اهَّلل ا

اتقيكم«.2
این بیماری روحی و اخالقی، دید افراد را نسبت به 
حقایق وارونه می کند و آنها را به خودبینی و تکبر 

مبتال می سازد.
حسادت، محصول تکبر

بر اثر بیماری تکبر، حسادت پیدا می شود و متکبر 
نسبت به دیگران دشــمنی می ورزد؛ زیرا خود را 
کامل می پندارد و در هــر کمالی، فقط برای خود 
اولویت قائل اســت، تا آنجا کــه هیچ کس را در 
کماالت، همتای خود نمی بیند. در این فکر و پندار 
غلط و غیرواقعی، به دیگران حســد برده و آتش 
حمیت و خودســتایی را در دل شعله ور می سازد. 
در نتیجــه غضب و عصبیت فوران می کند و همه 
فضایل را می سوزاند: »من عداوة الحسد و قدحت 

الحمية فى قلبه من نار الغضب«.
نیز وسوسه ها و افکار شیطانی در روح متکبر دمیده 
می شــود. این خودبرتربینی، پنــدار اولویت را در 
جــان او تقویت می کند. لفظ نفخ در جمله »و نفخ 
الشــیطان فی انفه« کنایه از القای این وسوسه و 

خطورات )به  یاد آمدن( شیطانی است.
4. ســرانجام تکبر و خودبرتربینیـ  که آفریننده 

دشمنی و حسادت در وجود انسان استـ  پشیمانی 
اســت که خود عقوبت بزرگ این اخالق زشــت 
می باشــد. قابیل پس از عملی ساختن حسادت 
خود به برادرش و قتل او سخت پشیمان شد؛3 ولی 
این پشیمانی سودی نداشت. افزون بر آن بدعت 
و روش ناپسندی بود که در تاریخ بنیان نهاد و تا روز 

قیامت گناه همة قاتالن را به پای او می نویسند. 
معاویه وارث ابلیس و قابیل

»االو وقــد امعنتــم فى البغى و افســدتم فــى االرض 
للمؤمنيــن  مبــارزة  و  بالمناصبــة  هَّلل  مصارحــة 
بالمحاربة؛ هان بدانید که نافرمانی و ستمگری را 
به نهایت رسانده اید و زمین را بر اثر دشمنی آشکار 

با خدا و ستیز با مؤمنان به تباهی کشانده اید«.
درس بزرگ دیگری که از بیانات امامg استفاده 
می شــود، توجه دادن به مسائل روز در هر زمان و 
رابطه آن با رویدادهای تاریخی و عبرت آموزی از 
آن برای نســل حاضر است. مظهر تکبر ابلیس و 
قابیل، معاویه و طرفدارانش بودند. امامg خطاب 
به آنها می فرماید: »شمایان هم، راه آنها را می روید 
و در ســتم و سرکشــی و گرایش به باطل، پای 

می فشارید و در زمین فساد می کنید«.
بنابراین ریشه و علت مخالفت با حکومت علوی 
 gهمان انگیزه ابلیس و قابیل است. حضرت امیر
در فراز قبل فرمود: شــما مانند قابیل نباشید که به 
بیماری خود بزرگ بینی مبتال شــد و به بردار خود 
حسد برد و او را کشت. شما امروز برادرکشی به راه 
انداخته اید و از سِر نخوت و غرور، حاضرید هزاران 
بی گناه را به خاک و خون بکشید و فتنه و فساد کنید 

تا به ریاست و حکومت برسید.
»امعان« در ستم و تجاوز، یعنی نقشه کشی های 
عمیق و توطئه های درازمدت که در دو جمله بعد، 

منبر  امام جماعت طراز

آیت اهلل سید جمال الدین دین پرور همت اصلی خویش را در ارتباط با 
کتاب شریف نهج البالغه مبذول داشته است. داستان شیفتگی ایشان به 
نهج البالغه، به مهمانی عالمه امینی در منزل آقای دین پرور برمی گردد. 
 gدر آن مهمانی عالمه امینی می گوید که روزی به حرم حضرت امیر
مشّرف می شــوند و از حضرت می خواهند که بعد از سال ها تحصیل، 
توفیق انجام یک کار علمی را به عالمه دهند. پس از این توسل، در ذهن 
عالمه فکر تألیف الغدیر می افتاد. آیت اهلل دین پرور با الهام از عالمه امینی 
به فکر تأسیس بنیاد نهج البالغه می افتد که حاصل آن دویست کتاب، نشریه، مقاله و شانزده کنگره 
بین المللی و تصویب رشته نهج البالغه در چند دانشگاه کشور و تأسیس پژوهشکده نهج البالغه 
است که در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد. در حال حاضر این بنیاد در تهران، مشهد و قم مشغول 

فعالیت است.
آنچه در پی می آید حاصل کار علمی ایشان درباره شرح و تفسیر خطبه قاصعه است.

مسجــــد
شمـاره185
خــــردادماه
1 3 9 4
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در این باره توضیح بیشتری داده می شود:
1. »مصارحــة هلل باناصبه«: دشــمنی و مخالفت 
صریــح و علنی با خــدا؛ 2. »مبــارزة للمؤمنين با 

محاربة«: جنگ و درگیری آشکار با مؤمنان.
این فساد و برادرکشــی از روی ناآگاهی و غفلت 
نیســت؛ بلکه از دو خاســتگاه دشــمنی با خدا و 
دشمنی با مؤمنین نشئت گرفته که ریشه آن تکبر 

و خودبرتربینی است.
گروه ها و احزاب سیاسی و حتی کسانی که سوابق 
مبارزه با طاغوت دارند، اگر از اخالق اســالمی و 
تهذیب نفس برکنار باشــند، در چاه غرور سقوط 
کرده، در نتیجه همراه دشــمنان قــرار خواهند 
گرفت. همان طور که یهودیان قبل از طلوع اسالم 
برای اینکه اولین گروندگان به پیامبر باشــند، از 
سرزمین های خود به شهر یثرب کوچ کردند؛ ولی 

پس از ظهور اسالم بدان کافر شدند.4 
جنگ با مؤمنان، جنگ با خدا است

مصارعه و مبارزه دو مصدری هستند که به جای 
حال نشســته اند؛ یعنی این بغی و تجاوز اتفاقی و 
تصادفی نبوده، جزو خلق  و خوی آنها درآمده است. 
این برخوردهای سیاسی با امام عادل و مخالفت با 
او، نشــانه دشمنی آنان با خدا و دین الهی است. از 
آنجــا که جنگ با خدا از نظر ظاهر مفهومی ندارد، 
خواه ناخواه جنگ با ولّی خدا مصداق بارز آن است 
و آنها که در مکتب دین شــناخت و آگاهی دارند، 
به خوبی می دانند که جنــگ با ولّی خدا، جنگ با 

خدا است.
دو اثر دیگر تکبر  

1. بارور شدن کینه و دشمنی: »مالقح الشنان«؛ 2. 
دمیدن وسوسه ها و فریب های شیطانی: »منافخ 

الشیطان«.
مالقح جمع ملقح یعنی تکبر و فخر جاهلی، موجب 
بارور شدن کینه ها و خصومت ها می گردد و فضای 
جامعه را تاریک و پر مخاطره می ســازد و دشمنی 
و درگیری افق زندگــی را تلخ و غیر قابل تحمل 

می نماید.
منافخ جمع منفخ یعنی دمیدن های مکرر شیطان 
و کنایه از وسوسه و تسویالت شیطان و اغوا کردن 

و فریب دادن است.
در مجمــوع انســان، نتایج و آثار شــوم فردی و 
اجتماعی تکبر را به چشــم می بیند که امامg با 
بیان معجزه آسا و ادیبانه خود، خسارت های رذایل 
اخالقی راـ  که در رأس آن کبر و غرور استـ  چون 

تابلویی ترسیم و تصویر نموده است.
ســپس می افزاید که امت های گذشته هم در اثر 
همیــن بیماری اخالقی فریب خورده و ســقوط 
کردند. همان طور که آن حضرت دربارة شمشــیر 
طلحه فرمود: »ســيف طاكما جلى بــه الكرب عن 
وجه رسول اهَّلل و لكن الشيطان نفخ فى انفه؛5 
این همان شمشــیری اســت که غبار اندوه را از 
سیمای پیامبر عزیز اسالم می زدود؛ ولی شیطان 

در بینی اش دمید«.
این دو عنوان را می توانیم با این عبارت تفسیر کنیم 
که تکبر و خودبرتربینی، زمینه و فضای مناسبی 
برای رشــد و گسترش دشــمنی و وسوسه های 
شــیطانی است و بیشــتر گناهان و فسادها از آن 

زاییده می شود.
پیامدهای کینه و وسوسه

»حتى اعنقوا فى حنارس جهالته و مهاوی ضالته 
ذلل عن سياقه سلسا فى قياده امرا تشابهت القلوب 
فيــه و تتابعت القرون عليه و كبرا تضايقت الصدور 
بــه؛ پیروان شــیطان بر اثر تکبر که رویشگاه بذر 
دشــمنی ها اســت، در ظلمات نادانی و دام های 
گمراهی فرورفتند در حالی که چون می راندشان، 
رام و چون می کشاندشــان آرام بودند. این حمیت 
جاهلی و بالی کبر و خودبزرگ بینی که سینه ها 
را ســخت در فشــار و تنگنا قرار داده، چه ویرانگر 
و شکننده است«. افسوس که همة دل ها گرفتار 
آن هستند و در همة عصرها و نسل ها جاری بوده 

است.
بیماری های اخالقی متأسفانه در یک حال باقی 
نمی ماند؛ بلکه در حال گسترش هستند: »ثم كان 
عاقبــة الذين أســاوا الســوای ان كذبوا بايــات اهَّلل و 

كانوا بها يستهزؤن«6 
پایان کار گناهکاران کفر است؛ یعنی گناه در حال 
گســترش، به کفر می انجامد. مثاًل تکبر موجب 
کینه و وسوســه می شــود و این کینه و وسوسه 
متوقــف نمی ماند؛ بلکه ماننــد میکروب در حال 
توسعه و تولید می باشــد. امامg از آن این گونه 
تعبیر می فرماید: این رذیله اخالقی سبب سرعت 
در فرو افتــادن در تاریکی های جهل ومهلکه ها 
خواهد گردید؛ زیرا زندگی انسان از میان خطرها و 
ناهمواری ها می گذرد و اگر او از عالئم و راهنمایی 
دین و اخالق استفاده نکند، به بیراهه رفته و خطرها 
و مشکالت او را احاطه کرده و در کوره راه ها سقوط 
خواهد کرد. کوتاه ســخن آنکه یکی از مهم ترین 
عوامل سرعت ســقوط در تاریکی های جهالت و 
پرتگاه های گمراهی، کینه و وسوســه است که 
زاییده کبر و غرور اســت. اگر کبــر و غرور بر اثر 
تهذیب نفس برطرف شــود، کینه و وسوسه هم 
رخت برخواهد بســت و آسمان زندگی از ابرهای 

سیاه پاکیزه و روشن خواهد شد.
شیطان راه های سقوط را  آماده و راحت ساخته 

است  
آنگاه که شیطان میراندشــان، رام اند و آنگاه که 
به دنبال خود می کشاندشــان، آرام اند: »ذلال عن 

سیاقه سلسا فی قیاده«.
جالب اســت که شــیطان برای اغوای مردم و به 
انحراف کشــاندن آنان، ترفندهایی به کار می برد 
که ســهل و آسان اســت تا آنان تشویق شوند و 
به راحتی در مسیر باطل قرار گیرند و بدون زحمت 
و رنج سرنوشــت خود را به دست او بسپارند و رام و 

آرام از لشــکریان و طرفداران او شوند و اهداف و 
برنامه های او را اجرا نمایند که در رأسش مخالفت 
با امام حق و جلوگیری از تحقق عدالت اســت. لذا 
فرمود: »ذلال عن سیاقه« در حالی که در پیمودن 
راه رام و مطیع او هستند. ذلل جمع ذلول است،  به 
معنای رام و مطیع. »سلسا فی قیاده«؛ »سلس« 
جمع َســلِس یعنی پذیرش ســهل و آســان که 
به راحتی تســلیم و مطیع شیطان شده، رهبری و 

راهنمایی او را می پذیرند.
آسیب هایی که به سقوط ملت ها منجر می شود
1. آمادگی درونی برای پذیرش باطل و فساد؛ 
2. پیروی جامعه و فرهنگ عمومی از شیطان؛ 

3. سنگ دلی برخاســته از تکبر، بیماری مزمن و 
کهنه اخالقی.

نتیجه 
در فــراز قبل به مهم ترین آثار ســوء تکبر در بین 
ملت ها و در طول تاریخ اشاره شد که چگونه باعث 
ســقوط آنها گردید. در این جملــه امامg آن را 

شکافته و توضیح می دهد: 
بدیهی است که انسان های مؤمن و متعهد هرگز 
به اغواهای شیطان و ایادی او ترتیب اثر نداده و از 
دامن حق و امام عادل دست بر نخواهد داشت. این 
قدرت بازدارنده حکایت از ایمان راسخ آنان دارد که 
پایگاهی مطمئن در بحران ها و نشیب و فراز خواهد 
بود؛ چنان که در قرآن کریم می خوانیم: »و الذین 
امنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم االمن و 
هم مهتدون؛7 آنــان که ایمان آورده اند و آن را به 
ظلم آلوده نکرده اند، در امنیت هستند و راه حق را 

خواهند پیمود«. 
آری، دل هــای مریض و ایمان های سســت و 
ضعیف، از درون به باطل چراغ سبز نشان می دهند 
 gو رام و آرام به سوی آن حرکت می کنند. لذا امام
می فرمایند: »و لو فّکروا فی عظیم القدرة و جسیم 
النعمة لرجعــوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق 
و لکــن القلوب علیله و البصائــر مدخوله؛8 و اگر 
آفریدگان دربــاره قدرت عظیم و نعمت آفریدگار 
می اندیشــیدند، به راه می آمدند و از عذاب دوزخ 
می هراســیدند. اما دل ها بیمــار و دیده ها گرفتار 
نابینایی اســت«. نکته ســوم همان قســاوت و 
سنگ دلی است که نتیجه تکبر است. بیماری آنان 
مزمن و کهنه شــده و عالج آن ســخت شده و به 
این ترتیب، دل ها در آســتانه هالکت قرار خواهد 

گرفت.

پی نوشت
1. دين پرور،1384، خ632.

2. حجرات: 13.
3. مائده: 29و30.

4. بقره: 289.
ح نهج البالغه، ج13، ص184. 5. ابن ابی الحديد، شر

6. روم: 10.
7. انعام: 82.

8. دين پرور1384، خ327.
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سازمان رهبــــــــــــری شیعه در عــــــــــــــــــــــــــصرغیبت صغـــــری
محسن گلپایگانی

تا سال 260قمری، شــیعیان به جز در 
زمان هایی که امامان شــیعه در زندان 
به ســر می بردند یا در خانه خود زیر نظر 
بودند، آزادانه با آنان ارتباط داشــتند. اما 
با شهادت امام حسن عسکریg، آنان 
ناگاه، امام خویش را غایب یافتند. به طور 
طبیعی، نخستین پرسش و چشم داشت 
شیعیان این بود که چگونه می توانند با 
امام خویــش، ارتباط برقرار کنند. پیش 
از عصر غیبت، ائمه با اقدامات مختلف 
خود، شــیعیان را بــرای مواجهه با این 
وضعیت آماده نمــوده بودند که برخی 
از این اقدامات تــا پیش از زمان غیبت 
کبری ادامه داشت. این اقدامات به شرح 

ذیل هستند:

1.نائبپروری
با مراجعه به تاریخ اســالم مشــاهده 
می شــود که پیامبر و ائمه در موارد 
متعددی امور را به اشخاصی مورد اعتماد 
 gارجاع می دادند. مثاًل امام محمد باقر
به ابان بن تغلب می گوید: »در مســجد 
مدینه بنشــین و برای مردم فتوا بده«. 
ایــن اقدامات تا زمان امام زمان اجرا 
می شد و نهایتاً امام زمان در غیبت کبری 
نیز امر به رجوع به ناقالن حدیث فرمود.1 

2.ایجادتشکیالتوکالتی2
در راســتای ارتباط ائمه با شــیعیان و 
مصونیت بخشــی از آنان از انحرافات 
عقیدتی، تشــکیالت گسترده وکالتی 

شکل گرفت.
معنای واژه وکالت آن اســت که انسان 
با دیگری عهد کند که کاری را برای او 
انجام دهد. در حقیقت به نوعی، معنای 

عجز از انجام مستقیم کار است.3
در اصطــالح، ســازمان وکالــت به 
مجموعــه ای از وکالی ائمه گفته 
می شــود که به طور ســازمان یافته و 
نظام مند در پی انجــام وظایف محوله 
از ســوی ائمــه در مناطق مختلف 
اسالمی بودند. این ســازمان تقریباً از 
ابتــدای دوران معاصر ائمه با حاکمیت 
عباسی شــروع شد و تا آخرین روزهای 
دوران غیبت صغری اســتمرار یافت و 
بیشــتر نقاط شیعه نشین آن زمان را زیر 
پوشش قرار داد.4 امام صادق5g اولین 
امامی اســت که چنین تشــکیالتی را 

تأسیس نمود.

2.1. هدف از تشکیل سازمان وکالت
یکی از هدف های اصلی این ســازمان، 
پدیــد آوردن مجموعــه ای از وکیالن 
با برنامه ای حساب شــده بود تا زیر نظر 
وکیالنی برتر )وکیل ارشد یا سروکیل(6 
در گوشه و کنار جهان اسالمـ  به ویژه در 
سرزمین هایی که شمار شیعیان بیشتر 
بودـ  به فعالیت بپردازند و بُعد مسافت و 
سختی یا عدم دسترسی شیعیان به ائمه 

را جبران نمایند.

2.2. ساختار سازمان وکالت
ســاختار ســازمان وکالت را می توان 
بدین گونــه تصویر کــرد: در رأس این 
ســازمان، امامان شــیعه در نقش 
رهبر حضور داشتند، ســپس برخی از 
برجسته ترین وکالی ایشان به عنوان 
دستیار و وکیل ارشد، نقش ساماندهی 
کار وکالی نواحــی مختلف را عهده دار 
بودنــد. ســرانجام وکالی ائمه در 

شــهرها و نواحی مختلف شیعه نشین 
است که در قاعده این هرم قرار داشتند.

گزارش شیخ طوســی در کتاب الغیبه، 
وجود تعدادی انگشت شمار وکیل برای 
امام صــادقg را اثبات می کند که در 
حقیقت نقطه شــروعی برای فعالیت 
وکال بــود.7 وکالی امام عصرg را 45 

نفر برشمرده اند.

2.3. مناطق تحت وکالت
مناطقی که وکال در ادوار مختلف فعالیت 
سازمان وکالت، در آنها، مشغول فعالیت 
بودند، شامل نواحی مختلف شیعه نشین 
در جزیرة العرب، شــمال آفریقا، عراق و 
ایران بود. اسامی شهرها و مناطق بدین 

قرار است:
مدینه، مکه، یمن، بحرین، مصر، مغرب، 
کوفه، بغداد، سامرا، بصره، واسط، مدائن، 
نَُصیبین )شــهری قدیمی و مرزی در 
جنوب ترکیه(، موصل، قم، آوه )شهری 
نزدیک ســاوه(، ری، قزوین، همدان، 
دینور، قریســین، آذربایجــان، اهواز، 
نواحی مختلف خراســان و ماوراءالنهر؛ 
همچون: ســبزوار، نیشابور، مرو، کابل، 
ســمرقند، کش، بخارا و برخی از دیگر 

مناطق شیعه نشین ایران.8

2.4. وظایف وکال
نماینــدگان امامــان در حوزه هــای 
نمایندگــی خود، وظایــف مختلفی را 
انجام می دادند که مهم ترین آنها بدین 

قرار است:
الف( نقش مالی، یا دریافت وجوه شرعی؛ 
همچون خمس، زکات، نذر یا هدایای 
شــیعیان و تحویل آنها به امامان شیعه 


گزارش شیخ طوسی 
در کتاب الغیبه، وجود 
تعدادی انگشت شمار 
وکیل برای امام 
صادقg را اثبات 
می کند که در حقیقت 
نقطه شروعی برای 
فعالیت وکال بود.وکالی 
امام عصرg را 45 نفر 
برشمرده اند.
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سازمان رهبــــــــــــری شیعه در عــــــــــــــــــــــــــصرغیبت صغـــــری
و مصــرف آنها در مــواردی همچون: 
مصرف بر ضد حاکمیت عباسی، و رفع 
نیازهای اقتصادی امامان و شــیعیان 

نیازمند؛
ب( نقــش ارتباطــی بیــن مناطــق 
شیعه نشــین و مراکــز اســتقرار ائمه، 
به وســیله نامه، مالقــات حضوری یا 

شیوه های خارق العاده؛
ج( نقش علمی و ارشــادی نســبت به 
شیعیان: یکی از شئون مهم این سازمان، 
راهنمایی و ارشــاد شیعیان به وظایف و 
اصول صحیح مکتب بوده اســت.9 در 
مسائل کالمی و اعتقادی، به خصوص 
در عصر غیبت، وکال و نواب امام، مرجع 
تعیین کننده حقانیت عقاید یا انحرافی 

بودن آنها بودند؛10 
د( نقش سیاســی و مبارزاتــی بر ضد 
حاکمیــت عباســی: تالش فــراوان 
حاکمیت عباسی در عصر غیبت، برای 
شناخت اعضای سازمان وکالت، از قرائن 
وجود نقش سیاسی این سازمان است؛11

ه( حضور در میان شیعیان و رفع نیازها و 
مشکالت ایشان؛

و( مبارزه با منحرفان و مدعیان دروغین 
وکالت و نیابت ائمــه که به ویژه در 

عصر غیبت، رو به فزونی نهادند؛
ز( رسیدگی به اوقاف؛12

2.5. شرایط وکال
امامان شــیعه با شــرایط خاصی، یک 
فــرد را به عنوان وکیــل و نماینده خود 
برمی گزیدنــد که از جمله آن شــرایط 
می توان از عدالــت و وثاقت، رازداری و 
نهانکاری، نظم، دقت، کاردانی و احتیاط 

یاد کرد.

3.نوابخاص
پس از شــروع غیبت صغری، مرجع و 
ملجأ و تکیه گاه اصلی شــیعیان، نواب 
اربعه بودند. در حقیقت فعالیت نواب اربعه 
استمرار فعالیت های شبکه مخفی وکالت 
 gبود. پس از شــهادت امام عسکری
افرادی که برخی از آنها از اصحاب امام 
هادیg و امام عســکریg بودند و 
تحت نظر آنها پرورش یافتند، به نیابت 
خاصه برگزیده شــدند و سرسلســله 
تشــکیالت وکالتی را عهده دار شدند. 
در ادامه به بررسی شخصیت و فعالیت  

نواب اربعه می پردازیم.

3.1. ابوعمرو عثمان بن سعید عمری
اولین ســفیر در عصــر غیبت صغری، 
یعنی عثمان بن سعید عمری، از مدت ها 
پیش از غیبــت صغری، ابتدا در محضر 
امام هادیg و ســپس در محضر امام 
عسکریg نقش وکیل ارشد و دستیار 
مخصوص را به عهده داشت و وکالی 
نواحی مختلف، مکلــف به مراجعه نزد 
وی و کســب تکلیف از او بودند.13 وی 
با شــروع غیبت صغری، در سال 260 
قمری از سوی امام عصر به عنوان نایب 
انتخاب شــد و در بغداد ســکنی گزید. 
امام عصر راجع به او فرمودند: »او مورد 
اعتماد و مردی شــریف اســت و آنچه 
انجام می دهد از ناحیه ما است«.14 او ده 
سال رهبری دستگاه وکالت را برعهده 
داشت. برخی وفات او را بین سال های 
260 تا 267 قمری و برخی دیگر ســال 
280 هجری قمری دانســته اند.15 در 
محافل شیعه از او با نام سّمان یاد می شد؛ 
زیرا به منظور مخفی نمودن فعالیت های 

خود، روغن فروشی می کرد.16

3.2. محمد بن عثمان بن سعید عمری
امام پــس از وفات پــدر محمد، یعنی 
عثمان، به او پیام تسلیتی در قالب توقیع 
داد و امــور نیابت خاص را به او تفویض 
فرمود. محمد بن عثمان نیز از معتمدین 
امام عســکریg بود. امــام راجع به 
ایشــان به احمد ابن اسحاق فرمودند: 
»عمری و پســرش هردو ثقه هستند. 
هرچه به تو می رســانند از من اســت و 
هر چه به تو می  گویند از من است. پس 
به آنهــا گوش ده و از آنها اطاعت کن«. 
توقیعاتی متعدد از ناحیه مقدسه در تأیید 
سفارت او صادر شده است. شیخ طوسی 
او را صاحب تألیفات حدیثی می داند که 
به دســت سفیران بعد از او رسیده است. 
او حدود چهل ســال عهده دار منصب 
وکالت خاص بود و در سال 304 یا 305 

قمری درگذشت.17 

3.3. ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی
او را از افــراد مورد اعتمــاد امام یازدهم 
معرفی می کنند. شــیخ طوسی وی را از 
شاگردان محمد بن بالل می داند. شیخ 
طوسی او را جوانی زیرک و در برخورد با 
دشمنان بسیار باهوش معرفی می کند.18 
او سال ها وکیل نائب دوم بود.19 نوبختی 
کتابی در فقه به نام التأدیب نوشت و آن 
را برای اظهار نظر فقها به قم فرســتاد. 
فقها اظهار داشتند جز یک مورد، همگی 
با فتاوای فقهای شیعه مطابق است.20 
با روی کار آمــدن حامد بن عباس که 
مخالف شیعه بود، ابن روح دستگیر شد 
و پنج ســال در زندان بود. وفات او را در 


این سازمان تقریباً از 

ابتدای دوران معاصر 
ائمه با حاکمیت عباسی 

شروع شد و تا آخرین 
روزهای دوران غیبت 
صغری استمرار یافت و 
بیشتر نقاط شیعه نشین 
آن زمان را زیر پوشش 

 gقرار داد.امام صادق
اولین امامی است که 

چنین تشکیالتی را 
تأسیس نمود.
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18شعباِن 326 قمری نوشته اند.21

3.4. علی بن محمد سمری
بــا وصیت و معرفی ابــن روح به نیابت 
خاصه منصوب شد. سمری از اصحاب 
و یاران امام عسکریg بود.22 سفارت 
او سه سال بیشــتر طول نکشید. شش 
روز قبــل از رحلت وی امام زمانg در 
توقیعی مرگ او را به او خبر داد و امر شد 
کسی را به جای خود معرفی نکند؛ زیرا 
زمان غیبت کبری فرا رسیده بود.23 وی 
در نیمه شعبان 349 قمری درگذشت. با 

وفات او دوران غیبت کبری آغاز شد.24

3.5. نایبان خاص و وکیالن
نایبان چهارگانه با همکاری و همراهی 
شماری دستیار و وکیل، جریان رهبری 
شیعه در دوران غیبت را به پیش بردند. 
نخستین سفیر با یاری سه وکیل برجسته 
در بغداد، کار خــود را در دوران آغازین 
غیبــت صغری، انجــام داد.25 در زمان 
ســفیر دوم، همان دستیاران پیشین در 
کنار دومین سفیر، به فعالیت خود ادامه 
دادند و پس از وفات آنان، ســفیر دوم، 
دستیاران دیگری برای خود برگزید. بنا 
بر تصریح شیخ طوسی، در بغداد ده نفر 
وکیل زیر نظر سفیر دوم مشغول به کار 

بودند.26
افزون بر کارگزاران و معاونان برجسته 
سفیران که معمواًل در بغداد یا شهرهای 
پیرامون آن زندگی می کردند، وکیالن 
ساکن در دیگر سرزمین های شیعه نشین 
نیز در خدمت نایبان چهارگانه و زیر نظر 
آنان مشغول فعالیت بودند. منابع رجالی 
تعداد این وکیــالن را بیش از چهل نفر 
می داننــد. برخی از این وکیالن عبارت 
بودند از: حاجز بن یزید وشاء، محمد بن 
ابراهیم بن مهزیار، ابراهیم بن مهزیار، 
احمد بن اســحاق اشعری قمی، محمد 
بن جعفر اسدی، قاسم بن عالء، حسین 
بن قاســم بن عالء، محمد بن شاذان 
نیشابوری، هارون بن عمران همدانی، 
محمــد بن احمــد بن حمــاد مروزی 
محمودی، محمد بــن احمد بن جعفر 

قمی قطان، احمد بن متیل قمی.27 

3.6. وثاقت نواب اربعه
  دربارة وثاقت آنــان، روایات زیادی در 

کتب معتبر موجود اســت و علمای علم 
رجال از آنان به بزرگی یاد کرده اند.

نائب اول، یعنی عثمان ابن ســعید، هم 
خود از دانشــمندان بوده و هم بزرگانی 
ماننــد عبدهلل ابن جعفر حمیری و احمد 
ابن اســحاق به او ایمان داشته اند. احمد 
 gبن اسحاق می گوید از امام عسکری
درباره عثمان پرسیدم، حضرت فرمودند: 
»هر چه او و پسرش محمد بن عثمان از 
طرف من بگویند، از من است«؛ یعنی آن 

دو، ثقه و راستگو هستند. 
ابوسهل نوبختی دانشمند شیعی درباره 
آنها می گوید: آنها نزد دوست و دشمن از 

افراد دیگر داناتر بوده اند.28
شــیخ طوسی در کتاب هایی که در علم 
رجال نوشته، از آنها به بزرگی یاد کرده و 

به نیابت آنها اقرار داشته است.29
شــیخ صدوق در کتاب کمــال الدین، 
توقیعاتی را از ناحیه حضرت در مورد آنها 
نقل می کند و از آنها به بزرگی یاد می کند 

و به نیابت آنها معتقد است.30
عالمــه حلی دربارة عثمان بن ســعید 
می گوید: او و پدرش هر دو از نواب خاص 
حضرت بوده اند و نزد شیعه دارای منزلت 

بسیارند.31

3.7. وظایف نواب اربعه
به غیــر از وظایفی کلی وکال که در باال 
ذکر آن آمد، نواب اربعه وظایف خاص و 

ویژه ای داشتند:
الف( نهان کاری، حفظ اسرار و نام نبردن 
از امام: »اصل تقیــه و نهان کاری« در 
دوران غیبت صغری با شــدت هر چه 
تمام تر رعایت می شد. به طور کلی، یکی 
از شــرایط گزینش باب از ســوی امام، 
داشــتن توانایی فراوان بر پرده پوشی و 

نهان کاری بود؛32
ب( آمــاده کردن اذهــان و افکار برای 

غیبت کبری؛
ج( ریاست بر سازمان وکالت؛

د( تنها واســطه رابطه با امام: برخالف 
زمان سایر ائمه، در زمان غیبت صغری 
یگانه کانال ارتباط بــا امام، نواب اربعه 
بودند. ارتباطات غالباً شکل مکاتبه ای 
داشت و در قالب توقیعات و نامه ها انجام 

می گرفت.33 
مضمون توقیع، یکــی از این موارد بود: 

رفع اختالف ها، تردیدها و شــبهه های 
موجود در جامعه شــیعی، اعالم نصب 
وکیالن به وکالت، اعالم عزل وکیالن 
خیانت پیشه، اعالم لعن مدعیان دروغین 
نیابت، پاســخ به پرسش های شرعی، 
حل مشــکالت خصوصی شــیعیان، 

دستورالعمل به وکیالن.34
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افزون بر کارگزاران و 
معاونان برجسته سفیران 
که معمواًل در بغداد یا 
شهرهای پیرامون آن 
زندگی می کردند، 
وکیالن ساکن در دیگر 
سرزمین های شیعه نشین 
نیز در خدمت نایبان 
چهارگانه و زیر نظر آنان 
مشغول فعالیت بودند.



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

26



از سازمان وکالت در عصر ائمه
تا نیابت عام فقهادر عصر غیبــت

رضا کاظمی راد

موضوع انتظار ظهور منجی موعود در آخرالزمان نه تنها در دین اســالم، بلکه تقریباً در همة ادیان، موضوعی مسلّم 
فرض شده است. در دین اسالم، ظهور »مهدی« از فرزندان پیامبر هم در شیعه و هم در اهل سنت نیز از مسلّمات 
است. تقریباً عامة علماي قدیم و جدید اهل سنت، مهدي موعود را فردي )و نه نـــوعی( می دانند و معتقدند که وي 
روزي خواهد آمد و حتی مهدي مورد نظر آنان با آن مهدي که شیعه بر آن معتقد است تطبیق دارد.1 به طور نمونه ابن 
ج قوم من المشرق يوّطئون  ماجه از علمای اهل ســنت به سند خود از رسول خدا نقل کرده که فرمودند: »يخر
للمهدي سلطانه؛2 گروهی از مشرق خروج می کنند و مقدمات حکومت مهدی را فراهم می سازند«. همچنین احمد 
بن حنبل نیز از حضرت رسول نقل می کند که فرمودند: »المهدي مّنا اهـل البيـت، يصـلحه اهَّلل فى ليلۀ؛3 مهدي 
از ما اهل بیت اســت. خداوند امر فرج او را در یک شب اصالح خواهد کرد«. شاهد مثال در این بخش احادیثی است 
که در آنها نام »مهدی« به صراحت ذکر شده است. با این حال در میان همة مذاهب اسالمی فقط شیعه امامیه است 
 gاعتقاد دارد. بر اساس دیدگاه تشیع دوازده امامی، پس از شهادت امام حسن عسکری که به امامت امام مهدی
فرزند ایشان به نام مهدی به امامت رسیدند و هم اکنون نیز زنده هستند و در وقت معلومی ظهور خواهند نمود. با 
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وجود این همواره عده ای بنا به دالیل مختلفی وجود امام عصر را انکار می کرد ه اند. برخی با انکار اصل امامت، 
اساســاً وجود حضرت مهدی را رد کرده اند؛ بعضی ناممکن بودن حیات انســان برای چنین زمان طوالنی را 
دســتاویز قرار داده و زنده بودن آن حضرت را منکر شده اند. برخی نیز به دالیل تاریخی استناد کرده و با تشکیک 

در فرزند داشتن امام حسن عسکریg، عدم وجود امامی بعد از آن حضرت را نتیجه گرفته اند. 
در دهه های اخیر افرادیـ  خصوصًا در درون جریان وهابیتـ  با تمسک به مورد اخیر یعنی استنادات تاریخی زمان 
ائمه، سعی در رد وجود امام عصر داشته اند. از جمله این افراد می توان به احمد الکاتب و ناصرالقفاری اشاره 
 gخصوصاً زمان امام صادق کرد. پیش از پرداختن به ادعا و دستاویز این افراد الزم است به وضعیت زمان ائمه

و امام کاظمg نگاهی اجمالی انداخته شود. 
در دوران این دو امام بزرگوار، با توجه به وضعیتی که داشتند و پراکندگی جغرافیایی مناطق شیعه نشین، گستردگی 
ارتباط شــیعیان و افزایش حجم مراجعات به آنها و در عین حال مراقبت ها و جاسوســی هایی که از آن دو امام و 
نیز امامان پس از ایشان می شد، امام کاظمg تصمیم گرفتند برای ارتباط با شیعیان و نیز رسیدگی به امور آنها، 
نهادی با عنوان نهاد وکالت را شکل دهند.4 این نهاد در گذر زمان وظایف مهمی را عهده دار گردید که از آن موارد 

می توان به جنبه های ارتباطی، اقتصادی و ارشادی اشاره کرد. 
البته به نظر می رسد که امام در راه اندازی این نهاد و به طور کلی در شکل دهی این شیوه از ارتباط شیعیان با امام، 
هدف بلند تری داشــتند. امام درصدد بودند زمینه را برای غیبت امام عصر آماده کنند و از آن زمان ذهن ها را 
برای پذیرش ارتباط با نائبان ائمه به جای خود آن بزرگواران آماده ســازند. ناگفته نماند که همین نهاد وکالت نیز 
ـ اگر چه به مقیاس کمترـ  مخفی و در پاره ای از مواقع سّری بوده است؛ زیرا همان فلسفه ای که اختفای امام را از 
عموم الزم می نمود، پرده داری و ناشــناس بودن نواب امامان را برای عموم، خصوصاً دستگاه حاکم نیز ضروری 
می نمود.5 ازایــن رو کمبود اطالعات و واضح نبودن برخی از داده های تاریخی دربارة ســازمان وکالت به دلیل 

مخفی بودن فعالیت های این نهاد بوده است. 
با توجه به منابع رجالی و تاریخی، وکالی ائمه دارای وظایف زیر بوده اند:

1. وظایف اقتصادی: شامل دریافت و توزیع وجوه شرعی و هدایا بوده است.
2. وظایف سیاسی: شامل نفوذ در دستگاه حکومت، آگاهی از موضع گیری امام و مبارزه با بدعت گزاران می شده 

است.
3. وظایف اجتماعی: وظیفه  ارتباطی و مساعدت محرومان را در بر می گرفت.6

طبیعی است که مردم و جامعه می بایست آمادگی های الزم را می داشتند تا موضوع غیبت امام را بپذیرند و دچار 
سردرگمی و انحراف در دین نشوند. نهاد وکالت ائمه با شروع غیبت حضرت مهدی، بنا به هدف اصلی و فلسفة 

ایجاد خود، وظیفه هدایت و راهبری مردم و نقش واسط میان مردم و امام را ایفا کرد. 
اما در این میان، عالوه بر نواب مورد نظر و منتخب از ســوی ائمه، به دالیل مختلفی از جمله وسوسه های مالی و 
رســیدن به مناصب حکومتی، افراد دیگری نیز ادعای نیابت کرده اند که ائمه و به تبع آن شیعیان، آنها را انکار 
کرده انــد. در این خصوص می توان به چهره هایی مانند احمد بن هالل کرخی عبرتائی )هاللی( )180ـ  267ق( 
اشاره کرد. منابع مختلف، این شخص را در زمرة یاران امام هادی و امام عسکری )علیهما السالم(  ذکر کرده اند7 
که جزو کارگزاران نهاد وکالت بود، اما در مسیر حق ثابت قدم نماند8 و از دوران امام عسکریg به انحراف روی 
آورد.9 از دیگر افراد در این خصوص می توان به  ابوطاهر محمد بن علی بن بالل )باللی( و محمد بن نُصیر نُمیری 

در زمان امام عسکریg و ابومحمد حسن شریعی )سریعی( معاصر امام زمان اشاره کرد.10

سیستم وکالت در دوران غیبت صغری
در طول غیبت صغرای امام زمان چهار ســفیر به عنوان »نایب خاص« با حضرت در تماس بودند و شــیعیان 
می توانســتند به وسیلة آنان مسائل و مشکالت خویش را به عرض امام برسانند و توسط آنان پاسخ دریافت 

دارند. این افراد به ترتیب زمانی زیر هستند:
1. ابو عمرو عثمان بن ســعید عمری؛ وی از قبیلة بنی اســد بود و به مناســبت ســکونت در شهر سامرا، 

»عسکری« نیز نامیده می شد.11
2. ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری؛ او فرزند سفیر اول بود. مدت نیابت محمد بن عثمان را بعضی 


ابن ماجه از علمای اهل 
سنت به سند خود از رسول 
خدا نقل کرده که 
فرمودند: »یخرج قوم من 
المشرق یوّطئون للمهدي 
سلطانه؛ گروهی از مشرق 
خروج می کنند و مقدمات 
حکومت مهدی را فراهم 
می سازند«.


افرادی مانند ناصر القفاری 
و احمد الکاتب عراقی، 
نویسنده کتاب »تطور الفکر 
السیاسی الشیعی من الشوری 
إلی والیة الفقیه« هستند. البته 
هدف اصلی آنها انکار نظریه 
والیت  فقیه است
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چهل سال و برخی پنجاه سال بیان کرده اند.12
3. ابوالقاســم حسین بن روح نوبختی؛ او از ســال 305 تا 306 ه.ق منصب وکالت را بر عهده داشت.13 حسین بن 
روح در بین مقامات حکومتی، موقعیت و نفوذ بیشتری داشت. این امر باعث شد برخالف سفارت دو سفیر گذشته، 

سفارت او تا حدودی بین شیعیان به صورت آشکار مطرح شود.14
4. ابوالحســن علی بن محمد سمری؛ وی آخرین سفیر ناحیة مقدسه بود که منصب وکالت را در حدود چهار الی 
پنج سال بر عهده داشت. آخرین توقیع از ناحیة مقدسه شش روز قبل از درگذشت نایب چهارم صادر شد و در این 

توقیع اعالم شده بود که وی آخرین نایب است و دوران غیبت کبری آغاز می گردد.15
بدین ترتیب تا آغاز غیبت کبری، سازمانی از وکال عهده دار منصب نیابت از ائمه و واسط میان امام و مردم بودند. 
این ســازمان با وجود مشکالت فراوان، به خصوص خفقان نهادهای حکومتی، در بسیاری از موارد به طور سری 

فعالیت می کرد و به خوبی از عهده وظیفة نیابت خود برآمد. 
چنان که گفته شد، برخی با استنادات تاریخی به انکار مهدویت پرداختند. از جمله آنها افرادی مانند ناصر القفاری 
و احمد الکاتب عراقی، نویسنده کتاب »تطور الفكر السياسى الشيعى من الشوری إلى والية الفقيه« هستند. البته 
هدف اصلی آنها انکار نظریه والیت  فقیه است. آنان بر این باورند که والیت داشتن فقیه جامع الشرایط بر جامعه، 
بر انگاره نیابت عام فقها از امام در عصر غیبت کبری مبتنی است. ازاین رو اگر ثابت شود امام زمان و غیبتی در کار 
نیست، این نیابت هم منتفی خواهد بود. از آنجایی که بحث وکالت در دوران غیبت صغری، از جمله ادلة اثبات و 
به نظر احمد الکاتب، مهم ترین دلیل تاریخی بر اثبات وجود امام زمان است،16 وی برای رد این دلیل با استناد 
به منابع شــیعی، به گونه ای وانمود می کند که بحث وکالت در عصر غیبت صغری امری ساختگی است. او برای 
اثبات این مدعا، ســعی دارد با فراوان نشــان دادن کارگزاران خائن و اندک مدعیان دروغین وکالت که ذکر آن 
رفت، به صرف مخالفت این گروه با مدعیان حقیقی منصب وکالت، اصل منصب وکالت را منکر شود و سرانجام، 
وجود نداشــتن امام زمان را نتیجه  بگیرد. وی مدعی است که شیعیان آن دوران، دعوای نیابت بیش از بیست 
مدعی را برای نیابت امام مهدی قبول نکردند و آنان را به کذب و تزویر متهم ساختند.17 احمد الکاتب برای این 
مخالفان و مدعیان دروغین، چنان ابهت و هیمنه ای فراهم می آورد که به صرف مخالفت اینان با وکالی حقیقی 

امام عصر بتواند اصل وجود نهاد وکالت را هم منکر شود.
حال آنکه اصل وجود ســازمان وکالت به طور عام و نیابت نواب خاص از امام عصر در دوران غیبت صغری به 
طور خاص، به تواتر ثابت شده و عالوه بر آن در دوران غیبت کبری نیز مطابق احادیث متواتر شیعه و سنی، نیابت 
عام فقها به اثبات رســیده است. به این صورت که ائمه )علیهم السالم( شرایط و ضوابطي کلي را بیان کرده اند تا 
فرد یا افرادي که آن ضابطه ها بر آنان تطبیق مي کند، به عنوان نایب عام امام شناخته شوند. در این باره که علما  و 
فقها چگونه نایب عام امام زمان هستند، به روایاتي تمسک شده است  که مهم ترین آنها مقبوله عمر بن حنظله، 

توقیع امام عصرg به علی بن محمد سمری و روایات متواتری است که در کتب حدیثی آمده است.
در مقبوله عمر بن حنظله، امام صادقg فرمودند: »در اختالفات باید نگاه کنند ببینند چه کسي از شما حدیث ما 
را روایت نموده و در حالل و حرام ما نظر افکنده اســت، او را به عنوان حاکم و صاحب رأي بپذیرند؛ زیرا من او را 

حاکم بر شما قرار دادم«.18 مصداق صریح این حدیث، فقها و علما در عصر غیبت هستند.
در توقیع امام عصرg به علی بن محمد ســمری برای پاســخ به سؤال اســحاق بن یعقوب که پرسیده بود: در 
پیشــامدها در عصر غیبت به چه کسي مراجعه کنم؟ امامg فرمودند: »اما در حوادثي که رخ مي دهد، به راویان 
حدیث ما مراجعه کنید. آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر راویان حدیث هستم«.19 در این حدیث 
نیز امام عصر به صراحت می فرمایند که مرجع مردم در حالل و حرام در دوران غیبت، راویان حدیث هســتند 

که علما و فقها می باشند.
روایات و توقیع ذکرشــده درباره موضوعی خاص است؛ اما با توجه به فحوای آنها، صاحب نظران از آنها استفاده 

والیت مطلق فقها در همة امور در عصر غیبت را کرده اند. شــیخ انصادی در »کتاب القضا« از مقبوله و توقیع، 
والیت مطلقه فقها را استفاده کرده  و می فرمایند: وقتي که امام وجوب رضایت به حکم قضایي او را به حاکم 

مطلق و حجت مطلق بودن فقیه مســتند و معلل مي سازد، استفاده مي شود که حکم او در مورد قضایي و 
حوادث از فروع حکومت مطلقه و حجیت عامه اش بوده و به امور قضایي اختصاص ندارد.20 شــیخ مفید 

)ره( نیز مي گوید: دلیل والیت فقیهان بر امور یادشده روایاتي است که از ائمه به ما رسیده و آشنایان به اخبار 


وقتي که امام وجوب رضایت 
به حکم قضایي او را به حاکم 
مطلق و حجت مطلق بودن 
فقیه مستند و معلل مي سازد، 
استفاده مي شود که حکم او 

در مورد قضایي و حوادث 
از فروع حکومت مطلقه و 

حجیت عامه اش بوده و به 
امور قضایي اختصاص ندارد.



مسجــــد
شمـاره185
خــــردادماه
1 3 9 4

29



نظام وکالت
و مـــدعیان

محمد ایمانی

آنها را صحیح انگاشــته اند.21 همچنین محقق 
کرکي برای اثبات والیت عامه و مطلق فقها به 
مقبولة عمــر بن حنظله و روایت ابي خدیجه و 
چند روایت دیگر استدالل کرده است.22 محقق 
اردبیلي نیز پس از اســتدالل به دلیل عقلي و 
اجماع، به روایات اســتناد کرده است و والیت 
فقهــاي داراي شــرایط را در روزگار غیبت به 
اثبات مي رساند و چنین نتیجه مي گیرد: ظاهر 
ایــن اخبار داللت مي کند بر اینکه هر کســي 
که متصف به شــرایط باشد، منصوب از جانب 
ائمه اســت و حکم او در مسائل حکم ائمه 

را دارد.23
ازاین رو با توجه به قرائن موجود، فقهای جامع 
الشــرائط، نیابت عام از امــام معصوم در عصر 
غیبت را دارند و نیابت آنها به تعبیری، استمرار 
نهاد وکالت در دوران ائمه از امام صادقg به 

بعد محسوب می شود.

پی نوشت
1. البته ذكر اين نكته ضروری است كه از آنجايی كه مهدويت در نگاه 
اهــل ســنت يكــى از فروعات فقهى )و نه از مســائل اصولى( به حســاب 
مـى آيـــد، فاقد جايگاهى است كه نزد تشيع دارد. نكتـــه ديگـر اينكـه در 
نگـــاه اهـــل ســـنت، مهدي فردي خواهد بود كه صرفًا كاركرد سياســى 
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گســترش يابــد، انتظار مى رود كــه ظهور كرده و عدالت پــروري كند. در 

مقابل، شـــيعه نگاه اعتقـــادي بسيار وااليی به امام عصر دارد كه 
مى تواند تحول عظيمى، هم از نظر معنوي و هم از نظر غيرمعنوي در 
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23. همان.

حدیث ثقلین و احادیثی که دربارة ظهور 
امام زمــان )عجل اهلل( وارد شــده اند، 
همواره ســبب دلگرمی مســلمانان و 
به ویژه شــیعیان بوده انــد. از آنجا که 
احادیث ظهــور حضرت حجت )عجل 
اهلل( از پیامبر اکرم صادر شــده اند، 
»مهدویت« مقبولیــت عامی در میان 
تمامی فرق اســالمی دارد؛ تا جایی که 
حتــی در آفریقــا جنبش های مهدوی 
بــا انگیزه زمینه ســازی بــرای ظهور 
آن حضرت شــکل می گرفــت و برای 
ســال های متمادی علیــه ظلم و جور 
قیام می کردند. موعودخواهان سودانی 
در رســمی جالب لباسی بر تن می کنند 
که از هــر دو طرف می توان به تن کرد. 
آنان دربارة علت این اقدام خود می گویند 
که اگر حضرت مهدی )عجل اهلل( شب 
ظهور نمود و از خواب برخاستیم، لباس 
را به ســرعت به تن کرده و به ایشــان 
ملحق شویم. فراگیر بودن باور به مهدی 
و قیام جهانی او و انتظار برای ظهورش 
در تمامــی بالد اســالمی و در تمامی 
اعصار وجود داشــته است. بیان روایات 
مهدوی از شــخص پیامبر و ائمه 
معصومین طی دوران های مختلف، 
ســبب شعله ور شدن آتش انتظار در دل 

منتظران شده است.
از دوره امــام هــادیg و با شــدت 
محدودیت ها بر اهل بیت، نظام وکالت 
شکل نظام مندی به خود گرفت و نواب 
و وکالی امام در سرتاسر سرزمین های 

اســالمی مأمور اجرای اوامر حضرات 
معصومین بودند. با شروع غیبت صغری 
این امر شــکل تازه و منحصر به فردی 
به خود گرفــت و نیابت از ایشــان، به 
شــکلی محدود و در انحصار چهار نفر، 
یعنی ابوعمرو عثمان بن سعید عمری، 
اباجعفــر محمد بن عثمان بن ســعید، 
ابوالقاســم حســین بن روح نوبختی و 
ابوالحســن علی بن محمد سمری قرار 

گرفت.
در این نوشته نخست وضعیت اعتقادی 
نواب امام از یک سو و مدعیان دروغین 
را از ســوی دیگر بررسی نموده و سپس 
به علل و زمینه های انحرافات مدعیان 

دروغین اشاره خواهیم کرد.

وضعیــت فکــری و اعتقــادی نــواب خــاص و 
مدعیان دروغین

نواب خاص امام زمانg همگی دارای 
اصل و شرافت بلندی بوده اند؛ چنان که 
عثمان بن سعید، توفیق خدمت به امام 
 gامام حســن عســکری ،gهادی
و امام زمان را داشــته است. دربارة 
حســن نظر اهل بیت راجع به او همین 
بس که امــام هادیg بــه احمد بن 
اســحاق فرمود: »این ابوعمرو )عثمان 
بن ســعید( فردی امین و مورد اطمینان 
من اســت. آنچه به شما بگوید، از جانب 
من می گوید و آنچه به شــما برساند، از 
 gطرف من می رساند«.1 امام یازدهم
نیز او را توثیق کرده است. وی با پوشش 
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روغن فروشی به ارسال امانات مردم به 
حضرات معصومین مبادرت می ورزید.2 
محمد بن عثمان نیز پس از پدرش نیابت 
خاص حضرت را عهده دار شد و به مدت 
چهل سال در این سمت خدمت نمود. او 
نیز همانند پدرش مورد توثیق ویژه اهل 
بیت قرار گرفت؛ چنان که امام حســن 
عسکریg فرمود: »عثمان بن سعید 
و پسرش محمد بن عثمان هر دو ثقه و 
مورد اعتماد هستند«.3 حسین بن روح نیز 
در زمان حیات محمد بن عثمان، از طرف 
حضرت حجتg منصوب شد و محمد 
بن عثمان، این امــر را به اطالع عموم 
رســاند.4 وی در زمانی سخت عهده دار 
این امر شــد و با مراعــات تقیه و حفظ 
جان شیعیان، وظایف خود را انجام داد.5 
درباره او نوشته اند که به تصدیق موافق 
و مخالــف از فهمیده ترین و عاقل ترین 
مردم روزگار بوده است.6 علی بن محمد 
نیز به دستور حضرت مهدیg به عنوان 
آخرین نائب برگزیده شد و در توقیعی به 
او گفته شــد که رحلتش نزدیک است و 
نباید کسی را به جانشینی خود مشخص 
کند: »ای علی بن محمد خداوند پاداش 
برادران دینی تو را در مصیبت تو بزرگ 
دارد. تا شــش روز دیگــر خواهی ُمرد. 
پس امر حســاب و کتاب خود را مرتب 
کن و درباره جانشینی این مقام نیابت به 
کسی وصیت مکن؛ زیرا غیبت دومی فرا 

رسیده است...«.7
امــا در کنار وجود نــواب خاص، برخی 

سودجویان و منحرفان نیز به انگیزه های 
مختلف اعتقادی یا اقتصادی به غصب 
این منصــب طمع می کردند. بیشــتر 
ایــن مدعیــان در دوره نائــب دوم که 
طوالنی ترین دوره نیابت اســت، ظهور 
نمودند. از جمله ایــن افراد می توان به 
ابومحمد حســن شــریعي، محمدبن 
نصیر نمیري، احمد بن هالل عبرتایي، 
ابوطاهر محمد بن علي بن بالل، ابوبکر 
محمد بن احمد بــن عثمان معروف به 
ابوبکــر بغدادي )بــرادرزاده محمد بن 
عثمان(، اسحاق احمر، باقطاني و حسین 
بن منصور حالج اشاره کرد. مراجعه به 
زندگی هر یک از این افراد روشنگر علل 
لغزش آنان اســت. برخی از ایشــان به 
علــت انحراف عقیدتی و غلو در جایگاه 
امام و برخی دیگر به طمع دست یافتن 
به مطاع دنیا و برخی به ســبب حسد بر 

نواب و... به این امر مبادرت  ورزیدند.

ع در انحراف زمینه های وقو
پس از عزیمت امام رضــاg به مرو و 
تسلط هرچه بیشــتر دستگاه خالفت 
بر زندگی اهل بیــت و نظارت دقیق بر 
ارتباطات و احوال ایشــان و شیعیان، به 
تدریج اهل بیت با اســتفاده از نظام 
وکالــت و نیابت در بالد اســالمی، هم 
تحریم ایجاد شــده توسط مستکبران 
عباســی را خنثی نمودند و هم زمینه را 
برای ظهور در پــرده و وجود در خفای 
حضرت مهــدی )عجــل اهلل( فراهم 

نمودند. این فضــا که با ادعاهای امثال 
جعفر، عموی امــام زمانg، غبارآلود 
شده و سبب ظهور فرق و گرایش های 
شیعی مختلفی می شــد،8 تأکید روی 
نواب خــاص به همراه تقیه را بیشــتر 
می کرد. بزرگانــی چون علی بن بابویه 
قمی را وادار به روشنگری و نشر حقایق 

دربارة امر امامت نمود.9
اختناق خالفت عباســی، ســبب سوء 
اســتفاده برخی از منحرفان برای طرح 
ادعای نیابت خاص شد. عمده دلیل این 
مخالفت ها از یک ســو مسائل مالی و از 
سوی دیگر مباحث اعتقادی بود. دربارة 
بُعد مالی باید توجه داشــت که پیش از 
دوره حکومت عباسیان و حتی در زمان 
بنی  امیه نیز وضــع بدین منوال بود که 
هموراه شــیعیانی که از مسیرهای دور 
عزم زیارت امام زمان خود را می کردند، 
قاصد دیگر شیعیان در رساندن پیام ها و 
وجوهات و اموال مورد نظر بودند. برای 
نمونه در عصر امام صادقg، شیعیان 
از ایران امــوال خود را به وکال می دادند 
و ایشان پس از طی طریق، این اموال را 
به حضرت صادقg تحویل می دادند. 
قطــب الدین راونــدی ، از »مفضل  بن 
عمــر«، جریــان دو مرد خراســانی از 
اصحاب امام صادقg را نقل کرده که 
مقداری مال از خراســان به قصد مدینه 
برای تحویل بــه امام صادق g حمل 
می کردند و همواره مواظب مال بودند. 
در ری ، یکی از شیعیان ، با آن دو مالقات 


 در میان بزرگان، بسیاری 

توقع داشتند که این جایگاه 
گران و رفیع نصیب ایشان 

شود و با عدم توفیق در نیل به 
مقصودشان، در دام شیطان 
گرفتار می شدند. شلمغانی 
که با اصرار در این امر مورد 

 gلعن حضرت حجت
واقع شد،به روایت برخی 

از بزرگان بر اثر حسادت 
به حسین بن روح به این 

سرنوشت دچار شد.


»ای علی بن محمد خداوند 

پاداش برادران دینی تو را در 
مصیبت تو بزرگ دارد. تا شش 

روز دیگر خواهی ُمرد. پس امر 
حساب و کتاب خود را مرتب 

کن و درباره جانشینی این 
مقام نیابت به کسی وصیت 
مکن؛ زیرا غیبت دومی فرا 

رسیده است...«





کرد و کیســه ای که حاوی دوهزار درهم بود به 
آنان داد. دو مرد خراســانی  با مواظبت تمام این 
اموال را تا نزدیکی  مدینه حمل کردند. در نزدیکی 
مدینه متوجه شدند که کیسه ای که مرد رازی به 
آنان تحویل داده، مفقود شده است ؛ لذا از این بابت 
غمناک شدند. وقتی به محضر حضرت شرفیاب 
شدند، کیسه را نزد حضرت یافتند و معلوم شد که 
حضرت در دل شب به خاطر نیازی که به آن مال 
پیدا کرده بود، شیعه ای از جن را مأمور آوردن آن 
کیسه نموده  است .10 غرض آنکه تطمیع و توجه 
به بُعد اقتصــادی در ادعاهای دروغین نیابت و 
وکالــت از امام زمانg، زمینه ای برای فعالیت 
این شیادان بوده است و افراد مغرضی مانند کاتب 

نیز به این امر اعتراف کرده اند.11
انحرافــات اخالقی و اعتقــادی، یکی دیگر از 
علل گمراهی این عده اســت. در میان بزرگان، 
بســیاری توقع داشــتند که این جایگاه گران و 
رفیع نصیب ایشــان شود و با عدم توفیق در نیل 
به مقصودشان، در دام شیطان گرفتار می شدند. 
شلمغانی که با اصرار در این امر مورد لعن حضرت 
حجتg واقع شد،12 به روایت برخی از بزرگان 
بر اثر حسادت به حسین بن روح به این سرنوشت 
دچار شــد.13 افرادی مانند شلمغانی مدت ها در 
رکاب حسین بن روح به خدمت مشغول بودند؛ 
اما حسادت و طمع مانع از انجام وظیفه، و باعث 

گام نهادن در مسیر انحراف شد.
در انتهــا باید به این امر توجه کــرد که ادعای 
رابطه بــا امام زمانg منحصر به دوران غیبت 
صغری نبوده اســت و از زمان غیبت کبری تا به 
امروز، همواره افراد سودجو با انتساب خود به این 
بزرگوار، سعی در سوء استفاده از احساسات مردم 
داشته و دارند؛ چنان که فرق ضاله بابیه، بهائیه، 
قادیانیه، احمد الحســن و... همگی سر در این 
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حجاب دیدار
مهدی بهرامی

وضعیــت خــاص دوران امام 
حسن عســکریg و فرزند ایشان امام 
زمان، یکــی از دالیــل تحقق غیبت 
حضرت محســوب می شــود. البته دالیل 
مختلفی برای اصــل غیبت در روایات متعدد 
وارد شده؛ اما بر اساس برخی از روایات، غیبت 
امام زمان از جمله اسرار الهی است که فقط خداوند 

دلیل آن را می داند.1
این غیبت به دو نحوه بروز داشــته اســت: یکی غیبت کوتاه که به 
اصطالح غیبت صغری نامیده می شــود. در این غیبت امام زمان با 
افراد خاصی در ارتباط مستقیم بوده و از طریق آنان شیعیان را هدایت و 
رهبری می کرده اســت. به دالیل مختلف این دوره پایان یافت و نوبت 
به غیبت کبری رسید که در آن، امام زمانg به طور مستقیم با هیچ یک 
از شیعیان به صورت رسمی ارتباط ندارند. ازهمین رو بر اساس روایات مختلف 
اداره امور شــیعیان بر عهده راویان حدیث است که از آنها به عنوان فقها یاد می شود. 
در بین این روایات، توقیع مبارک امام زمان به یکی از نواب خاصش در زمان غیبت 
صغری بسیار شهرت یافته است. روایت این چنین است: »و أما الحوادث الواقعه فارجعوا 
فيها إلى رواه حديثنا فانهم حّجتي عليكم و أنا حّجه اهَّلل عليهم« این توقیع که شــیخ 
صدوق در کتاب کمال الدین و طبرسی در احتجاج آورده، یکی از مهم ترین دالیل 

فقها برای والیت فقیه یا والیت عامه است.
هنگامی که رحلت ابوالحسن سمری، آخرین نایب امام زمان، فرا رسید، 
مردم به او گفتند: چه کسی را جانشین خود قرار مي دهی؟ او در جواب، 
توقیعی درآورد و به مردم نشــان داد که در آن نوشــته شــده بود: »يا 
على بن محمد الســمرى اعظم اهَّلل اجر اخوانک فيک، فانک ميت 
مــا بينــک و بين ســتة ايام، فاجمــع امرک و التــوص الى احد 
فيقــوم مقامــک بعد وفاتــک، فقد وقعــت الغيبة 
التامــة. فال ظهــور اال بعــد اذن اهَّلل تعالى ذكره، 
و ذلک بعد طول االمد و قســوة القلوب و امتالء 
االرض جــورًا. و ســيأتى الى شــيعتى من يدعى 
المشــاهدة، اال فمــن ادعــى المشــاهده قبــل 
خــروج الســفيانى و الصيحــة فهــو كذاب 
مفتــر، و ال حــول و ال قــوة اال بــاهَّلل 
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العلــى العظيم؛2 ای علی بن محمد ســمری! خداونــد اجر برادرانت را در 
عزای تو عظیم گرداند که تو ظرف شــش روز آینــده خواهی مرد. پس 
خــود را برای مرگ مهیا کن و به هیچ کس وصیت مکن که پس از وفات 
تو قائم مقام تو شــود؛ چراکه غیبت تامه واقع شده و ظهوری نیست، مگر 
پس از اذن خدای تعالی. و آن، پس از مدتی طوالنی و قســاوت دل ها و پر 
شدن زمین از ستم واقع خواهد شد. به زودی کسانی نزد شیعیان من آیند 
و ادعای مشــاهده می کنند. بدانید هر که پیش از خروج سفیانی و صیحه 
آسمانی ادعای رؤیت و مشاهده کند، دروغگوی افترازننده است، و ال حول 

ِ العلّى العظيم«.
 ِباهَّلَلّ

َّ
َة ِإال و ال ُقَوّ

حضرت صاحب الزمان در این نامه به این مطلب اشاره می کند که اگر 
کسی بعد از آخرین نایب ایشــان، در میان شیعیان ادعای مشاهده کند، 
دروغگو اســت. با وجود تصریح این توقیع شــریف، در این خصوص که 
آیا باید ادعای دیدار امام زمان را دروغ شــمرد یا نه، میان علما و فقها 
اختالف اســت؛ زیرا برخی از فقها به این فیض نائل شده اند. دیدار آنان بر 
تأویل این روایت داللت می کند. اما برخی از فقها با تکیه بر صراحت این 

توقیع هر گونه گزارش دیداری از امام زمان را دروغ عنوان می کنند.
علمای بزرگ شیعه همانند سید مرتضی، شیخ طوسی و سید بن طاووس، 
بر این باورند که می توان در غیبت کبری به دیدار امام زمانg نایل گشت 
و این را یکی از فواید وجود امام زمان)عج( در زمان غیبت دانســته اند. در 
احوال برخی از علمای طراز اول شــیعه مانند مقــدس اردبیلي،3 عالمه 
 حلي،4 عالمه بحرالعلوم5 و شــیخ مفید، نقل شده که به خدمت حضرت 
شرفیاب شده و در برخی موارد از ایشان توقیعاتی داشته اند. شیخ طوسی 
در این باره می نویسد: »یقین نداریم که حضرت از تمام اولیای خود، پنهان 
باشــد؛ بلکه جایز است که برای بیشــتر آنان ظاهر گردد«.6 اما در مقابل 
علمایی چون محمد بن ابراهیم،  معروف به نعماني،7 فیض کاشــاني8 و 
 کاشف الغطا،9 قائل به عدم امکان شرفیابی حضوری خدمت امام زمان

و در نتیجه مشاهده شده اند.

دالیل امکان مشاهده امام
به نظر می رسد ســه دلیل برای اثبات ادعای امکان شرفیاب شدن افراد 
در وضعیــت خاص به محضر امام زمان وجود دارد. اولین دلیل تحقق 

این مطلب در زمان غیبت کبری است. به هر حال به راحتی نمی توان 
ادعای بزرگانی چون مقدس اردبیلی، عالمه بحرالعلوم و دیگر علمای 

طراز اول شــیعه را نپذیرفت؛ چه اینکه وثاقت و صداقت بســیاري از آنها 
مورد تأیید همة اهل فن و حتي منکران مالقات با حضرت است. 

دلیل دوم در خود توقیع مبارک وجود دارد. در این توقیع نشانه ها و قرائنی 
مبنی بر عدم صحت انکار مشاهده به صورت مطلق وجود دارد. به عبارت 
دیگر با اســتناد به متن روایت و همچنین روایات دیگری که در خصوص 
غیبت امام زمان از ائمه معصومین نقل شده است، می توان به این نکته 
رسید که مقصود حضرت از انکار هر نوع مشاهده و دروغگو خطاب کردن 

مدعی مشاهده، عدم سوء استفاده از این مسئله بوده است.
برای ایشــان که به علم غیب دسترسی داشتند، پیش بینی دورانی که هر 
کســی پرچم ارتباط با ایشــان را بلند کند و از این راه بخواهد مردم را به 
بیراهه بکشاند، عجیب نیست. با وجود نفی صریح هرگونه ارتباط داشتن 
با امام زمان توسط خود حضرت، سالیانه اخبار مختلفی از جریان های 
 انحرافی می شنویم که برای جمع کردن زر و زور، خود را به امام زمان
منتســب می کنند و از کم خردی مردم ســاده نهایت استفاده را می برند. 
نمونه های این گونه موارد در کشــور عزیزمان کم نیست. به نظر می رسد 
مهم ترین دلیل آن عدم ترویج آموزه مهدویت در میان مردم اســت. البته 
دلیل دیگری که به این گونه مسائل دامن می زند و نقش مهمی در ترویج 
این گونه موارد دارد، این است که برخی اساساً به دلیل عدم بهره گیری از 
عقالنیت، به خرافه گرایی عالقه دارند و دوســت دارند مشکالت خود را 
بــا راه  حل های میان بر و متافیزیکی حل کنند. این تمایل و گرایش، تأثیر 

بسزایی در شکل گیری این گونه خرافات دارد.
آنچه در این توقیع وجود دارد، ادعای کذب خواندن کســی است که بعد 
از آن توقیع ادعای مشــاهده و ارتباط با امام زمان کند. امام در این 
توقیع می فرماید: با از دنیا رفتن تو ای علی بن محمد سمری، نیابت خاصه 
تمام می شود و غیبت کبری آغاز می شود. بعد از این اگر کسی بگوید من 
حضرت را می بینم و با او مرتبط هســتم و نیابت خاصه از جانب حضرت 
دارم، دروغ گو اســت. بر این اساس این جمله که مدعی مشاهده دروغ گو 
است، به این معنی نیســت که در غیبت کبری کسی حضرت را نخواهد 
دید. عالوه بر این مشــاهده به معنای دیدن امام و ارتباط با او است. ادعا 


با وجود نفی صریح هرگونه ارتباط داشتن با امام زمان توسط خود 
حضرت، سالیانه اخبار مختلفی از جریان های انحرافی می شنویم که 
برای جمع کردن زر و زور، خود را به امام زمان منتسب می کنند و 

از کم خردی مردم ساده نهایت استفاده را می برند
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به معنای اعالن و انتشــار آن و باخبر کردن مردم از این مسئله است. 
ممکن است کســی با امام مالقات داشته باشد، همان گونه که برای 
برخی علما و غیر آنان نقل می کنند، ولی آن را بازگو نکرده و در سینه 

خود پنهان کرده باشد.
گناه، پردة ممانعت از دیدار

دلیل ســومی که برای مشــاهده و به عبارت دیگر هر نوع ارتباط با 
امام زمان را برای افراد خاصی ممکن می ســازد، روایاتی اســت که 
در این مورد وارد شــده اســت. برخی از روایات عدم شرفیاب شدن و 
دیدار امام زمان را، خود شیعیان و به عبارتی گناهانی می دانند که آنها 
مرتکب می شوند. امام مهدی نیز در توقیع شریفشان به شیخ مفید 
می فرماید: »ما را از ایشان )شــیعیان( چیزی محبوس نکرده است، 
مگر گناهان و خطاهایی که از ایشان به ما می رسد و ما آن را ناخوش 
می داریم و از ایشان نمی پسندیم«. همچنین از ایشان نقل شده است 
که در ایــن خصوص فرموده اند: »چنانچه شــیعیان ما در راه ایفای 
پیمانی که بر دوش دارند، همدل می شدند، میمنت مالقات ما با ایشان 
به تأخیر نمی افتاد و ســعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان می گشــت؛ 
دیداری بر مبنای شناختی راستین و صداقتی از آنان نسبت به ما«.10 
آیت اهلل بهجت نیز بیــان فرموده اند: اگر بفرمایید چرا به آن حضرت 
دسترسی نداریم، جواب شما این است که چرا به انجام واجبات و ترک 
محّرمات ملتزم نیســتند؟ او به همین از ما راضی اســت؛ زیرا »اورع 
الناس من توّرع عن المحرمات؛ پرهیزکارترین مردم کسی است که 
از کارهای حرام بپرهیزد«. ترک واجبات و ارتکاب محّرمات، حجاب 

و نقاب دیدار ما از آن حضرت است.11
بر این اساس به نظر می رسد هیچ تعارضی میان مهم ترین سند قائالن 
به عدم امکان مشــاهده امام زمانg یعنی آخرین توقیع ایشــان با 
مشاهده برخی از علما وجود ندارد؛ چراکه تقریباً اغلب این مشاهده ها 
به صورت ادعای ارتباط با ایشــان نبوده است. عالوه بر اینها بیشتر 
این مشاهدات بعد از فوت این بزرگان توسط نزدیکا نشان منتشر شده 
است. از اینها گذشــته تنها چیزی که می توان در مورد روایت گفت، 
تکذیب ادعای مشــاهده اســت؛ اما به هیچ وجه این تکذیب شامل 

نحوه های دیگر ارتباط با ایشان نیست.

در پایــان بایــد 
گفــت کــه نمی تــوان 

مشــاهده  را به طــور کلی 
تکذیب کــرد؛ اما بــه دلیل 
فلســفه غیبت و روایاتی که در 

این خصوص وارد شــده است، 
اصل بر عدم رؤیت و ارتباط است. 

البته باید برای صحت و عدم صحت مشــاهده 
شرایطی را مشــخص کرد؛ شرایطی که از مضمون 

روایــات می توان برداشــت کرد. مثــاًل اینکه مطلق 
مشــاهده دلیل بر برتری شخص بر دیگران نیست. این 
شرط یکی از اصول مشاهده است؛ چراکه در زمان امامان 

معصومg افرادی به خدمت امام می رســیدند و ایشان را 
مشــاهده می کردند که به هیچ وجه انسان های خوبی نبودند. 

بنابراین اگر کســی با استناد به مشاهده امام زمان بخواهد برای خود 
اعتباری ایجاد کند و آن را ســبب برتری خود بر دیگران بداند، بدون 

تردید باید در سخن او شک کرد و او را دروغ گو دانست. 
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»چنانچه شیعیان ما در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند، همدل 
می شدند، میمنت مالقات ما با ایشان به تأخیر نمی افتاد و سعادت 
دیدار ما زودتر نصیب آنان می گشت؛ دیداری بر مبنای شناختی 

راستین و صداقتی از آنان نسبت به ما«
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ســــازمان وکالت و توقیعـــات
سید اکبر موسوی اعظم

دوران عصر حضور امامان را که به غیبت 
امام عصر منتهی شد، می توان از جهات 
گوناگون به چندین مرحله تقسیم کرد. 
در یک تقســیم، چهار دوره را می توان 
برای امامت تصور کرد. دوره نخســت 
که شــامل امامت امیرالمؤمنین، امام 
حسن و امام حســین می شود، دوره 
حکومت و تالش برای بازپســگیری 
حکومت اســت. پس از آن، امام سجاد، 
امام باقــر و امام صــادق به تربیت 
علنی شــاگردان می پردازند. این آزادی 
به نزاع میان امویان و عباسیان و انتقال 
حکومت بازمی گردد. دوره ســوم، دوره 
فشار عباسیان اســت که امام کاظم و 
امام رضا )علیهما السالم( نتوانستند به 
تربیت شــاگرد اقدام کنند. پس از امام 
رضاg، فشار عباســیان بر امام جواد، 
امام هادی و امام عســکری بیشتر 
می شود. این فشارها دسترسی شیعیان 
را به ائمه سخت و دشوار می کند. در این 
میان، وکالی امامان نقش محوری در 

رابطه امام با شیعیان داشتند. تشکیالت 
دویست ســاله وکالت در زمــان امام 
صادقg آغاز شــد و با وفات علی بن 

محمد سمری پایان یافت. 
مکاتبه و رســاندن پیام و پاسخ امام به 
شیعیان و نیز پرسش ها و اخبار شیعیان 
به امــام، یکی از وظایف این ســازمان 
بود. تأســیس نهــاد وکالــت در زمان 
امامان شــیعه و ارتباط غیرمســتقیم و 
غیر شفاهی شــیعیان با امامان، چه بسا 
تدبیری در جهت آماده ســازی جامعة 
شیعه برای روزگار غیبت امام عصر بوده 
است. نامه هایی را که امامان به شیعیان 
می نگاشتند، توقیع می نامند. البته این 
معنا در تاریخ مکاتبات ائمه دگرگون 
شــد و حتی به نقل های شفاهی از امام 

عصر هم اطالق توقیع می شد. 

 توقیعات در آثار شیعیان
در باب توقیعات، کتاب های مســتقلی 
نگاشته شده اســت. عبداهلل بن جعفر 

حمیری چهار اثر درباره توقیعات نگاشته 
است. محمدبن عیسی بن ُعَبْید نیز کتابی 
به نام التوقیعات نگاشــت که در دست 
نیســت. بخش پانزدهم کتب مصابیح 
ابن بابویه هم دربارة توقیعات بوده است. 
ابــن طاووس از کتابی با نام التواقیع من 
اصول االخبار نگاشتة عبداهلّل بن صلت 
روایت کرده است. همچنین کتاب های 
نگاشته شده دربارة وکالی امامان نیز 
از منابع مهم توقیعــات بوده اند. در جلد 
هفتم کتاب مکاتیب االئمه به توقیعات 

امام عصر اشاره شده است.

 ابعاد گوناگون توقیعات
توقیعات امام عصر را از جهات گوناگونی 
مانند محتوا، زمان صدور، نویســنده و 

واسطه توقیعات می توان بررسی کرد. 

 ۱. توقیعات از جهت زمان
1.1. توقیعات غیبت صغری 

توقیعات در سراسر دروان غیبت صغری 


تشکیالت 

دویست ساله 
وکالت در زمان 
 gامام صادق

آغاز شد و با وفات 
علی بن محمد 

سمری پایان 
یافت. 
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صادر می شــده است. شــیخ طوسی 
می گوید: »توقیعات صاحب االمرg به 
دست عثمان بن سعید و پسرش محمد، 
برای شــیعیان و خواص اصحاب امام 
عسکریg خارج می شد«. او درباره 
ســفیر دوم می گویــد: »وی به مدت 
حدود پنجاه ســال، متولی امر سفارت 
بود و مردم اموال خود را برای وی حمل 
می کردند. او نیز توقیعات را برای مردم 
خارج می ساخت؛ به همان خطی که در 
دوره زندگانی امام عسکریg خارج 
می شد«.  پنجاه سال وکالت محمد بن 
 gعثمان شامل عصر امام عسکری

نیز می شود.
در روایت مربوط به »قاســم بن عالء« 
نیز آمده اســت که: »توقیعات صاحب 
الزمانg به طور مســتمر به دســت 
ابوجعفــر محمد بن عثمــان عمری و 
پس از وی به دســت ابوالقاسم حسین 
بن روح )قدس اهلل روحهما( برای وی 

صادر می شد«. 
نقل شــیخ طوســی درباره عثمان بن 
سعید و پســرش و نیز روایت مربوط به 
قاسم بن عالء، بر استمرار توقیعات در 
عصر نائب دوم و ســوم داللت داشته 
است. اما نوبختی خبر از انقطاع موقت 
توقیعات می دهد. گفته شــده اســت 
این دوره احتمااًل مــا بین 280 تا 290 
ه.ق یا پس از وفات ســفیر دوم در سال 
305 ه.ق است. شدت گرفتن سیاست 
ضد شــیعیان در زمان معتضد عباسی، 
شــاید دلیل این انقطاع باشد. البته این 
انقطاع را نمی توان به معنای قطع رابطه 
کامل دانست؛ چه اینکه به دلیل تشدید 
اختناق در زمان معتضد، پرســش ها و 
پرداخت اموال بدون نامه و رسید انجام 
می گرفته اســت. همچنین در همان 
دوران گزارش هایی از دیدار امام در مکه 

رسیده است. 
توقیعــات در عصر نائب ســوم ادامه 
داشت و در این دوران، توقیعات زیادی 
صادر شــده است. توقیعات عصر علی 
بن محمد سمری، با آنکه کم هستند، 
شهرت بیشــتری دارند. توقیع پایان 

غیبــت صغری آخریــن توقیع دوران 
غیب صغری است.

1.2. توقیعات غیبت کبری 
برخی عالمان شیعه توقیعات را منحصر 
به عصر غیبت صغری می دانند؛ اما شیخ 
طوسی از دو توقیع امام عصر خطاب به 
شــیخ مفید گزارش می دهد. از واسطه 
این توقیعات نامی به میان نیامده است. 
شماری از علما در صحت این دو توقیع 

تردید دارند. 
با توجه به شــمول و گسترش معنای 
توقیع و در بر گرفتن خطابات شفاهی، 
نقل های شفاهی در عصر غیبت کبری 
راـ  صرف نظر از صحت ادعاـ  می توان 
در شــمار توقیعات دانست؛ چنان که 
گاهــی پیام منســوب به امــام را که 
شــیخ محمد کوفی به سید ابوالحسن 
اصفهانی رســاند، در شــمار توقیعات 

برمی شمرند. 
2. توقیعات از جهت محتوا

موضوع و محتوای توقیعات مســائل 
مختلفی را شامل می شده که عبارتند 
از: تعییــن و نصب وکیــالن و توثیق 
و مــدح آنــان و دســتورهای الزم به 
وکیالن درباره چگونگی ایفای وظیفه 
وکالت، اعالم وصول وجوه شرعی، رفع 
حاجت شیعیان، نکوهش قاطع مدعیان 
دروغیــن وکالت یا وکیــالن معزول، 
پاسخ پرســش های فقهی و کالمی و 

حدیثی و تفسیری و...
آیت اهلل علی احمدی میانجی در کتاب 
مکاتیــب االئمه، 109 توقیــع از امام 
عصرg آورده و آنها را به هشت دسته 

تقسیم  کرده است: 
1. توقیعات اعتقــادی؛ 12 توقیع. این 
توقیعات مســائلی ماننــد توحید، رد 
تفویض، علم و منزلــت و مقام امام را 

شامل می شود.
2. کرامات؛ 36 توقیع. در این توقیعات 

گاه اخباری از غیب آمده است. 
3. دربــاره وکال و موکلین و دعا در حق 
ایشان؛ سیزده توقیع. در این توقیعات، 
تعیین وکال و نــواب خاص، همچنین 
توقیع معروف اعالم غیبت کبری پس 

از وفات علی بن محمد ســمری و نیز 
توقیعاتی به دیگــران مانند محمد بن 
ابراهیم بن مهزیار یا توقیع به شیخ مفید 

آمده است.
4. نامه های فقهی؛ پانزده توقیع. در این 
نامه ها پرسش هایی از جواز سجود بر قبر 
امام و نماز در آنجا، زیارت آرامگاه های 
قریش، تســبیح با تربت امام حسین، 
میت و وصیت، نماز، توقیعی در پاســخ 
سؤاالت مختلف قمیین، روزه پیران و... 

آمده است.
5. امور گوناگون؛ شش توقیع در مسائل 

مختلف است.
6. دعا و اســتدعا در قضــا حوائج؛ 21 
توقیع. در این توقیعات گاهی پاســخ 
شیعیان برای دعا برای فرزنددار شدن، 
بازگشت مال و سفر حج است. همچنین 
دعــای »اللهم عرفنی نفســک«، در 
مکتوبی به ابومحمد حســین بن احمد 
آمده است. نیز کیفیت صلوات بر محمد 
و آلش در توقیعی به ابی الحســین ذکر 
شده است. دعایی در فرج، برخی ادعیه 
به مناسبت های مختلف مانند ایام ماه 
رجب، توســل به مولودْین ماه رجب و 
دعای روز مبعث، از جمله این توقیعات 

است. 
7. در بــاب زیــارت؛ دو توقیع. زیارت 
آل یاســین و زیارت ناحیه مقدسه، دو 
زیارتی اســت که در توقیعات امام نقل 

شده است.
8. دربــاره غالت و نفریــن آنان: پنج 
توقیع. در این توقیعات کســانی مانند 
ابامحمد الحسن الشریعی، محمد بن 
علی شــلمغانی و احمد بن هالل، لعن 

و مذمت شده اند.  
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شــــــــکوه ایثــــــــار
گزارشیازهمایشبزرگداشتائمهجماعاتایثارگراستانتهران

گزارشگر: علی اصغر غالمی

 در اسفند ماه سال 92، همایشی برای تجلیل از ائمه جماعات شهید برگزار شد. این جلسه با حضور 
مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی و با قدردانی از شــهدای گران قدر ائمه جماعات و اهدای یادبود به 
خانواده ایشان به پایان رسید. این اولین جلسه از سلسله جلسات گردهمایی ائمه جماعات استان 
تهران بود. همایش شکوه ایثار دومین جلسه از این دست گردهمایی ها بود که صبح روز پنج شنبه 

سوم اردیبهشت ماه در سالن حسینیه  الزهرا ساختمان ارتباطات اسالمی برگزار شد.

محراب  گفتگو


در کشورهای اسالمی 

بزرگ ترین و محوری ترین 
شغل برای امام جماعت 

است. وقتی که شغلش از او 
پرسیده شود، اول با افتخار 
امامت جماعت مسجد را 

عنوان می کند، بعد استادی 
دانشگاه و...



عزیزان برای برگزاری هرچه بهتر این جلســات 
استفاده نماییم.

باز کلیپی برای حضار پخش می شــود که در آن 
چند نفر از عزیزان ائمه جماعات به ذکر خاطرات 
خود از حضورشــان در جبهه های نبرد می پردازند 
و خاطرنشــان کردند که هیچ دسته و گروهی از 
رزمنــدگان در جبهه های نبرد نبــود، مگر آنکه 
روحانی در میان خود داشــت؛ یا به عنوان رزمنده 

یا به عنوان مسئول.
در این لحظه مجری برنامــه از حضرت آیت اهلل 
حســینی بوشــهری دعوت به ایراد ســخنرانی 

می کند.

مساجد سربلند
آیت اهلل حســینی بوشهری، پس از سپاس و ثنای 
حق، صحبت های خود را با احادیثی از حضرت امام 
جواد و حضرت امام صادق )علیهما السالم( آغاز کرد 
و خدا را برای توفیق حضور در این جمع سپاس گفت. 
او در ادامه از زحمات عزیزان سخت کوش در مرکز 
رســیدگی به امور مساجد، به ویژه حجت االسالم 

حاج علی اکبری قدردانی و تشکر کرد.
ایشان سخنان خود را با ذکر این نکته ادامه داد که: 
در دوران دفاع مقدس، روحانیت در مقابل امتحان 
بزرگــی قرار گرفت و از ایــن آزمون بزرگ الهی 

سربلند و پیروز بیرون آمد.
وی افزود: روحانیت هرجا قدم گذاشــته، کار را به 
پایان رســانده و برای خود و جامعه افتخار آفریده 
است. من به ســهم خودم از زحمات ائمه محترم 
جماعات در طول دفاع  مقدس، تشــکر می کنم. 
»قل اعملوا« چه در ســنگر مساجد و چه در دفاع 

مقدس و در هر وضعیتی که هستید.
خداوند به خوبی از عمل شــما آگاه اســت. امام 
جوادg فرمودند: »هر جا که باشی از دید تیزبین 
الهی در امان نیســتی. بنگــر چگونه می خواهی 

باشی«.
امام صادقg فرمودند: »رحم اهلل قوما ســراجا و 
منارا کانوا دعاتا علینا باعمالهم و بجهود طاقتهم؛ 
خدا رحمت کند گروهی را که چراغ روشن و کانون 
و پایگاه نور هســتند. با رفتار و تالش های خود، 
مردم را به ســوی ما دعوت می کنند«. چه مدال 
و جایزه ای باالتر از این ســخن امام صادقg؟ 
)تحف العقول، ص301. آثــار الصادقین، صادق 

احسانبخش، انتشارات دارالعلم، قم.(
آنچه به نظرم رسید برای طرح در این جلسه، این 

موارد است:

ویژگی مسجد 
رسول گرامی اسالم توصیف بلندی از مسجد دارد: 
مساجد بازاری از بازارهای آخرت است که انسان 

صندلی های منتظر
 هوا بسیار خوب و خنک و بهاری است؛ مخصوصًا 
فضای ســاختمان ارتباطات اســالمی که پر از 
درخت و گل و گیاه اســت. مراســم مثل همیشه 
در ســالن حســینیه الزهرا )علیها السالم( برگزار 
می شود. صندلی های ســالن هنوز خالی است و 
منتظر مهمان های خــوب و ایثارگرش. جمعیت 
مدعوین کم کم در حال ورود به ســالن هستند و 
زمزمه مالیمی همه جا را پر کرده اســت. آهنگ 
»یا اباصالح مددی« در ســالن طنین انداز است و 

مهمانان بعد از پذیرایی مختصر، 
وارد سالن می شوند. حاال با حضور 
روحانیان، فضایی آرام و معنوی 
مثل فضای مســاجد، احساس 
می شود. جمله زیبایی روی سن 
سالن نصب شــده: »یمن تنها 

نمی ماند...«.
برنامــه بــا قرائت قــرآن آقای 
پورزرگــری آغــاز می شــود. 
کلیپ ابتدایی شــامل حدیثی از 
امیرالمؤمنیــنgـ  جهاد دری 
از بهشــت است که خداوند فقط 

آن را بــه روی بندگان خــاص خود باز می کندـ  و 
صحبت هــای مقام معظم رهبری و مراجع عظام 
است درباره ایثارگران و ائمه جماعاتی که در دفاع 
مقدس شــرکت کردند. مجری خوب و توانمند 
برنامه، آقای ســلطانی، برنامه را با قرائت دعای 
فرج، اشعاری در مدح و ثنای خداوند و خیر مقدم به 
مهمانان به ویژه حجت االسالم حسینی بوشهری 
و سردار کوثری آغاز کرد و از حجت االسالم آقایی، 
معاونت هماهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد 

دعوت به سخنرانی کرد.

جلسات هدفمند
حجت االسالم آقایی ضمن خیر مقدم به مهمانان، 
یادآوری کرد که این دومین جلســه ای است که 
برگزار می شــود. برنامة مرکز آن اســت که این 
جلســات هدفمند برگزار شــود. اولین جلسه در 
بزرگداشت ائمه جماعات شهید، در اسفند سال 92 
با حضور آیت اهلل مهدوی کنی برگزار شد. قرار بود 
که این جلسه در اسفند ماه سال 
گذشــته )93( برگزار شود؛ اما به 
دلیل مهیا بودن شــرایط، در این 
روز برگزار شد. از دویست و اندی 
ائمه جماعاتی که رزمنده، جانباز 
یا آزاده هســتند، در این مراسم 

دعوت شده است.
بر اســاس آمار سیصد و پنجاه و 
شــش نفر از ائمه جماعات ما به 
افتخــار ایثارگــری، جانبازی و 
جانبازی مفتخر هستند که توان 

پذیرایی از همة آنها نیست.  
 در پایان جلســه از عزیزانی کــه در صد جانبازی 
باالیی دارند یــا مدت زمان زیــادی را در جبهه 

گذرانده اند، تجلیل خواهد شد.
در تیــپ امام صادقg در کنگره ایثارگران تا حد 

زیادی خاطرات عزیزان ثبت و ضبط شده است. 
آقایی اضافه کرد: با توجه به نزدیکی ماه رمضان، 
برنامه نهضت قرآنی اعالم و از پوستر طرح قرآنی 

مساجد استان تهران رونمایی خواهد شد.
ان شــااهلل بتوانیم از نظرها، پیشنهادها و انتقادات 
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در آن به سفره آمرزش می نشیند و با هدیه بهشتی 
بدرقه می شود. 

شاخصه تراز یک مسجد و امام جماعت مطلوب
تعبیر قرآن این است که مشرکین حق ندارند دست 
به ســاخت و ساز مســجد بزنند، در حالی که خود 
اذعان به کافر بودن دارند. در مقابل چه کســانی 
می توانند مســجد بسازند؟ قرآن برای کسانی که 
می خواهند مسجد بسازند چهار شرط دارد: آنها باید 
به مبدأ و معاد معتقد باشــند. نمــاز را به پا دارند و 
حقــوق واجب )زکات( را بپردازند و این نکته مهم 
اســت: »َولَْم َیْخَش إاِلّ اهلّل« )توبه: 18.( ساخت و 
ساز ظاهری با معمار و بانی است؛ اما معمار معنوی 

مسجد امام جماعت است.
براســاس آیه 108 ســوره توبه، مسجد دو رکن 
اساســی دارد: 1. پایه گذاری براســاس تقوا؛ 2. 

مؤمنانی که در آن حضور می یابند.
 کارکرد مسجد و امام جماعت 

اولین خاصیت نماز جماعت، عبــادت و راز و نیاز 
است. اما کارکرد امام جماعت فقط این نیست. کار 
او گسترده  است و عالوه بر عبادت، شامل مسائل 

مهم و اساسی فرهنگی و سیاسی نیز می شود.
روایت است که سه چیز در قیامت شکایت می کند: 
قرآن، مسجد و عالم؛ یعنی محتوا، مکان و راهنما.

ایشــان با طرح این سؤال که مســجد چقدر در 
توفیقات معنوی یک طلبه نقش دارد؟ گفت: چقدر 
خوب است که با ساخت هر مدرسه یک مسجد هم 
ساخته شود. او نکته مهم را در این امر محوریت امام 
جماعت شمرد: در کشورهای اسالمی بزرگ ترین 
و محوری ترین شــغل برای امام جماعت است. 
وقتی که شــغلش از او پرسیده شود، اول با افتخار 
امامت جماعت مســجد را عنــوان می کند، بعد 

استادی دانشگاه و...

راهکارهای تبدیل مسجد به مسجد معیار
ایشــان در توضیح تبدیل مسجد به مسجد معیار، 

راهکارهایی را بر شمرند:
1. رعایت مسائل اخالقی در مسجد

در وهلة نخســت، باید امام جماعت اخالق خوبی 
داشته باشد. اگر امام جماعت دیر به مسجد برسد 
و رفتار خوبی نداشته باشد، نباید انتظار داشته باشد 
 که مردم از او استقبال کنند. نبی گرامی اسالم
پس از نماز صبح در مســجد می ماند و تعقیبات را 
می خواند. مردم کارهایشان را به ایشان می گفتند، 
ایشان پاسخ می گفتند و آخرین نفر از مسجد خارج 
می شــدند. چنانچه امام جماعت در نماز فکرش 
جای دیگر باشد، نمازش سازندگی ایجاد نمی کند 
و جوان نمازگزار یا غیر آن، با امام جماعت همراهی 

نمی کند.
2. تقویت باورهای اعتقادی

3. توجه امام جماعت به همة نمازگزاران

امام جماعت نباید در مسجد با گروه و عده  خاصی 
باشــد و به دیگران اعتنا نکند. امام جماعت نباید 
خط کشی داشته باشــد. امام جماعت باید پدری 
بزرگ و مهربان برای همه باشــد و همه احساس 
کنند که امام جماعت دوستی خوب و راهنما برای 

آنان است.
4. فعالیت های فرهنگی

ما ســه جهاد داریم: جهاد اکبر، جهاد اصغر و جهاد 
کبیر. جهاد کبیرـ  همان طــور که در کتاب آقای 
جوادی آمدهـ  کار فرهنگی اســت. بنابراین یکی 

از رسالت های بزرگ امروز، جهاد فرهنگی است.
جهاد مهم امام جماعت، جهاد فرهنگی است. امام 
جماعت باید به خواندن نماز بسنده نکند و به اطراف 
خود توجه کند. باید بعد از نماز برگردد و به مأمومان 
نگاه کند. بپرسد فالنی کجا است؟ اگر مطلع شود 
آن فرد مشکلی دارد یا بیمار است، همراه با اهالی 

مسجد، به عیادتش برود.
بایــد مثل پیامبر طبیب دوار باشــد. راه بیفتد و با 
مردم گفتگو کند. شخصی که امام جماعت نمونه 
بــود، تعریف می کرد که در روســتا راه می رفتم و 
به ســؤاالت و مشکالت مردم پاســخ می دادم. 
اگر می شــنیدم که یک روستایی گاوش مریض 
است، به احوالپرســی گاوش می رفتم. روستایی 
وقتــی می دید امام جماعت به دیدن گاوش آمده، 
می فهمید که روحانی برای او ارزش قائل شــده؛ 

لذا جذب مسجد می شد و از مسجد جدا نمی شد. 
کارهــای فرهنگی عرصه هــای مختلفی دارد؛ 
بنابراین باید اتاق فکر داشــته باشــیم. نباید در 
برنامه هــای فرهنگی درجا بزنیــم و برنامه های 

تکراری و بی اثر داشــته باشیم. 
باید از خالقیــت، روش های نو 
و تجربیات افــراد باتجربه برای 
جذب بیشــتر اســتفاده کنیم. 
بپرســیم که چــه کرده اند که 
مسجدشان پر از جوان است. چه 
بسا کل تهران تحت تأثیر حرکت 
فرهنگی خوب یک مسجد قرار 

گیرد.
باید توجه کنیم که امروز دشمن 
چه تحرکاتی دارد. امروز نســل 
جوان از ما چه انتظاری دارد؟ آن 
روز به ایثار و حضور در جبهه های 
جنگ نیــاز بود، امــروز نیازمند 

ایثاری دیگر یعنی وقت گذاشتن، فکر کردن و اقدام 
خوب اســت. همانند آن روحانی که به روستایی 
برای تبلیغ رفت که آب آشــامیدنی نداشت. به قم 
برگشت و خانه خود را فروخت و با پول آن و کمک 

مسئوالن روستا، آن روستا را لوله کشی کرد.
یا مثل وحید بهبهانی که برای جلوگیری از رشــد 
اخباری گری، نظرش این بــود که نماز جماعت 
پشت سر صاحب حدائق خوانده نشود. اما صاحب 
حدائق فتوا داد که نماز پشــت سر وحید بهبهانی 
واجب اســت؛ چون او پرچم دار اسالم است. اگر 
امروزه امام جماعتی موفق است و جوانان زیادی 
دورش جمع شده اند، امام جماعت های دیگر باید 

برایش تبلیغ کنند؛ نه اینکه علیه او اقدام کنند.
5. آشنایی با علوم روز

امام جماعــت باید بــه علوم و 
وسائل روز آشــنا باشد و در تمام 
علوم، بــه دانســته های قبلی 
بســنده نکند. باید مطالعه داشته 
باشد تا مســجدی ها نگویند ما 
می دانیم آقا چه می خواهد بگوید، 
همة حرف هایــش را حفظیم، 

حوصله اش را نداریم!
6. دعوت عملی 

مردم رفتار ما را می بینند. هرقدر 
هم که بــرای مــردم صحبت 
کنیــم، مــردم از رفتارهایمان 
تأثیر می گیرند، نه از سخنان ما. 


روحانیت هرجا قدم 

گذاشته، کار را به پایان 
رسانده و برای خود و جامعه 

افتخار آفریده است. من 
به سهم خودم از زحمات 
ائمه محترم جماعات در 
طول دفاع  مقدس، تشکر 

می کنم. »قل اعملوا« 
چه در سنگر مساجد و چه 
در دفاع مقدس و در هر 

وضعیتی که هستید.
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در گذشــته رفتار و ســکنات روحانی برای مردم 
الگو و نکته بود. ســکوتش، صحبتش، نشســت 
 gو برخاســتش و... حضــرت امیرالمؤمنیــن
می فرمایند: »هر کســی که امربه معروف و نهی 
از منکر می کند، از حدود خدای عزوجل محافظت 
می کند و اول خودش تحت تأثیر قرار می گیرد«. 

7. معین مناسب
 امام جماعت باید کســی را معیــن خود کند که 

جاذبه های او را از بین نبرد.
8. داشتن سعه صدر

9. برقراری ارتباط نزدیک با نسل جوان
10. مردم دار بودن

11. داشتن روحیه انقالبی و جهادی
امام جماعت باید روحیه انقالبی داشــته باشد. نه 
اینکه در ســایه انقالب و رهبر باشد و بگوید ما به 

هیچ کس کاری نداریم. 
 ما باید حافظ دین مردم باشــیم و مردم را به دین 
جذب کنیــم. امام جماعت نباید عالقه ای مهم تر 
از جذب مردم به دین داشته باشد. باید از اتفاقات و 

اخبار اجتماعی و سیاسی مطلع باشیم. 

صلوات های بلند
ایشان در بخش پایانی صحبت های خود به چند 
نکته مهم اشــاره کردند که بــا صلوات های بلند 

حضار همراهی و تأیید شد:
اول: به جــای آنکه مســاجد را تقویت کنیم، در 

کنار مساجد کانون های دیگری 
ساخته ایم؛ مثل فرهنگسراها که 
کارکرد مسجد را تضعیف می کند. 
تنوع در کار فرهنگی خوب است؛ 
اما وقتی مدیریت درست نیست، 
جای نگرانی وجــود دارد. مثاًل 
در مــاه مبارک رمضان در همان 
ساعتی که برنامه اصلی مسجد 
اجرا می شــود یا امــام جماعت، 
ساعت ها مطالعه و تحقیق کرده 
و مطالب بســیار خــوب و جدید 
آماده کرده؛ یک برنامه بســیار 
جذاب برای جوانان و خانواده ها 
در کنار مســجد اجرا می شود یا 

یک ســریال بســیار پربیننده از تلویزیون پخش 
می شود. البته ما منکر زحمات مسئوالن فرهنگی 
و متولیان صداوســیما نمی شویم؛ اما باید دقت و 

توجه بیشتری در این مقوله شود.
دوم: برای انتخاب امام جماعت دقت بیشــتری 
اعمال شــود و افراد برای تصدی امامت جماعت، 
آموزش ببینند. درس خواندن و گذراندن ســطوح 
حوزه بــرای امامت جماعت کافی نیســت. چه 
بســا یک روحانی از نظر سواد بسیار باال باشد، اما 
صالحیت احراز امامت جماعت را نداشــته باشد. 
امامت جماعت یک کار ساده و سطح پایین نیست 
که به هر روحانی داده شــود. باید روحانی در کنار 
امام جماعت کارآموزی کنــد و عالقه و دغدغه 

الزم را داشته باشد.
ســوم: امام جماعت نباید از نظر مالی در مضیقه 
باشــد. امام جماعتی که با مشکالت مالی دست 
و پنجه نرم می کند، چگونه به خوبی به مســائل 
مسجد رسیدگی کند و برنامه های فرهنگی داشته 

باشد؟

رونمایی و قدردانی
پس از پایان ســخنرانی حضرت آیت اهلل حسینی 

بوشهری از پوستر نهضت قرآنی رونمایی شد.
برنامه بعدی قدردانــی از 21 نفر از ائمه جماعت 
ایثارگــر بود که لوح تقدیر خود را از دســت آقای 
حســینی بوشــهری و حجت االســالم حــاج 

علی اکبری گرفتند.
این افراد با توجه به مدت حضور 
در جبهه، مدت اســارت و درصد 
جانبازی و سابقه امامت جماعت 

انتخاب شده بودند.
حجج اســالم: حسین قاسمی از 
مسجد موسی بن جعفر )علیهما 
السالم(؛ موســوی پور از مسجد 
مالیری پور؛ حسین ذوالفقاری از 
مسجد مفتخر؛ پرتویی از مسجد 
جامع ســوهانک؛ محمدحسین 
قاسمی از مســجد امام خمینی؛ 
فیض اهلل فاطمی فالح از مسجد 

امام جعفرصادقg؛ محمد قاســم وفا از مسجد 
علی و زهرا )علیهما الســالم(؛ منصور جمشیدی 
از مســجد چهارده معصوم؛ مســعود مرادی 
از مســجدالرضاg؛ اســداهلل کبریایی از مسجد 
شــفا یحیاییان؛ ســید جبار خدابخش از مسجد 
آل محمد؛ ســید ابوالفضل حسینی راد از مسجد 
ارباب؛ احمدرضا عزیزی رضوان شهری از مسجد 
موسی بن جعفر )علیهما السالم(؛ بهزاد شیرازی 
از مسجد فاطمه الزهرا )سالم اهلل علیها(؛ حسینی 
کهدویی از مسجد جامع حسینی؛ اکبر رضایی از 
مســجد قندی؛ محمود شفایی از مسجد حضرت 
ابوالفضلg؛ علی اصغر باغانی از مسجد پیغمبر؛ 
محمود کوهرنگ از مســجد الهادی؛ بهاء الدین 

قهرمانی نژاد از مسجد بقیع. 
این بزرگواران حدود 98 ، 94، 46، 87 و... ماه سابقه 

حضور در مناطق جنگی را داشته اند.
ســخنران بعدی مراســم حجت االسالم حاج 
علی اکبری بود. او ضمن عرض ارادت به محضر 
حضرت صاحب الزمان و عرض خیر مقدم خدمت 
ائمه جماعات مدعو، از حضور ایشــان تشکر کرد. 
همچنین آغاز ماه رجب را تبریک گفت و با آرزوی 
بهره مندی از فیوضات این ماه، صحبت هایش را 

در دو بخش ایراد کرد.
بخش اول در مورد موضوع جلسه و بخش دوم در 
مورد مسائل مسجدی و تخصصی ائمه جماعات 

بود.

نیاز به ایثارگران
نکته اول دربارة موضوع شــکوه و ایثار است. در 
جلسه ای ما عرض ارادت کردیم به عزیزان شهید 
و وعده دادیم که جلســه ای برای عرض ارادت به 
عزیزان ایثارگر داشــته باشیم. واقعیت این است 
که نقش روحانیت نقش فوق العاده ای اســت. در 
جنگ، مساجد ما مراکز اصلی اعزام نیرو به جبهه 
بودند. 97درصد شــهدای ما از جوانان مسجدی 
بودند. این از شــواهد محکم ما برای نقش مهم 
مساجد در موضوع جنگ بود. ان شاءاهلل این راه را 
بهتر از گذشته طی خواهیم  کرد. عزیزان خاطرات 
خود را ثبت و ضبط کنند که تا حدودی انجام شده 
است. خاطرات شما خصوصیت دیگری دارد و درد 

دل و رازگویی خاصی دارد.
امروز در مقابله با تهدیــدات و توطئه ها، بهترین 
سنگر، مسجد اســت و محراب که محل حرب با 

شیطان است.
همیشــه باید در جمع های مــا، ایثارگران حضور 
داشته باشــند. این عزیزان نیازی به مطرح شدن 
ندارند. مسئله، نیاز خود ما، مساجد و نسل جدید ما 
اســت که این عزیزان را بشناسند و از آنها استفاده 


امام جماعت نباید در 

مسجد با گروه و عده  خاصی 
باشد و به دیگران اعتنا 

نکند. امام جماعت نباید 
خط کشی داشته باشد. امام 
جماعت باید پدری بزرگ 
و مهربان برای همه باشد و 
همه احساس کنند که امام 
جماعت دوستی خوب و 
راهنما برای آنان است.
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کنند. شعار ما تداوم فرهنگ ایثار و شهادت و نسل 
انقالب و جنگ است.

امروز ســه نسل در بین ما هســتند. ان شاءاهلل در 
جلســه آینده عرض ارادتی به نســل اول کنیم. 
آنهایی که امام و انقالب را همراهی کردند و آنهایی 
که مرحوم شده اند و در بین ما نیستند. همین جا از 
حضرت مهدوی کنی یاد می کنیم که ایشان هم از 
سردمداران همراهی امام در جریان انقالب بودند.

همدلی و همراهی
نکته دوم، دربارة شعار امسال است که حضرت آقا 
فرمودند همدلی و همراهی دولت و ملت اســت. 
این شعار فوق العاده هوشمندانه و ناظر به نیازهای 
درونی ما و توطئه های دشــمن اســت. این شعار 
کاماًل فرهنگی، ناظر به نیاز ما در مسجد است. باید 
به این شعار لبیک بگوییم. ترویج همدلی، هم زبانی 
و محبت در جامعه، خواست صاحب شریعت از ما 
اســت. البته محور ویژه اش دولت و ملت است و 
مساجد می توانند به عنوان کانون و واسطه دولت 
و مردم، نقش فوق العاده زیبا و مؤثری را ایفا کنند. 

می توانید از مسئوالن شهرستان ها دعوت کنید تا 
برای مردم صحبت کنند و مردم نیز مشکالتشان 
را مطــرح کنند. بــه این ترتیب مــردم دل گرم 
می شوند. هیچ مکانی به جز مسجد نمی تواند این 

کار را انجام دهد. 

پیروزی یمن
نکته ســوم دربارة موضوع یمن است. حقش این 
بود که ما یک اجتماع مســتقل برای حوادث یمن 
برگزار کنیم. در حوزه علمیه قم چنین اجالســی 

برگزار شد. 
یک ماه اســت که یمن مورد حملــه دژخیمان 
قــرار گرفته اســت. جماعت پلیــد وهابی روی 
صهیونیست ها را سفید کرده است. یمن کشوری 
است که یادآور شخصیت های بزرگ اسالم اویس 

قرنی، مالک اشتر و... می باشد. 
 یمــن در جغرافیای عصر ظهــور، آن طورکه در 
روایات آمده، نقش آفرین اســت. یمن، از آنجا که 
بیشتر مردم آن ارادتمند حضرت علیg هستند، 
از آغاز طعمه آل سعود بوده است. حاال که دیده اند 
مؤمنان ســر برآورده اند و جهت سیاسی کشور را 
رقم می زنند، دست به این اقدام شنیع زده اند. با این 
اقدام از چهره پلید، خائن و وابســته آل  سعود پرده 
برداشته شد و نفاق آنها به دست خودشان مشخص 
شــد. این جنایات به دست کسانی رقم می خورد 
که مدعی مسلمانی و خادم الحرمْینی هستند و با 
همراهی شیاطین و ســکوت مجامع بین المللی 

انجام می شوند.

در ایــن یک ماه از ذات علوی مردم یمن هم پرده 
برداشــته شد و خیلی خوب در مقابل این حمالت 

وحشیانه و سنگین ایستادگی کردند.
رهبر مــا هم این پیش بینی را داشــتند. قطعاً آل  
سعود در این حمالت شکست خواهد خورد. مثل 
صهیونیست ها که درخواست آتش بس می کردند، 

اخیراً زمزمه آتش بس را اعالم کرده اند.
ما به شــدت اعمال جنایتکارانه آل  ســعود پلید را 

محکوم و از مردم یمن حمایت می کنیم.
ضمــن اینکه باید خودمان را برای کمک به مردم 

یمن آماده کنیم.
مــا در آغازین روزهای بهار و ماه رجب هســتیم. 
رویکرد برنامه دار کردن مساجد باید با قدرت ادامه 
پیدا کند. همة مســاجد شورای فرهنگی تشکیل 
داده اند. برنامه فرهنگی یک ســاله مســجد باید 
در این شــورای فرهنگی کاماًل مشخص شود. ما 
شــاهد نگاه برنامه محور در مساجدمان هستیم. 
امیدوارم شاهد ارائه برنامه های سه ساله، پنج ساله 

و ده ساله باشیم.

چند نکته اساسی
1. رویکرد سال 94

ما برای هر سال رویکردی تعیین می کنیم. امسال 
نسل جوان و پیامبر اکرم در برنامه ما هستند. 
موضوع بسیار مهم و سرنوشت ساز و متفاوتی است. 
آنچه پیرامون ما در حال رقم خوردن است، تالش 
برای استحالل نسل جوان و شکاف بین نسل ما و 
نسل جوان است. جذب نسل جوان، طراحی و نگه 
 داشــتن آن، به مراتب دشوارتر از گذشته است. ما 
باید خصوصیات نسل جوان، به ویژه نیاز شدید آنان 

را به محبت و صمیمیت، به خوبی بشناسیم. 
برای برنامه ریزی به منظور نگه داشــتن آنها در 
خانه های خدا و شناسایی راه های علمی و عملی 
آن، تصمیم بگیریم. کنار هم گذاشتن مساجدی 
که در این خصوص برنامه های موفقی داشته اند و 

الگوگرفتن از آنها، می تواند مفید باشد.
برای جذب نســل جوان باید به آنها مسئولیت و 
مشــارکت دهیم. پیامبر آنها را وزیر معرفی کرده  

است. نسل جوان باید تکریم شود 
و در برنامه های مســجد لحاظ 
شــوند. باید مسائل مهم زندگی 
جوانــان مثل ازدواج، اشــتغال، 
هویت و شبهات در دستور کار ما 

قرار گیرد.
روز جوان، یعنی روز یازده شعبان 
کــه روز میالد حضــرت علی 
اکبرg اســت، نزدیک اســت. 
پیشنهاد می کنم از همین االن در 

شورای فرهنگی، جوانان موفق منطقه خود را در 
بخش های مختلف شناسایی و در مسجد در روز 

جوان از آنها قدردانی کنیم.

2. اولویت سال 94 
در رونمایی از پوستر نهضت قرآنی، مشخص شد 

امسال اولویت ما کار قرآنی است.
به حمداهلل تالوت قرآن و ترجمه آن همه گیر شده 
است. امسال این برنامه ها با قّوت بیشتر ادامه پیدا 

خواهد کرد.
امســال تأکید بر مسائلی مانند تفسیر قرآن است 
که کمتر به آن توجــه کرده ایم. بدین منظور باید 

برنامه ریزی و کار مشترک داشته باشیم.

3. دهه تکریم مساجد
دهه تکریم فرصت استقبال از ماه خدا در خانه خدا 
را مهیا می کند. توقع داریم امسال یک دهه تکریم 
متفاوت داشــته باشیم. دبیرخانه آن تشکیل شده 
اســت. مساجدی که مایل به شرکت در این طرح 
هســتند، اعالم آمادگی کرده اند که مبلغی به این 

مساجد تقدیم شد.

4. اعتکاف
بهترین فرصت برای آشنایی و نزدیکی به جوانان، 
اعتکاف اســت. اعتــدال در برنامه های اعتکاف 
و کْیفی ســازی آنها، باید مد نظر قرار گیرد. نباید 
برنامه ها زیاد باشد تا معتکف فرصتی برای خلوت 
با خدا بیابد. اگر امام جماعت هم معتکف شود، نوٌر 

علی نور است.

5. برگزاری نماز صبح در مساجد
در تهران و سراســر کشور قرار گذاشتیم این عیب 
را از مساجد برطرف کنیم. وقتی شروع کردیم، در 
ششصد مسجد نماز جماعت صبح داشتیم. حاال 
از هزار افزون شــده اســت که جای شکر فراوان 
دارد؛ اما هنوز با وضعیــت مطلوب فاصله داریم. 
قرار گذاشته شد تعداد مساجدی که نماز جماعت 
صبح با امام جماعت معمم دارند، 

به 1500 مسجد برسد.
کــه  عزیزانــی  از  هرکــدام 
مسجدشان نماز جماعت صبح 
با امــام جماعت معمــم ندارد، 
همین جا تصمیــم بگیرند این 
برنامه را اجــرا کنند. خداوند هم 

برکت می دهد.
برنامه با خوانــدن دعای فرج به 

پایان رسید.


نباید در برنامه های فرهنگی 

درجا بزنیم و برنامه های 
تکراری و بی اثر داشته 
باشیم. باید از خالقیت، 
روش های نو و تجربیات 

افراد باتجربه برای جذب 
بیشتر استفاده کنیم.





خدمـــــت ابراهیــــــــــــم گونه
ویژگیهایخادمطراز

مرتضی اسالمی

آیا خدمت به مسجد وظیفه گروه خاصی 
از افراد جامعه است؟ آیا برای خدمت به 
مسجد شرایط خاصی باید داشت؟ چرا 
با وجــود روایات در باب ثواب خدمت به 
مسجد، خیلی از مساجد به دنبال خادم 
هســتند؟ آیا عالم، تاجر یا بســیاری از 
شــخصیت ها نمی توانند خادم مسجد 

باشند؟ آیا...
به نظر می رســد جامعه دینی ما نیازمند 
فرهنگ ســازی در عرصــه خدمــت 
به مســجد اســت. باید در فکر و ذهن 
نمازگزاران و مــردم جامعه خدمت به 

مسجد را نهادینه کرد. 
پای گذاشــتن در این عرصه یک عزم 
ابراهیمی را می طلبد؛ چراکه همة انبیای 
 gالهی خود را ادامه دهنده راه ابراهیم
می دانســتند. خدمت به مســجد یک 
افتخار ابراهیمی اســت؛ چنان که قرآن 
می فرمایــد: »َو َعِهْدَنــآ ِإَلــى ِإْبــَر ِهيــَم َو 
آِئِفيــَن َو  ــَرا َبْيِتــَى ِللّطَ ن َطِهّ

َ
ِإْسَمـــِعيَل أ

ــُجوِد؛1 و به ابراهیم  ــِع الّسُ
َ

ّك اْلَعِكِفيــَن َو الّرُ
و اسماعیل ســپردیم که خانه مرا برای 
کسانی که برای طواف و اعتکاف و نماز 

می آیند، پاکیزه سازید«. 
برای فرهنگ سازی خدمت به مسجد 
باید زمینه ســازی کرد و با بهره بردن از 
وسایل و امکانات مختلف، در نمازگزاران 
ایجاد انگیزه کرد. اهمیت این جایگاه به 
قدری است که برترین مخلوقات خداوند 
مفتخر به این کار شده اند. شاخصه هایی 
که خادم مسجد باید داشته باشد اهمیت 
این موضوع را به خوبی روشن می سازد: 

مــا َيْعُمــُر َمســاِجَد اهَّلِل َمْن آَمــَن ِباهَّلِل َو  »ِإّنَ
كاَة َو َلْم  ــالَة َو آَتى الّزَ قاَم الّصَ

َ
ِخِر َو أ

ْ
اْلَيــْوِم اآل

ْن َيُكوُنوا ِمَن 
َ
ولِئَك أ

ُ
 اهَّلَل َفَعسى  أ

َ
َيْخَش ِإاّل

اْلُمْهَتديَن«.2 
اولین و مهم ترین ویژگی خادم مسجد 
این اســت که مؤمن باشــد. برای واژة 
»ایمان« بر اساس مسلک های مختلف، 
تعاریف مختلفی ارائه شده است. عالمه 
طباطبایی )قدس ســره( به عنوان یک 
فیلسوف شیعی و مفسر قرآن، ایمان را 
چنین معنا می کنــد: ایمان تنها صرف 
»علم« و »معرفت« نیست؛ زیرا بعضی 
آیات خبر از ارتداد افرادی می دهد که با 
وجود علم منحرف و مرتد شده اند؛ بلکه 
مؤمن عالوه بــر علم، باید به مقتضای 
علم خود نیز التزام داشته باشد و بر طبق 
مؤدای علم، عقد قلب داشــته باشــد؛ 
به طوری که آثار علم هر چند فی الجمله، 
از او بروز نماید. پس کسی که علم به این 
دارد که خدای تعالی، الهی است که جز او 
الهی نیست و به مقتضای علمش التزام 
دارد؛ یعنی در مقام انجام مراسم عبودیت 
خود و عبادت خدا برمی آید، چنین کسی 

مؤمن است.3 
 پیامبــر خدا )صلی  اهلل  علیــه و  آله( نیز 
فرمود: »اإليمــاُن َمعِرفٌة بالقلــِب وَقوٌل 
ساِن وَعمٌل باألْركاِن؛4 ایمان شناخت  بالّلِ
با دل است و گفتن با زبان و عمل با ارکان 

بدن«. 
دومین ویژگی که برای خادم مسجد ذکر 
می شود، اهل نماز بودن است. انسانی که 
از خدا غافل باشد، هیچ وقت به عاقبت 
اعمال و کــردار خود فکــر نمی کند و 
برای ارضای غرایز و تمایالت نفسانی 
خویــش، حد و مرزی را نمی شناســد. 
فقط اقامه نماز اســت کــه او را پنج بار 
در شــبانه روز به یاد خدا می اندازد و غبار 

غفلت را از روح و روانش پاک می سازد.
کمال و ســعادت مــا در »بندگی خدا« 
است و این بندگی و عبادت، در »نماز« 
و اقامه این فریضه الهی آشکار می شود. 
پس نماز، همان عبودیت و پرســتش و 
راز و نیاز به درگاه آفریدگار و توجه به او و 
نعمت هایش است که روزی چند مرتبه 
انجام می گیرد. این عبادت، ما را همواره 

بــه یاد خدا می اندازد، و یــاد خدا، ما را از 
پستی و ستم و گناه و فساد، باز می دارد. 
آن که بنده خدا باشد، دیگر اسیر شیطان 

و برده هوا و هوس نمی شود.5 
ویژگی  سومی که برای خادمین مساجد 
می توان در نظر گرفت، این است که اهل 
پرداخت زکات باشد. رسول خدا )صلي 
اهلل علیه و آله( سوگند یاد کرد که: »جز 
مشرک کســي در مورد پرداخت زکات 

خیانت نمي کند«.6 
دادن زکات در راه خــدا، مبــارزه بــا 
هوس های نفســانی و جنگ و ستیز با 
شیطان می باشــد. عالمتش این است 
که قبل از پرداختن زکات، زکات دهنده 
به شدت زیر فشــار و وسوسه شیطان 
قرار می گیرد. ولی هنگامی که زکات را 
پرداخت و بر شیطان پیروز شد، احساس 
سبکی و راحتی می کند. ویژگی عابدان 
و خداپرستان حقیقی و محوریت بندگی 
آنان در هر زمان، بر دو اصل ارزشی اسالم 
راستین، یعنی نماز و زکات استوار است. 
از ســوی دیگر زکات ، موجب پاکیزگی 
مال و جان مؤمنان می شود تا جایی که 
هر جا واژه زکات و تزکیه و یزکی به کار 
برده می شود، سخن از پاکی جسم و جان 

و فکر و اندیشه درست به میان می آید.7 
اما آخرین ویژگی خادم مسجد شجاعت 
است و اینکه غیر از خدا از کسی نترسد؛ 
چراکه شجاعت متولیان مسجد، موجب 
می شــود مســجد به پایگاهی جهت 

ظلم ستیزی تبدیل شود.
پیامبر اکرم می فرمایند: »ِإَذا اْقَشــَعّرَ 
ْت َعْنُه  َقْلُب  اْلُمْؤِمِن ِمْن َخْشَيِة اهَّلِل َتَحاّتَ
ــَجِر َوَرُقَها؛8 

َ
َخَطاَيــاُه َكَما َتَتَحاّتُ ِمَن الّش

هرگاه دل مؤمن از خشــیت خدا بلرزد، 
خطاها از او مي ریــزد؛ چنان که برگ از 

درخت مي ریزد«. 
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8. محمدباقر مجلسي، بحاراالنوار، ج67، ص394.


ویژگی  سومی که 
برای خادمین مساجد 
می توان در نظر 
گرفت، این است که 
اهل پرداخت زکات 
  باشد. رسول خدا
سوگند یاد کرد که: 
»جز مشرك کسي در 
مورد پرداخت زکات 
خیانت نمي کند
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همیار مسجد
مشارکتهمگانیدرخدمتبهمسجد

حسین زهرابی

بعد از اسباب کشــی به منزل جدید، این اولین بار بود که به مســجد محله 
جدیدشان می رفت. مسجد کوچک بود، اما معلوم بود که قدمت زیادی دارد 
و نمازگزاران فراوانی به خود دیده اســت. ساختمان مسجد و امکاناتی مثل 
سرویس بهداشتی آن، قدیمی ساخت و کهنه بودند؛ ولی زیبایی و قدمت آن، 
مانع از دیده نشدن کثیفی فرش های مسجد نمی شد. کلنگی بودن سرویس 

بهداشتی، نظیف نبودن و ...
نظافت و آراستگی مساجد از وظایف خادمان مسجد است؛ اما نباید فراموش 
کرد که این مکان مورد اســتفاده همة افراد محل است و هر کسی به نوعی 
در هزینه ها و ســایر امور آن مســئولیت دارد. پیامبر اکرم می فرمایند: 
َج ِمنُه ما ُيقذي َعينا َكَتَب  »َمن َقّمَ َمسِجدا َكَتَب اهَّللُ  َلُه ِعتَق َرَقَبٍة ، وَمن أخَر
 َلُه ِكفَليِن ِمن َرحَمِتِه؛1 هر کس مســجدی را جارو کند، خداوند 

َ
وَجّل اهَّللُ  َعّزَ

برای او، ثواب آزاد کردن بنده ای را می نویسد، و هر کس از مسجد به اندازه 
خاشاکی که به چشم می رود، بیرون ببرد، خدای عز و جل، وی را از رحمتش 

دوچندان برخوردار می گرداند«.
نظافت سرویس های بهداشــتی، مشکل مهم بسیاری از خادمان مسجد 
اســت. هر چند که مسئولیت نظافت به دوش خادمان مسجد گذاشته شده 
اســت، نباید این امر موجب شــود که مردم محله و نمازگزاران به این کار 

بی توجه باشند و برای نظافت و تمیزی آن اقدامی نکنند.
به نظر می رسد بهترین کاری که در این زمینه می توان انجام داد این است 
که در هر ماه، یکی دو روز را به امر نظافت مســجد اختصاص دهیم تا هم 

باری را از دوش خادم برداشته باشیم و هم در صواب آن سهیم باشیم. شاید 
به دلیل گرفتاری و مشــغله کاری نتوان در طول هفته این کار را انجام داد؛ 
اما می توان در آخر هفته که معمواًل اداره ها تعطیل هســتند و کسی مشغله 
کاری ندارد، چند ساعت را به این کار اختصاص داد و به همراهی اهالی محل 
و نمازگزاران، هم ســرویس های بهداشــتی را نظافت کرد و هم دستی به 
فرش ها و دیگر امکانات مسجد کشید. البته شستشوی مساجد خود مشکل 
دیگری است که در سال، یکی دوبار بیشتر نظافت نمی شود؛ حال آنکه پیامبر 
خدا )صلی  اهلل  علیه  و  آله( می فرمایند: »َمن َكَنَس الَمسِجَد َيوَم الَخميِس و 
راِب ما ُيَذّرُ ِفي الَعيِن، َغَفَر اهَّللُ  َلُه؛2 هر کس در  َج ِمنُه ِمَن الّتُ خَر

َ
َليَلَة الُجُمَعِة، َفأ

روز پنج شنبه و شب جمعه، مسجد را نظافت کند و َگرد و خاکی را که در چشم 
می رود، بِروبَد، خداونْد او را می آمرزد«.

از حضور کودکان در مســاجد نیز نباید غافل شــد. کودکانی که قرار است 
در آینده ای نزدیک امور مســاجد را به دست بگیرند، باید از همین امروز از 
مسجد و امور آن آگاهی های الزم را داشته باشند. کودکان به عنوان »همیار 
مسجد« می توانند هم در توجه دادن نمازگزاران به نظافت مسجد و هم در 

اجتماع نمازگزاران برای نظافت مسجد، کمک کننده باشند.

پی نوشت
1.  شــيخ صــدوق، امالــي، ص246، حديــث 263؛ محمدباقــر مجلســى، بحــار األنــوار، ج83، ص383، 

حديث56. 
2.  شــيخ طوســى، تهذيــب األحــكام، ج3، ص254، حديــث 703؛ شــيخ صــدوق، ثــواب األعمــال، ص51، 

حديث1. 
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خادم متعالی
شیوههایتوانمندسازیخادمینمساجد

مهدي منتظري

این چندمین بار بود که صداي سوت بلندگو رشته 
کالم حاج آقا را پنبه مي کرد. مردم کالفه شــده 
بودند و همه با نگاهشــان به مش یداهلل، بیچاره 
خادم مسجد تشر مي زدند. آقاي تیموري رئیس 
هیئت امنا از همه جا بي خبر آمد کنار مش یداهلل 
و با صداي بلنــد او را به باد انتقاد گرفت که: این 
چه وضعي اســت؟ چرا بلندگو خراب است؟ این 
در حالي بود که آن شب وظیفه مش یداهلل فقط 
دادن چاي به خلق اهلل بود و بس. آخر ســر هم 
هیچ کس مســئولیت خرابي بلندگو را بر عهده 
نگرفت و همه چیز سر خادم مسجد خراب شد و 
حکایت کي بود چي بود من نبودم باز هم تکرار 

شد!
چند صباحي است اصطالح وزین و معنادار طراز 
در نقش مضاف الیه جاي خود را در ادبیات گفتاري 
و نوشــتاري مدیران فرهنگي باز کرده اســت. 
اصطالحاتي مانند مدرســه طراز، هیئت طراز، 
تشکل طراز، دانشگاه طراز، مسجد طراز. با یک 
جستجوي اولیه و نه یک رصد میداني، مي توان 
دریافت کمترین تأثیر تکــرار این اصطالح در 
بین مدیران فرهنگي حرکت به سوي استخراج 
مؤلفه هاي بهتر بودن و بایسته هاي طراز بودن 
اســت. در این میان یکي از مؤلفه هاي مسجد 
طــراز، نگاه حداکثري به تمــام اجزا و اعضاي 
مسجد است. متأســفانه گاهي در نگاهمان به 
یک مسجد آرماني، از عضوي به نام خادم غفلت 

مي کنیم. خادم همیشه حضوري 
فعال در مسجد دارد؛ اما چه بسا 
در نگاه مردم و گاهي مسئوالن 
براي او نقش بسیار کمرنگي در 
پازل یک مسجد متعالي تصور 
مي شــود. در این نوشتار کوتاه 
برآنیم اسباب و عوامل مؤثر در 
تربیت یک خادم نمونه اسالمي 

و شیعي را بازبیني کنیم.

1. ارتقا نگاه خود
توجه بــه مقام و شــأن خادم 
مسجد تعامل ما را با او متفاوت 
خواهد کــرد. فــرد در جایگاه 
خدمت گــزاري خــود نبایــد 
احســاس کوچکــي و حقارت 
نماید. نگاه و برخورد بزرگوارانه 
مســئوالن مســجد به خادم، 
موجب مي شــود کوچک ترها 
نیز با او بــه احترام و عزت رفتار 
نمایند. احساس عزت و بزرگي 

در شــخص، از او نیرویي فعــال و پویا خواهد 
ســاخت. با مراجعه به متون روایي دســت اول 
متوجه مي شویم فردي که در مسجد به عنوان 
خادم نمازگزاران به اســتخدام گرفته شده، نزد 
خداوند بسیار عزیز و دوست داشتني است. امام 
محمد باقر )علیه السالم( فرمود: »همانا بهشت 
و حورالعین به کسي که مسجد را نظافت نماید 
یا از آن گرد و غبار و آلودگي ها را برگیرد، مشتاق 

است«.1 

2. ارتقا نگاه خادم
زماني که خــادم از جایگاه و منزلت خود اطالع 
داشــته باشد، در انجام دادن وظیفه اش جدي  تر 
مي شــود. او اگــر بداند که وقتي قــرآن کریم 
مي خواهد از شــأن و منزلت خادمان مســجد 
سخن بگوید، آنها را به حضرت ابراهیم و پسرش 
اسماعیل و پیامبر اسالم نسبت 
مي دهد، خــود را از نظر اخالق 
و رفتار، شناخت وظیفه و انجام 
صحیح آن، مجهــز مي نماید. 
او اگر لطافــت کار خود را درک 
کند، با تمام وجــود در خدمت 
مســجد و نمازگزاران خواهد 
بود. شــاید یکــي از زیباترین 
روایاتي که مي تواند نگاه خادم 

را به کارش زیباتــر نماید، این 
روایت باشد: پیامبر اکرم )صلی 
اهلل علیه و آله( در حدیث معراج 
فرمودند: »دیدم  بر در ششــم 
بهشت نوشــته بود: اگر کسي 
بخواهد قبر او وســیع و فرح افزا 
باشد، مسجد بنا کند. و اگر کسي 
مي خواهد پیکرش پس از مرگ 
از دســترس موجودات در امان 
باشــد، در مسجد ساکن شود و 
اگر کسي دوســت دارد جایگاه 
خود را در بهشت ببیند، مسجد 
را فرش کند«. در جاي دیگري فرمود: »هر کس 
در مسجدي از مسجدهاي خدا چراغي بیفروزد 
تا زماني که پرتوي از آن چراغ در مســجد است، 
فرشتگان و حامالن عرش پیوسته برایش طلب 
آمرزش مي کنند«. بدون شــک اطالع خادم از 
ارزش خدمت به مســجد و نمازگزاران، او را در 

حسن انجام وظیفه یاري مي رساند.

3. ارتقا علمي خادم
معمــواًل خادمان محترم از مدارج علمي باالیي 
برخوردار نیستند و از طرفي هم معلومات علمي 
آنها در سطح یک خادم متعالي نمي باشد. آگاهي 
و احاطه علمي به آنچه ارتباط تنگاتنگ با حرفه 
خادمي دارد، ضروري است. مثاًل دانستن احکام 
مربوط به مسجد و نماز و نماز جماعت، اعتکاف، 
نجاست و طهارت یا اطالع از پایه هاي عقیدتي 
شــیعه اثناعشــري و فراگیري مختصر تاریخ 
اسالم، مي تواند جزئي از برنامه هاي هیئت امناء 
جهت ارتقا سطح علمي خادم و خانواده او باشد. 
خوب اســت چشم انداز مســجد طراز اسالمي 
شیعي را تربیت و پذیرش خادمان تحصیل کرده 
در علوم همسو با وظیفه خادمي شان قرار دهیم.

4. ارتقاء مهارتي
الف( مهارت هاي اجتماعي


نگاه و برخورد بزرگوارانه 

مسئوالن مسجد به 
خادم، موجب مي شود 
کوچك ترها نیز با او به 

احترام و عزت رفتار نمایند. 
احساس عزت و بزرگي در 

شخص، از او نیرویي فعال و 
پویا خواهد ساخت




خادم همیشه حضوري فعال 

در مسجد دارد؛ اما چه 
بسا در نگاه مردم و گاهي 

مسئوالن براي او نقش بسیار 
کمرنگي در پازل یك مسجد 

متعالي تصور مي شود.
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همدلیومشارکتعمومیدرادارهمسجد

خدمت صادقانه
مهدی مؤیدی

مسجد، مهم ترین جایگاه اجتماعی مسلمانان، 
در تمام حرکت های جمعی آنان تأثیرگذار است؛ 
چراکه اصلی ترین محل اجتماع مســلمانان به 

شمار می رود.
خداوند از دو پیامبر بزرگ، ابراهیم و اســماعیل 
)علیهما الســالم( پیمان می گیرد که خانه او را 
پاکیــزه نگهدارند تا مؤمنان در مکانی مقدس و 
نظیف به عبادت و نیایش بپردازند و در پیشــگاه 
باعظمت حضرت باری رکوع نمایند و ســر به 
ســجده آرند: »عهدنــا الــى ابراهيم و اســمعيل 
أن طهــرا بيتــى للطائفيــن و العاكفيــن و الركــع 

السجود«.1
مســجد نهــادی دینی و مردمی اســت که در 
طول تاریخ تشــیع، به صورت مردمی تأسیس، 
نگهــداری و مدیریت شــده اســت. واقفان و 
خادمــان و امام جماعت مســاجد همواره مورد 

تکریم و احترام قرار می گرفتند. 
در زمان حاضر که نظافت و نگهداری مساجد بر 
عهده یک نفر به عنوان خادم قرار گرفته، زمینه 
مشارکت و همراهی مردم در این امر کمرنگ تر 
شده است. حتی در مواردی که شخص مسئولیت 
دارد، ماننــد زمانی که کودک فرش مســجد را 
نجس می کند و طهارت آن واجب فوری است، 
از خود رفع مسئولیت می کند و می گوید به خادم 

یادآور شده ام.
مسئولیت  حفظ، نگهداری و پاکیزگی یک مکان 
عمومی که همیشــه باید آماده برگزاری نماز و 

مراسم مختلف باشد، کار دشواری است.
دشــواری کار خادم در وهلــه اول به زمان کار 
برمی گردد؛ چه اینکه از اذان صبح شروع می شود 
و تا آخر شــب ادامــه دارد. ویژگی بعدی که کار 
خادم را دشــوار می ســازد، عدم تعطیلی است. 
جالب آنکه در تعطیالت مانند پنجشنبه و جمعه و 
مناسبات، حجم کار خادم زیادتر می شود. عالوه 
بر این مشکالت، خادم مسجد حقوق و جایگاه 

اجتماعی مناسبی ندارند.
این مشکالت باعث شده محیط مساجد چندان 
دل چســب نباشــد؛ چون یک خادم که به طور 
معمول از افراد مسن انتخاب می شود، نمی تواند 

وظایف خود را به شکل مطلوب انجام دهد.
برای حل این مشــکل باید بستر مناسب برای 
مشــارکت و همکاری عمومی نمازگزاران در 

انجام امور مســجد فراهم شــود. این فرهنگ 
در ســابق رواج داشته و هم اکنون هم در برخی 
مناطق کشور مرسوم است. یعنی مردم کارهای 
مسجد را وظیفه یک نفر نمی دانند و در حد توان 

خود در کارهای مسجد سهیم می شوند.
در فرهنگ دینی، مشــارکت و تعــاون در امور 
خیر، از مصادیق نیکی و تقوا شمرده شده است. 
مشارکت در کارهای مسجد از مصادیق »تعاونوا 
على البر و تقوی«2 محسوب می شود که قرآن به 

آن سفارش و تأکید کرده است. 
برخی از امور دینی در اســالم به صورت واجب 
کفایی به عهده عموم مردم گذاشته شده است؛ 
بدین صورت که با انجام برخی از عهده دیگران 
ساقط می گردد. ولی برخی احکام به گردن همه 
گذاشته شــده و به انجام آن تشویق شده است؛ 
مانند نظافت مسجد که خداوند همواره به این امر 
تشویق کرده که هر کس در نظافت و غباروبی 
مسجد مشــارکت کند، ثواب آزاد کردن بنده در 
راه خدا و برخــورداری از رحمت ویژه پروردگار 
را دارد: »من قم مســجدا کتب اهلل له عتق رقبه 
و مــن اخرج منه ما یقذی عینا کتب اهلل عزوجل 
له کفلین من رحمته«.3 اینجا میدان »َفاْسَتِبُقوا 
اْلَخْيــراِت«4 اســت که عامل برتری مؤمنان و 

غبطه دیگران در سرای آخرت خواهد بود.
نکته حائز اهمیت اینکه در زمینه ســازی چنین 
مشــارکتی، به ظرفیت دو قشر اجتماعی کمتر 
توجه می شــود: زنان و نوجوانان. این دو قشــر 
نسبت به دیگر اقشار برای کارهای جمعی وقت 
و مشارکت بهتری دارند. مساجدی که نظافت 
آن به زنان سپرده شده، پاکیزه تر از سایر مساجد 

هستند. 
در پایان متذکر می شــوم کــه در صورت عدم 
همــکاری هیئت امنــا و خادمــان، زمینه این 
همکاری فراهم نمی شــود. چنانچه همة مردم 
مســجد را متعلق به خود بدانند، نه یک قشــر 
خاص، به صــورت خودجوش بــرای ارتقای 
سطح کیفی برنامه های مسجد و برطرف شدن 

مشکالت آن، همکاری و مشارکت می کنند.

پی نوشت
1. بقره: 125.
2. مائده: 2.

3. شيخ صدوق، امالى، ص180.
4. بقره: 148.

محراب  پرونده مسجد

امروزه موفق ترین افراد کســاني هســتند که 
مهارت تعامالت ارتبــاط اجتماعي آنها قوي تر 
باشــد. در روایات آمــده هر اندازه فــرد روابط 
بیشــتري با اطرافیان داشته باشد، رزق و روزي 
او وسیع تر خواهد بود. مسجد محل عبور و مرور 
افرادي با جنسیت، سن، ذائقه و سلیقه، اعتقادات 
و اخالقیات مختلف و حتی متضاد اســت. خادم 
مســجد به اقتضاي وظیفه اش هــر روز با افراد 
گوناگوني در ارتباط اســت. مهــارت برقراري 
تعاملي صحیح و سازنده با افراد مختلف مي تواند 
در پیشبرد امور مسجد نقشي بسزا داشته باشد. 
ارتقا مهارت هاي اجتماعي خادم به طور حتم بار 
هیئت امنا و کادر مسجد را کمتر خواهد کرد. برای 
مثال مهارت ارتباط با کودکان بازیگوش در حین 
اجراي ســخنراني و مراسم، نه تنها موجب نظم 
و برگزاري موفق مراســم مي شود، بلکه از طرد 
شــدن کودکان از مسجد جلوگیري مي نماید یا 
آنکه شیوه تعامل صحیح با قشر نوجوان و جوان، 
موجب همکاري آنها در سرعت بخشیدن به امور 
مسجد خواهد شد. همچنین ثمره  مهارت تعامل 
صادقانه با بزرگان مســجد، اطمینان و اعتماد 

خواهد بود.
ب( مهارت هاي فني

خــادم را مي توان طوري تربیت نمود تا قدرت و 
مهارت انجام کارهاي بر زمین مانده را داشــته 
باشد. مثاًل کاربرِی شخصي که از وسایل برقي و 
سیستم هاي صوتي و امور اداري سر در مي آورد، 
بســیار بیشتر از کسي اســت که این مسائل را 
نمی داند. از طرف دیگر فردي که قدرت خواندن 
قرآن و ادعیه را دارد و از نیمچه صداي خوشــي 
هم برخوردار اســت، کاربرد دوچنداني خواهد 
داشــت. هیئت امناي مســجد مي تواند جهت 

ارتقاي این امور برنامه هایي را در نظر بگیرد. 

پی نوشت
1. محمدباقر مجلسى، بحارأالنوار، ج67، ص210، ح12.
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نقش خادم مسجد 
در رشد کودک مسجدی

سید مهدی بهشتی
منبع: سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار 
جذب و تداوم حضور کودکان و 
نوجوان در مسجد، خادم مسجد 
است. شــاید این نقش خیلی 
وقت ها به چشــم  نیاید، اما اگر 
کمی بــا دقت به ایــن جایگاه 
بنگریــم، خواهیــم یافت که 
می توانــد در جذب و ماندگاری 
آینده سازان مسجد، فوق العاده 

تأثیرگذار باشد.
امر خدمت و خدمت رســانی در اسالم، اهمیت 
فراوانی دارد؛ تا جایی که شــریف ترین عبادت، 
خدمــت به مؤمنان شــمرده شــده اســت و 
محبوب ترین مردم نزد پروردگار، پرمنفعت ترین 

آنان برای برادران مؤمن اند. 
خدمت رســانی نه زمان می شناسد و نه مکان؛ 
بلکه در تمام موارد، خدمت پســندیده است. در 
روایتی معصومq می فرماید: َمَثل مؤمن مثل 
زنبور عسل اســت؛ اگر با او همنشین شدی به 
تو نفع می رســاند. چنانچه با او مشاوره کردی، 
منتفع می شوی و اگر با او همنشین شدی، سود 
می بری. مؤمن مانند زنبور عســل است که جز 
فایــده چیزی برای دیگران نــدارد. این نکته را 
فرامــوش نکنیم که خدمت در اســالم به امور 
ماّدی منحصر نمی شــود؛ بلکه در امور معنوی 
و اجتماعی و تربیتی هم خدمت صدق می کند. 
آموزش و پــرورش و تکریم و احترام کودکان و 
کمک به تربیت دینی فرزندان مسلمان، خدمتی 
اســت بزرگ که جز در ســایه تعــاون محقق 

نمی شود.
 جایگاه خادم مسجد در دین

یکی از مصادیق پررنگ خدمت رسانی، خدمت 
در مسجد اســت. قرآن کریم می فرماید: »إِنّما 
َیْعُمُر َمســاِجَد اهلّلِ َمْن آَمَن بِاهلّلِ َو الَْیْوِم اْلِخِر َو 

أَقاَم الّصالَه َو آتَــی الّزکاهَ «.1 
به فرموده قرآن کریم کســانی 
که مؤمن به خــدا و روز قیامت 
و به پادارنده نمــاز و زکات اند، 
خادم مســجدند و در عمران و 
آبادانی مســجد کوشا هستند. 
این خادمان، جز از خدا هراسی 

ندارند: »ولم يخش اال اهَّلل«2
خادمی مسجد افتخاری بزرگ 
است که انبیاء عظام این افتخار 
را بر دوش می کشــیدند. حضــرت ابراهیم و 
اســماعیل )علیهما الســالم( از سوی خدای 
متعال به این مقام نائل می آیند و خداوند به آنها 
ِكِفيَن  اِئِفيــَن َواْلَعا ــَرا َبْيِتــى ِللّطَ می فرماید: »َطّهِ
ــُجوِد«3 مســجد را تطهیر کنید برای  ِع الّسُ

َ
ّك َوالّرُ

کسانی که به نماز و طواف می آیند.
حضرت زکریاq نیز خادم مســجد اســت که 
متکفل مریم عذرا، آن خادمه قّدیســه مسجد 

می شود. 

ویژگی های خادم مسجد
مســجد محل تزکیه و تهذیــب روح و روان و 
پرورش و شکوفایی استعدادهای عالی انسانی 
است و نقش اساسی در حفظ و تعالی شخصیت 
دارد؛ لذا خادم آن باید از پرهیزکاران باشــد: »ِإْن 

ُقوَن«.4   اْلُمّتَ
َّ

ْوِلَياُؤُه ِإال
َ
أ

در صدر اسالم، مسجد مدینه از امکانات و پیرایه ها 
تهی بوده و به طور کاماًل ساده بنا گردیده بود؛ با 
این همه تاریخ از وجود زن مسلمان سیاهپوستی 
بــه نام »محجنه« )ام محجن( خبر می دهد که 

مسئولیت نظافت مسجد پیامبر را عهده دار بود.
زمانی که رســول اکرمs می بیند از محجنه 
خبری نیست، از حال او جویا می شود. اصحاب 
خبــر مــرگ او را می دهند. حضــرت با لحن 
اعتراض آمیــزی می فرمایند: چرا به من اطالع 

ندادید؟ حضرت بالفاصله در سر مزار وی حضور 
یافته و برایش نماز می خوانند و می فرمایند که 

اینک او را در بهشت می بینم.5
خادم مسجد که مسئولیت خطیر تطهیر، حفظ و 
نگهداری و آماده سازی مسجد را برعهده گرفته 
اســت، باید با اخالقی خوب و پســندیده زمینه 
جذب افراد، به خصوص کــودکان و نوجوانان 
را به مســجد فراهم آورد؛ نــه آنکه با نق زدن و 
تندی با کودکان و نوجوانان، موجب خلوت شدن 

مسجد شود.

رفتار خادم مسجد با کودکان
فرد زحمت کشی که مدت حضورش در مسجد 
در شبانه روز، حتی از امام جماعت و اعضای هیئت 
امنا هم بیشتر است، او می تواند همان گونه که به 
طراوت و پاکیزگی مســجد رسیدگی می کند، 
به نشاط و شــادابی معنوی و پرورش گل های 

بهشتی مان همت بگمارد.6
خادم باذوق، عالوه بر رعایت نظافت و پاکیزگی 
مسجد، آراســتگی ظاهر، زیبایی و خوشبویی، 
ابتدا نمودن به ســالم، خوشــرویی و گشادگی 
چهره، مهربانی، رعایت احترام و ادب نســبت 
به نمازگزاران، به خصوص کودکان، با حوصله 
و صبــر، و پرکار و خــوش برخورد و خوش صدا 
بودن، می تواند زمینه جذب کودکان و نوجوانان 

را به مسجد فراهم سازد.
خادم مســجد باید مطمئن ترین فرد در مسجد 
باشــد تا افراد برای فرســتادن کودکانشان به 
مسجد هیچ خطری را احساس نکنند. همچنین 
او باید تحصیلکرده و اهل دانایی باشد تا در کنار 

تزکیه فرزندان، به تعلیم هم بپردازد.
خادم مســجد می تواند با هدایت امام جماعت 
و بزرگان فرهنگی مســجد، تمهیداتی را برای 
حضور کودکان در مسجد فراهم سازد؛ از جمله 
اینکه هنگام حضور کودکان در مسجد برای آنان 

محراب  پرونده مسجد


آموزش و پرورش و تکریم 
و احترام کودکان و کمک 
به تربیت دینی فرزندان 
مسلمان، خدمتی است 

بزرگ که جز در سایه تعاون 
محقق نمی شود.



ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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هدایای کم ارزش اما جــذاب، و خوراکی های 
کوچــک مثل نقل و آبنبات تهیــه کند تا بدین 
واســطه کودکان را با مهربانی به نماز و مسجد 

عالقه مند سازد.
او می تواند در کارهای مسجد از کودکان استفاده 
کند و با مسئولیت دهی به آنان، موجبات افزایش 

اشتیاقشان را به حضور در مسجد فراهم آورد.
خادم مســجد نه تنها مانع حضــور کودکان به 
مسجد نمی شود؛ بلکه آنان را با مهربانی هدایت 
می کند تا هم دیگران به راحتی بتوانند به عبادت 
خود بپردازند و هم کودکان از مســجد گریزان 

نشوند.
خادم نســبت به کــودکان مهربان ترین اهل 
مســجد اســت و آنهایند که کودکان را دوست 
دارنــد و با عطوفت و مهربانی بــا آنان برخورد 
می کنند؛ چراکه می دانند رســول مهربانی ها 
فرموده است: کودکان را دوست بدارید و با آنان 
عطوف و مهربان باشید7 که دوست داشتن این 

پاک فطرتان، افضل اعمال است.8 
این خدمت گــزار می تواند با اخــالق و رفتار و 
زبانش بهترین مبلّغ دین باشد و با منش، روش 
و کالمش طبق فرموده این روایت: »ُكوُنوا ُدَعاَة 
ْلِســَنِتُكم«9  

َ
 َتُكوُنوا ُدَعاًة ِبأ

َ
ْعَماِلُكْم، َو ال

َ
ــاِس ِبأ الّنَ

بهترین الگوی فرزندان مسجدی باشد.

خادم مســجد نباید سخت گیر 
باشــد، و با آســان گیری خود، 
کودکان را در مســجدی شدن 
یاری نمایــد و اشــتباهات و 
شــیطنت های بچه ها را نادیده 
بگیرد و در کارها از خود انعطاف 
به خرج دهــد و با تغافل، زمینه 

هدایت آنان را فراهم سازد.10 
خادم مسجد می تواند بهترین 
معلم قــرآن برای کــودکان 
باشــد.11 بصیرت دهنده آنان با 
معارف اهل بیت باشد،12 آداب 
اجتماعی و موازین سالمتی را 
اخالقی  بیاموزد، حکمت های 
را یاد دهد،13 شعرهای سودمند 

و آموزنده را که عشــق و محبت اهل بیت را در 
دل ها شعله ور می کند، ورد زبان کودکان سازد.14

البته نباید فراموش کرد که دیگر نمازگزاران باید 
در امر خادمی به خادم مسجد یاری دهند تا در این 
میان او خســته و ناتوان نگردد و بتواند به راحتی 
از پس کارها برآیــد. به عنوان مثال در کارهای 
ســخت افزاری، مثل نظافت، اهالی مســجد 
می توانند یک روز تعطیل در هفته مثاًل پنجشنبه 
یا جمعه را به صورت گروهی به نظافت مسجد 

اختصاص دهند؛ زیرا به نقل از 
رســول اکرمs این کار سبب 
آمرزش گناهان اســت: »َمْن 
َكَنــَس اْلَمْســِجَد َيــْوَم اْلَخِميِس 
َج ِمْنُه ِمَن  ْخــَر

َ
َو َلْيَلــَة اْلُجُمَعــِة َفأ

ــَراِب َما ُيَذّرُ ِفى اْلَعْيــِن َغَفَر اهَّلُل  الّتُ
َتَعاَلى َلــُه«.15 این یاری مصداق 
بارز همــکاری در کارهای خیر 
است که قرآن کریم می فرماید: 

ْقوى «.16 »َتعاَوُنوا َعَلى اْلِبّرِ َو الّتَ

پی نوشت
1. توبه: ١٨.

2. همان.
3. بقره: ١٢٥.

4. أنفال: ٣٤.
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11. ابن ماجه، سنن، ج١، ص٧٧، ح٢١٣.
12. شيخ صدوق، الخصال، ج٢، ص٦١٤.

13. همو، معانى االخبار، ص٤٠١.
14. كشى، رجال، ج٢، ص٧٠٤.

15. شيخ صدوق، من ال يحضره الفقيه، ج١، ص٢٣٣.
16. مائده: ٢.


خادم مسجد که مسئولیت 

خطیر تطهیر، حفظ و 
نگهداری و آماده سازی 
مسجد را برعهده گرفته 

است، باید با اخالقی خوب 
و پسندیده زمینه جذب 

افراد، به خصوص کودکان 
و نوجوانان را به مسجد 

فراهم آورد؛ نه آنکه با نق 
زدن و تندی با کودکان و 
نوجوانان، موجب خلوت 

شدن مسجد شود.
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خادمان بهشت
آسیبشناسیجایگاهخادمِیمسجد

محسن گلپایگانی

مســجد در فرهنــگ اســالمی 
جایگاهــی برای پــرورش روح و 
اســتعدادهاي عالي انساني است 
و نقشی اساســي در حفظ وحدت و 
انسجام امت اسالمي دارد. پرواضح 
اســت که داشــتن یک مســجد 
مناسب، مفید، تأثیرگذار و متناسب 
با آموزه های اســالمی، می تواند در 
جلب مردم به این نهاد مذهبی کمک 
شایانی نماید. در این میان، متولیان 
و متصدیان یک مســجد، به ویژه 
خادمان مســاجد، تأثیر بسزایی در 
شکل گیری رغبت عمومی به این 

مکان دارند.
چند عامل مهم در رشــد و ارتقای 
مسجد و رسیدن آن به مسجد جذاب 
و مطلوب اســالمی وجود دارد که 
به اقتضای بحث مقاله، به دو مورد 
آنها اشــاره کرده و از همین دریچه، 
به آسیب شناسی وظیفه خدمت در 
مساجد و مشکالت خادمان خواهیم 

پرداخت:

 1. مسجد
خود مســجد و ویژگی هــای آن 
می تواند عامل جذابی برای مردم، به 
ویژه جوانان و نوجوانان باشد. تمیزی 
و پاک بودن از جمله عواملی به شمار 
می رود که باعث گرویدن جوانان به 
مسجد می شود؛ لذا مسئوالن مسجد 
باید خود را بــه غباررویی، نظافت 

منظــم روزانه یا هفتگی، شســتن 
فرش ها و عطرافشانی مسجد ملزم 
بدانند. نظافت دستشویی ها، ایجاد 
امکانات بهداشــتی نظیر صابون، 
مایــع ضدعفونی کننــده، آب گرم 
در زمســتان و شستشوی مرتب و 
منظم محیط دستشویی ها و به کار 
بردن خوشبوکننده های مناسب، از 

ضروریات مساجد است.
طهــارت، پاکیزگی و نظافت محل 
عبــادت، چنان اهمیتــی دارد که 
خداوند متعال، حضرت ابراهیم )علیه 
السالم( را پس از فراخوان به توحید 
و دوری گزیدن از هر نوع شرک، به 
پاکیزه ساختن کعبه و مسجدالحرام 
مکلف می سازد و اعالم حج و دعوت 
مــردم برای آمدن به خانه خداوند را 
پس از پاکیزگی آن مطرح می سازد.

بنابراین ضرورت دارد انســان هاي 
وارسته، افتخار خدمت در مساجد را 
پذیرا شــوند و با اهمیت دادن به امر 
نظافت و زیباسازي مساجد و برخورد 
شایســته خویش، نمازگزاران را به 

سوي خانه خدا جذب کنند.

 2. متولیان مسجد
نکته مهــم دیگــر در ارتبــاط با 
مســاجد که می تواند نقش بسیار 
مهمی در ایجاد و تقویت احســاس 
مذهبی در مردم، اعــم از کودکان 
و نوجوانان و بزرگســاالن داشــته 

باشــد، ویژگی های شــخصیتی 
کارگزاران اصلی آنها، یعنی امامان 
جماعت و خادمان مســاجد است. 
خلق و خوی نیکوی امام مســجد 
و خادمــان و مهارت اجتماعی آنان 
در برقراری ارتباط بــا نمازگزاران، 
به ویژه نوجوانان و جوانان، فوق العاده 
حساس است. باید مراقب بود که با 
تندخویی و عتــاب و خطاب، زمینه 
آزردگی مردم را به هنگام حضور در 
مسجد فراهم ننمایم. گفتني است 
که خادم مطلوب باید جوان، پرکار، 
خوش برخورد، خوش صدا و آشنا به 

احکام و مسائل بهداشتي باشد. 

 چالش ها و آسیب ها
1. عدم شــناخت صحیح جایگاه 

خادم مسجد
جایگاه خطیر خادم مسجد در فرهنگ 
اســالمی، در بین مردم ناشناخته 
اســت. فعالیت خادمان مساجد از 
مصادیق عمــران و آبادی خانه خدا 
است؛ اما در ذهن بیشتر افراد جامعه، 
خادم فقط وظیفه پاکیزگی مسجد 
)مانند پاکیزگی داخل مسجد، حیاط، 
دستشــویی ها( و باز و بسته کردن 
دِر آن را دارد. باید توجه داشــت که 
خادم مســجد به نوعــی گرداننده 
مســجد از پیش از نماز تا ساعت ها 
پس از آن اســت و می تواند نماینده 
هیئت امنا و امام جماعت مسجد در 


مرکز رسیدگی به امور 
مساجد از نظر قانونی 
ظرفیت الزم برای ادای 
حق خادمان را ندارد؛ 
بنابراین باید از جایگاه 
خادمان مساجد در ساختار 
داخلی مسجد و در شرح 
وظایف کارگزاران و 
ضرورت بیمه شدن 
خادمان، دفاع کرد.


خادم مسجد به نوعی 
گرداننده مسجد از پیش 
از نماز تا ساعت ها پس 
از آن است و می تواند 
نماینده هیئت امنا و امام 
جماعت مسجد در غیاب 
آنان محسوب شود



محراب  پرونده مسجد

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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غیاب آنان محسوب شود. همین امر 
یکی از اســباِب عدم اقبال و رغبت 
مؤمنان، به خصــوص جوانان، به 
این شغل اســت. ادای حق خادمان 
مســاجد در جامعه و شناساندن آن 
به مردم، نیازمند فرهنگ ســازی 
اســت. همچنین مي توان با تبیین 
جایگاه رفیع خادم مســجد، از تمام 
نمازگزاران به عنوان خادم افتخاري 

مساجد بهره برد.

2. مشکالت مالی، رفاهی و بیمه ای 
خادمان

مرکز رسیدگی به امور مساجد از نظر 
قانونی ظرفیت الزم برای ادای حق 
خادمان را ندارد؛ بنابراین باید از جایگاه 
خادمان مســاجد در ساختار داخلی 
مسجد و در شرح وظایف کارگزاران 
و ضرورت بیمه شدن خادمان، دفاع 
کرد. بنا به گزارش های این سازمان، 
2011 خادم در مساجد استان تهران 
شناسایی شده و پرونده خادمی دارند 
که تعدادی از آنها پدر شهید، ایثارگر، 
جانباز و آزاده هســتند. متأســفانه 
بیشــتر این اشــخاص از خدمات 
کمی برخوردارند. مشکالت مالی، 
رفاهی، عدم اسکان مناسب و بیمه 
نشدن، از اساسی ترین دالیل عدم 
رغبت مردم به خادمی مسجد است. 
با حمایت مالی و ساختاری این قشر، 
می توان ضمن جلب رضایت آنان، 

زمینه رغبت مردم بــه این جایگاه 
مهم معنوی را فراهم آورد. 

3. عــدم همکاری مردم و متولیان 
مسجد با خادم

مردم پــس از درک جایگاه خطیر 
خادم مســجد، باید در یاری رسانی 
به آنــان، حفظ امــوال، پاکیزگی 
و همچنیــن رعایت شــئون آنان 
کوشا باشــند. همچنین هیئت امنا 
باید همکاری جــدی و دوجانبه با 
خادمان را مد نظر قرار دهد و جدای 
از حفظ شــأن و جایگاه خادمی، به 
امور ضروری خادمان و تأمین مالی 
همه جانبه ایشــان اهتمام داشــته 
باشند. این امر متأسفانه در بسیاری 
از مساجد کشــور به درستی درک و 
اجرا نمی شــود و بعضاً برخوردهای 
نامناسب و همکاری نکردن با آنان، 
سبب دل زدگی خادمان به خدمت و 
عدم رغبت مردم حاضر در مســجد 
برای همکاری با آنان و عدم اشتیاق 

به خادمی در مساجد می گردد.

4. عدم استفاده از خادمین جوان، 
تحصیل کرده و مشتاق

متأســفانه امروزه بیشــتر خدام و 
اعضــاي هیئت امناي مســاجد از 
افراد کهنسال، بازنشسته، بي سواد 
یا کم سواد هســتند. این گونه افراد 
روحیه برخورد با تمام طبقات اجتماع 

را ندارند و از آنجا که خستگي روحي 
و پیري در اعصاب و روان انســان 
تأثیر مي گذارد، شایســتگي الزم 
براي ادارة مســاجد را ندارند و باعث 
گریز جوانان از مســجد مي شوند. 
خادمان مســجد باید از افراد جوان 
تحصیل کرده و آگاه انتخاب شوند 
تا اشکاالت یادشده برطرف شود یا 
الاقل کمتر پیش بیاید. بدین منظور 
تأمین مســائل اقتصادي، امنیتي و 

رفاهي خادمان ضروری است.

5. مشخص نبودن وظایف خادمی 
یا عدم توجه به آن

بعضاً مشاهده شده است که خادمین 
مساجد وظایف خود را ندانسته یا به آن 
عمل نمی کنند. این موضوعی است 
که عموماً بــه دو دلیل رخ می دهد. 
اول آنکه وظایف خادم مسجد کاماًل 
برای او تبیین نشــده است یا هیئت 
امنای مســجد خود نیز حدود آن را 
نمی داند. دلیل دوم این است که در 
قبال وظایف محول شده، دستمزد 
و مقرری مناسبی به خادم پرداخت 
نمی شــود. برای رفع این مشــکل 
باید وظایف خــادم از طریق مراجع 
باالتر به صورت جامع و یکسان به 
تمامی مساجد ابالغ شود و در قبال 
انجام آنها، مقرری مناسب تعیین و 

پرداخت گردد.
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اینجا خانه خداست
وایاتخدمتبهمسجد بررسیر

کاروان تجاری بعد روزها پیمایش مسیر 
به مدینه رســیدند و طبق روال و رســم 
همیشگی به سمت مسجد رفتند. عصر 
بود و خورشــید در حال غروب کردن. به 
یکی از خدمت کاران خود به نام ابوالبراد 
دستود داد تا چراغ هایی که با خود از شام 
آورده بودند را آماده کند و در آن ها روغن 
بریزد، روشــن کند و به دیوار مســجد 

بیاویزد.
غروب بــود و وقت حضــور مأمومین 
در مســجد. وقتی که پیامبر به ســمت 
مسجد می آمد از درخشش مسجد بسیار 
خوشــحال شــدند. فرمود: »چه کسی 
چنین کرده است؟« گفتند: تمیم. فرمود: 
»اسالم را نورانی کردی. خداوند، در دنیا و 

آخرت، تو را نورانی گردانَد!«.1 
یکی از راه هــای تکریم و حفظ حرمت 
مسجد، رسیدگی و خدمت رسانی به این 
 gمکان مقدس اســت. امیرالمؤمنین
َر َمســِجدا، َلِقَي اهَّلل َ 

َ
می فرمایند: »َمــن َوّق

َيــوَم َيلقــاُه ضاِحــكا ُمسَتبِشــرا، وأعطــاُه 
ِكتاَبــُه ِبَيميِنــِه؛ هر کس مســجدی را 
حرمت نهــد، در روز مالقات با خدا، او را 
خندان و شادمان دیدار می کند، در حالی 
که کارنامه اش را به دست راست او داده 
است.«2 این ارزش و احترام از این جهت 
است که مســاجد تنها خانه های خدا در 
روی زمین اســت و خداوند دستور داده 
که برخالف یهودیان و مســیحیان که 
در عبادت گاه های خود به خداوند شرک 
می ورزیدند، مؤمنین در مســاجد خدا را 

یگانه بشمارند و فقط او را عبادت کنند. 3

مهمترین مباحث مربوط به خدمت رسانی 
به مسجد را مطابق روایات در سه حوزه 
می توان تعریف کرد. خدمت در هر کدام 
این بخشــها از اهمیت فــوق العاده ای 
برخوردار اســت و در روایــات هم آثار و 
برکات فراوانی برای آنها ذکر شده است.

1
روشــن بودن مسجد، مهم ترین چیزی 
اســت که به محض ورود به مســجد 
خودنمایی می کند. روشــنایی مسجد و 
امکانات و ابزار روشنایی نه باید به حدی 
باشد که اسراف را در پی داشته باشد و نه 
در حدی که باعث اذیت و آزار به چشم ها 
شود. پیامبر اکرم می فرمایند: »هر 
کس یک شب چراغی را به درون مسجد 
ببــرد )و آن را از تاریکی در آورد(، خداوند 
از گناهان هفتاد ســاله او در می گذرد و 
عبادت یک ســال را برایش می نویسد 
برای او در نزد خدا شــهری خواهد بود، 
و اگــر بر آن یک شــب بیفزاید، به ازای 
هر شِب افزوده شده، پاداش پیامبری را 
خواهد داشــت. پس اگر ده شب را کامل 
کند، توصیف کنندگان، توصیف پاداشی 
را کــه او در نزد خدا دارد، نمی توانند کرد، 
و اگر یک ماه بگذرد، خداوند کالبد او را بر 

آتش، حرام می گردانَد.«4 
نبایــد فراموش کرد که امروزه به کمک 
تکنولوژی می توان با بهره گیری از ابزار 
جدید روشــنایی، بیشــترین بازدهی و 
کمترین میزان مصرف را زمینه روشنایی 

داشت.

2
مسجد مکانی اســت که همیشه در آن 
مردم در رفت و آمد هســتند. هر چند که 
معموال مــردم و مأمومین برای حضور 
در مســجد خود را نظافــت می کنند و 
لباس های پاکیزه می پوشند اما بسیاری 
اوقــات خار و خاشــاک و گرد و خاک به 
همیــن لباس های پاکیزه چســبیده و 

ناخاسته وارد مسجد می شوند.
گاهی اوقات شــاید با برداشتن تکه ای 
از این خار و خاشــاک که می تواند مقابل 
هــر کــدام از مأمومین باشــد، زحمت 
عمده ای را هــم از جهت هزینه و هم از 
گردن خادم مسجد برداشت و برای خود 
خیر دنیا و آخرت را کســب کرد. رسول 
خدا  فرمودند: »في َبياِن مــا َرأى في 
َليَلِة الِمعراِج ِمّمــا ُكِتَب َعلى َبعِض أبواِب 
ُكَلُه الّديداُن َتحَت   َتأ

ّ
ِة: َمن أَحّبَ أال الَجّنَ

رِض َفلَيكُنــِس الَمســاِجَد؛ در بیــان 
َ
األ

آنچه در شــب معراج، بر برخی از درهای 
بهشت، نوشته شده بود: هر کس دوست 
دارد خوراک ِکرم های زیِر خاک نشــود، 

مسجدها را نظافت کند.«5 
هر چند که شــاید این روایات در جهت 
فرهنگ ســازی خدمت به مسجد برای 
عمــوم نمازگزاران باشــد اما به وضوح 
می توان به اهمیت کار خادمان مســجد 
و به جایگاهی که برای آنان قائل شــده 

است می توان پی برد.
خداوند هر کس را که مســجدی را جارو 
کند و چیزی را که موجب آزار اســت، از 
مســجد بیرون ببرد، حتی از مسجد به 
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اندازه خاشــاکی که به چشــم می رود، 
بیــرون ببرد برای او، ثــواب آزاد کردن 
بنــده ای را می نویســد، او را از رحمتش 
دوچندان برخوردار می گردانَد و برای او 
خانه ای در بهشــت بنا می کند. و چنین 
است که بهشــت و حوریان آن، مشتاق 
کسانی هستند که مسجدها را جارو و غبار 
روبی می کنند و اینان همان هایی هستند 

که در بهشت، گل یاَسَمن می چینند.6 

3
برای کسانی که اهل مسجد هستند، هیچ 
چیز لذت بخش تر از این نیست که روزانه 
لحظاتی را در خانه خدا فقط بنشینند و از 
برکات فضای معنوی آن بهره ببرند. اما 
وقتی که فضای مسجد از روشنایی الزم 
برخوردار نباشــد و یا اینکه در نظافت آن 
کوتاهی بشــود و یا اینکه فضای مسجد 
را بوی نامطبوع گرفته باشــد دیگر نباید 
انتظار داشت که کسی حتی برای اقامه 
نماز هم رغبت حضور در مســجد داشته 

باشد.
حضــرت امیرالمؤمنینg می فرمایند: 
»پیامبر خدا فرمان داد تا مسجدها ساخته 
شوند و خوش بو و پاکیزه گردند و در کنار 

دِر هر یک، وضو خانه قرار داده شود.«7 
با وجود دســتگاه های خوشــبو کننده 
شاید راحت ترین خدمتی که می توان به 
مساجد کرد این است که با هزینه ای کم، 
فضای مسجد همیشه خوشبو و تر و تازه 

نگاه داشت.
البته نباید فراموش کرد که مأموین هم در 

خوشبو کردن مساجد به اندازه خود سهم 
دارند. شاید کمترین کار این باشد که قبل 
از ورود به مسجد به حضور در وضوخانه 
پاهای خود را شســته و بعد وارد مسجد 

شوند. 
اهمیت خوشــبو بودن مسجد به قدری 
اســت که در روایات تأکید بر آن شــده 
اســت و اینکــه هر هفته انجام شــود. 
پیامبر اکرم می فرمایند: »أجِمروَها 
]الَمســاِجَد[ في ُكّلِ َســبَعِة أّياٍم؛ هر هفته، 
مسجدها را با بوی خوش، بخور دهید.«8


شــاید اگر در گذشــته نیز سیستم های 
صوتی وجود داشتند، حتما می توانستیم 
در این باره نیز روایاتی داشته باشیم. اساسا 
شــلوغی زیاد و آلودگــی صوتی نوعی 
عامل استرس زای بیولوژیک و از عوامل 
تحریک و تخریب سلسله اعصاب است 
که نه تنها بر سیســتم شنوایی که بر کل 
بــدن آدمــی و روان او تاثیرات مخرب 
خواهد گذاشــت. نباید فراموش کرد که 
فضای پیرامونی در بهداشت روانی افراد 
جامعه بســیار تأثیرگذار اســت. یکی از 
ناهنجاری های امروزه در اکثر جوامع نیز 
آلودگی های صوتی است. آلودگی صوتی 
را می توان در چند جهت ارزیابی کرد. هم 
به جهــت صداهای ناهنجــاری که در 
اطراف ما هر روزه به گوش می رسد مثل 
صدای انواع وسایل نقلیه، فروشندگان 
کاال، کارگاه های تولیدی و... و قســمت 
دیگــر آن نیز مربوط به صداهای بلندی 
است که معموال به سیستم شنوایی افراد 

آسیب می رساند.
مسجد نیز از این مقوله مجزا نیست و همه 
مساجد دارای سیتم های صوتی معمولی 
و یا پیشرفته به فراخور محله و موقعیت 
آن می باشد. تنظیم صدای بلندگوهای 
داخل مســجد باید به گونه ای باشد که 
صدا به همه نمازگزاران به شکل واضح 
برسد و هم اینکه آن قدر صدا زیاد نباشد 
که موجب رنجش شــود. بلندگوهای 
بیرون از مســجد هم باید حتی االمکان 
فقط برای پخش اذان باشد نه چیز دیگر 
و میزان صــدای آن هم باید به گونه ای 
باشــد که موجب ناراحتی همسایه های 

مسجد نشود.

پی نوشت:
1. أســد الغابــة: ج 6 ص 25 الرقــم 5719، اإلصابة: ج 7 ص 

30 الرقم 9609
2. المحاســن: ج 1 ص 127 ح 145 عن السكوني عن اإلمام 
الصادق عن أبيه عليهماالســالم، بحار األنوار: ج 7 ص 304 

ح 73 . 
3. بحار األنوار: ج 76 ص 355 ح 21

4. جامــع األخبــار : ص 180 ح 440، بحــار األنوار: ج 83 ص 
377 ح 45

5. الفضائل: ص 129 عن عبد اهَّلل  بن مسعود، بحار األنوار: 
ج 8 ص 145 ح 67

6. األمالــي للصــدوق : ص 246 ح 263؛ ســنن ابــن ماجة: 
كهــي : ج 2 ص 128  ج 1 ص 250 ح 757؛ أخبــار مّكــة للفا

ح 1287
7. مســند زيــد : ص 154 عــن زيــد بن علّي عــن آبائه عليهم 

 السالم
8. الجعفرّيات : ص 51 ، النوادر للراوندى: ص 241 ح 495 
كالهمــا عــن اإلمام الكاظم عــن آبائه عليهم  الســالم ، جامع 
األحاديث للقّمى: ص 70 ، دعائم اإلسالم: ج 1 ص 149 عن 
اإلمام علّي عليه  السالم ، بحار األنوار : ج83 ص 349 ح 2 .

مسجــــد
شمـاره185
خــــردادماه
1 3 9 4

51



صادقی جو خبر داد:

نرم افزار حسابداری 
ویژه مساجد تولید شد
۱۰۰۰ مسجد در انتظار نرم افزار 

گروه فضای  مجازی: نرم افزار حسابداری ویژه مساجد تولید و آماده بهره برداری شده است. 
غالمرضا صادقی جو، مشــاور اداریـ  مالی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، در گفت وگو 
با خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا(، با اشاره به تولید نرم افزارحسابداری ویژه مساجد، اظهار 
داشــت: در راستای استقرار نظام مالی در مساجد و برای ایجاد وحدت رویه و شفاف شدن امور 
مالی مساجد، اقداماتی تاکنون انجام شده است. با تهیه دو دفتر مالی این امر را در برخی مساجد 
انجام داده ایم و برای تکمیل پروژه مساجدی که از ظرفیت کافی برخوردار هستند، یک نرم افزار 

با عنوان نرم افزار»حسابداری ویژه مساجد« تهیه کرده ایم.
وی افزود: این نرم افزار شــامل سرفصل هایی چون هزینه ها و درآمدها است که سعی داریم 
در مســاجدی که ظرفیت و توان دارند، این نرم افزار را راه اندازی، نصب و به صورت رایگان 

آموزش دهیم.
ایشان تصریح کرد: البته اســتفاده از نرم افزار چندان پیچیده نیست و به راحتی می توان از آن 

بهره مند شد و رویدادهای مالی را با استفاده از این نرم افزار ثبت نمود.
وی بیان کرد: بخش درآمد این نرم افزار شامل دریافت ها و پرداخت ها و بخش هزینه ها مربوط 
به هزینه های جاری مسجد، حقوق و دستمزد ها، هزینه عمرانی، فرهنگی، اطعام و پذیرایی در 

مناسبت های مختلف است.
مشــاور اداری مالی مرکز رسیدگی به امور مساجد ابراز داشت: هم اکنون صد مسجد در انتظار 

دریافت نرم افزار هستند و برنامه ریزی  ما برای بیش از سه هزار مسجد است.
وی افزود: البته حدود هشتصد مسجد تاکنون تحت پوشش ما بوده اند که برخی از آنها با استفاده 
از نرم افزار حسابداری فعالیت هایشان را انجام می دهند. البته بخشی از کارشان نواقصی داشت 

که به واسطه این نرم افزار، آن نواقص را رفع خواهیم کرد.
صادقی جور اظهار داشــت: بنا بر اعالم مشــاور اداریـ  مالی مرکز رسیدگی به امور مساجد، 
مســاجدی که تمایل دارند از این نرم افزار استفاده کنند، می توانند با شماره تلفن 66346987 

تماس بگیرند.

محراب  کتابخانه مجازی
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میـــــــــــــــــــزان
 سطح صداقت و خدمت است

گفتگویمرتضیکاشانیبادکترعلیرضازاکانیپیرامونهمدلیوهمزبانی

مشخص شــدن مســئولیت ها و ارزش های 
اجتماعی دیــن و ارزش اراده مــردم، پیام 

انقالب اسالمی
 جناب آقای دکتر زاکانی گفت وگوی مان 
را این گونــه آغاز می کنیم کــه »همدلی و 
هم زبانی« با »کارگزاِر ملــت بودن دولت و 
کافرما بــودن ملت« که در صحبت های مقام 
معظم رهبری بیان شــده است، چه ارتباطی 

دارد؟
نظام اسالمی بر اسالمیت و جمهوریت مبتنی 
است و بُعد مردم ســاالری دینی  آن، حکایت از 
آن دارد که هر دو بُعد اســالمیت و جمهوریت، 
نقش محوری و اساســی برای سازمان دادن و 
تشــکیل نظام اسالمی داشــته، دارد و خواهد 
داشــت. انقالب از روز اول با مبانی اسالمی به 
رهبری حضــرت امام بر دوش مردم و با حضور 
گســترده آحاد مردم شــکل گرفــت و یکی از 
پیام های انقالب اســالمی، مشــخص شدن 
مسئولیت های دین و ارزش های اجتماعی دین 
و البتــه قیمت مــردم و ارزش اراده آنان بود. لذا 
نظاِم برخاسته از آحاد مردم و مسئوالِن منتخب 
مردم، کسانی هستند که کارگزاِر ملت اند و خود 
مردم صاحب کار و کارفرمای آنان هستند. این 
نتیجه نسبتی است که در انقالب اسالمی مردم 
با مســئوالن پیدا کردند. طبیعتاً مســئوالن به 
عنوان یک کارگزار باید در خدمت مردم، همراه و 
همدل و هم زبان با مردم باشند. در مقابل، مردم 
نیز در همة حوادث و لحظات، همراه و هم زبان 

مسئوالن کشور و پشتیبان آنها باشند. 

 همدلی و هم زبانی که مقام معظم رهبری 
بر آن تأکید دارند، چگونه به انسجام اجتماعی 

و ملی منجر می شود؟
یکی از ویژگی هایی که رمز ایجاد و بقای انقالب 
اســالمی اســت و حضرت امام در وصیت نامه 
نورانی شــان به آن اشاره کرده اند، انگیزه الهی و 
هدف عالی حکومت اسالمی و وحدت کلمه بود. 
این هم زبانی و همدلی امکانی را فراهم می آورد 
که وحدت کلمه در باالترین ســطح در جامعه 
شکل بگیرد. ان شاء اهلل شــرط بقای انقالب را 
پرتوان تر از هر موقعی، مشاهده خواهیم کرد. این 
وحدت کلمه کمک می کند که انسجام اجتماعی 
و ملی در جامعه در ســطح باالیی شکل گیرد و 
جامعه بــه صورت یک واحد فعال، هم ســوی 

اهداف عالی خود حرکت کند. 

شبستان  راهبرد

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1۳9۴ هجری 
شمسی، با تبریک سال نو و نوروز به ملت ایران و همه ملت هایی که نوروز را گرامی می دارند، سال 
جدید را سال »دولت و ملت، همدلی و هم زبانی«  نامگذاری کردند. با توجه به نام گذاری های سال 
جاری و سال های پیش، اگر چه مخاطب این نام ها عموم مردم و مسئولین هستند بدون ورود مردم 
به عرصه تحقق نام ســال ها، عمالً تالش های دولت نیز ابتر می ماند؛ در عین حال این دولت است 
که با رویکرد های صحیح در نظر و عمل و ایجاد اطمینان بین ملت و دولت، زمینه تحقق این نام ها 
و هدف ها را فراهم می کند. از همین روی ضروری اســت در این خصوص تامل و تفکر کنیم تا به 
چگونگی عملی کردن این شــعار پی ببریم. لذا در شماره پیش رو در گفت وگویی با جناب دکتر 

علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نشسته ایم.
دکتر زاکانی از مبارزان انقالب اسالمی و دفاع مقدس است و سابقه فرماندهی بسیج دانشجویی 
و عضویت در هیات منصفه مطبوعات را دارا است. تحصیالت دانشگاهی وی، در دانشگاه تهران و 
در رشته تحصیلی پزشکی هسته ای بوده و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و عضو فراکسیون 
اصول گرایان مجلس هفتم، مجلس هشــتم و مجلس نهم بوده اند. همچنین ایشــان از جملة 

تاثیر گذارترین شخصیت های اصول گرا نیز هستند.
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 در نظام اسالمی، دولت ها به صورت کلی 
و بدون نــگاه حزب گرایی، چگونه می توانند 
به وسیله همدلی و هم زبانی، از حمایت مردم 

بهره مند باشم؟ 
چون دولت برخاسته از آحاد جامعه است، بهترین 
کارکردی که می تواند داشته باشد، این است که 
صادقانه و پرتالش ظاهر شود؛ یعنی با مدیریت 
جهــادی و کار جدی و هدفدار، در جهت اهداف 
عالی انقالب اسالمی حرکت کند. بدین منظور 
باید هم گزارش راه طی شــده را به مردم اعالم 
کند و هم موانع و مشــکالت و انتظاراتش را به 
مــردم بازگو نماید تا بتوانــد وضعیتی را فراهم 
آورد کــه مــردم در متن همة ابعاد، مســائل و 
واقعیت هــای جامعه قرار گیرنــد. مردم هم در 
نهایت صمیمیت، همدلی و همراهی گلوگاه ها 
و اقتضائات را خــوب دریافت کنند و کمک کار 
دولت در رسیدن به اهداف عالی انقالب اسالمی 
و تشکیل یک ایران نمونه و الگو باشند؛ لذا این دو 
جهت با هم قابل معنا است. گرچه در شعار سال، 
»دولت« مقدم بر »ملت« آمد که علت آن کاماًل 
معلوم و مشخص است؛ زیرا مردم قبل از تشکیل 
دولت، صداقت و همراهی و انتخاب خودشــان 
را انجام داده اند و این دولت اســت که در عرصه 
عمل و درکارزار، باید در خدمت مردم ظاهر شود. 
پاسخ بعدی ملت نیز ان شاءاهلل کمک به دولتی 
باشد که در جهت اهداف عالی انقالب اسالمی و 

تشکیل یک مدینه فاضله تالش می کند. 

 یعنی شــما می فرمایید صداقت و عملکرد 
دولت ها میزان همدلی و هم زبانی است؟

بلــه، به نظرم میزان، ســطح صداقت و خدمت 
است. هرقدر دولت ها با مردم صادق تر و نسبت 
به آنان خدوم تر باشــند، از پیوستگی و همدلی و 
همراهی بیشتری برخوردار خواهند بود. ملت ما 
نشان داده اند که یک ملت الگو و نمونه  هستند؛ 
لذا مسئوالن باید همة داشته های خود را در طبق 
اخــالص قرار دهند و در خدمت این ملت الگو و 

نمونه باشند. 

 بهتریــن ابزار و راهکار بــرای از پیش رو 
برداشتن چالش های همدلی و هم زبانی بین 

دولت و ملت چیست؟
همدلی و هم زبانی یک امر ضروری برای همة 
ادوار است و به امسال اختصاص ندارد. به اعتقاد 

بنده دلیلی که امســال این شــعار انتخاب شد، 
این اســت که در اوج رذالت ها و دشــمنی های 
دشمنان انقالب اسالمی و اسالم و ایران عزیز 
هســتیم. بنابراین ضــرورت دارد ما هم در اوج 
انســجام و وحدت کلمــه و همدلی و هم زبانی 
بین کارگزاران نظام اسالمی و آحاد و توده های 
مردم قرار گیریم تا بتوانیم همانند گذشته، از این 
گردنه نیز با افتخار عبورکنیم. همیشــه انقالب 
به همدلی و هم زبانی بین کارگزاران و مردمش 
نیاز داشــته و دارد و خواهد داشت. منتها ویژگی 
امســال، نیاز به این همدلی و هم زبانی را بیشتر 
می کند. به ویژه اینکه امروزه در منطقه، شکاف 
و دشمنی در متن جوامع، بین مردم و مسئوالن 
وجود دارد؛ ولی الحمدهلل در ایران اســالمی این 
شــکاف و چندگانگی دیده نمی شود. عالوه بر 
این، مــا در موضع حق خواهــی و مطالبه حق 
مســلّم خودمان از قدرت های جهانی هستیم. 
امروز که در گفتگوهای هسته ای حضور داریم، 
خود این گفتگوها امکانی را فراهم می کند که ما 
یک صدای واحدی از درون کشور داشته باشیم؛ 
صدای واحدی که با منافع ملی ما با مصالح جامعه 
اســالمی برای امروز و آینده در ارتباط باشد. لذا 
از این جهت اتخاذ این شــعار به انسجام  باالتر، 
همدلی و همراهی بیشتر کمک می کند. اینکه 
امسال چه کاری باید صورت بگیرد چون دشمن 
لبــه اصلی حملــه و تضاد خــودش را در حوزه 
اقتصادی نشــان می دهد، به نظر می آید که با 
همدلی و همراهی می شــود جنبه های اقتصاد 
مقاومتی را که برخاســته از توانمندی های متن 
جامعه اسالمی است، تقویت کرد و به عنوان یک 
اولویت در سال جاری مد نظر قرار داد. عالوه بر 
این، در مذاکرات و ایجاد همدلی در داخل کشور، 
دولت فضای شــفاف تری را ایجاد کند و ملت 
هم در این فضای شــفاف تر، منافع ملی و اراده 
استمرار بهره مندی از داشته ها و ذخایر مختلف 
داخل کشــور را در جهت  فنی و علمی و ســایر 

موارد به کار گیرد.

 اگر بخواهید دســتاوردی بــرای نظام 
جمهوری اســالمی بیان کنیــد که مرهون 
همین همدلی و هم زبانی اســت، شــما چه 

دستاوردهایی را بیان می کنید؟
وقتی اصل انقالب و فراز و نشیب هایی که در 37 
 سال اخیر، حکومت و مردم دیده اند و همچنین 


 گرچه در شعار سال، »دولت« مقدم بر »ملت« 
آمد که علت آن کاماًل معلوم و مشخص است؛ 

زیرا مردم قبل از تشکیل دولت، صداقت 
و همراهی و انتخاب خودشان را انجام 

داده اند و این دولت است که در عرصه عمل 
و درکارزار، باید در خدمت مردم ظاهر شود. 
پاسخ بعدی ملت نیز ان شاءاهلل کمک به دولتی 

باشد که در جهت اهداف عالی انقالب 
اسالمی و تشکیل یک مدینه فاضله تالش 

می کند. 


ما در موضع حق خواهی و مطالبه حق مسّلم 

خودمان از قدرت های جهانی هستیم. 
امروز که در گفتگوهای هسته ای حضور 

داریم، خود این گفتگوها امکانی را فراهم 
می کند که ما یک صدای واحدی از درون 
کشور داشته باشیم؛ صدای واحدی که با 

منافع ملی ما با مصالح جامعه اسالمی برای 
امروز و آینده در ارتباط باشد. لذا از این 
جهت اتخاذ این شعار به انسجام  باالتر، 

همدلی و همراهی بیشتر کمک می کند. 
اینکه امسال چه کاری باید صورت بگیرد 

چون دشمن لبه اصلی حمله و تضاد خودش 
را در حوزه اقتصادی نشان می دهد، به نظر 

می آید که با همدلی و همراهی می شود 
جنبه های اقتصاد مقاومتی را که برخاسته از 
توانمندی های متن جامعه اسالمی است، 
تقویت کرد و به عنوان یک اولویت در سال 

جاری مد نظر قرار داد. 
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عبور از گردنه های مختلف را مد نظر قرار دهیم، 
بــه وضوح می توان دریافت که بخشــی از رمز 
عبور از همة این موانــع، به همدلی و هم زبانی 
و انسجام و وحدت برمی گردد. عنایت های الهی 
و اهل بیت )علیهم السالم(، اتکا به اندیشه های 
نورانی اســالمی و رهبــری و زعامت حضرت 
امام و مقام معظــم رهبری و حضور و فعالیت و 
تالش صادقانه مسئوالن طی 37 سال گذشته 
و همدلی و همراهی آنها با مردم و حمایت های 
مردم از آنها، آشکارا حکایت گر این مطلب است 
که اگــر این همدلی و هم زبانــی نبود، انقالب 
یک روز هم قادر به تداوم نبود. لذا اگر بخواهیم 
مصادیق را ذکر کنیم، مصادیق متعددی وجود 
دارد؛ چه فراز و نشیب های سخت بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی، چه هشت سال جنگ تحمیلی، 
دوره های بعد از جنگ تحمیلی یا همین اواخر، 
فتنــه 88، حکایت از این می کند که رکن رکین 
نظام اسالمی، در کنار رهبری هوشمند جامعه 
اســالمی و اتکا به توده های مردم، وضعیتی را 
فراهم کرده که ما می توانیم به لحظه لحظه اش 

افتخار کنیم. 

 همدلــی و هم زبانــی در مباحث روز، به 
خصوص در مورد مذاکرات هســته ای که در 
خــالل مباحث به آن اشــاره فرمودید، تأثیر 
بســزایی دارد. وظیفه دولت و مردم در قبال 
تصمیم گیری های تیم مذاکره کننده هسته ای 
در آینده، صرف نظر از درســت یا غلط بودن 

آن، چگونه باید باشد؟
»تــالش خالصانه و خدمت گزاری شایســته 
برای مردم« و »صداقت، راست گویی و محرم 
دانستن مردم« دو ویژگی است که پایه و اصلی 
برای همدلی و هم زبانی است. در این خصوص 
تالش های شــبانه  روزی تیــم مذاکره کننده 
برای ما قابل تقدیر اســت. امیدوار هستیم که 
این تالش ها تشــدید شــود و آنچه به عنوان 
پایه تفاهم قرار می گیرد، در ســطحی باشد که 
حداکثِر منافع جامعه  ایران اسالمی را تأمین کند، 
با حداکثر پاســداری از داشته ها و دستاوردهای 
علمی و فنی مان تا بتوانیم در موضوع هسته ای، 
موفقیت های متعددی داشته باشیم. این تالش 
باید با محرم دانستن مردم و اطالع رسانی شفاف 
به جامعه و ابهام زدایی قرین شود. بنده مطمئن 
هســتم اگر این امر صورت بگیرد، این همدلی 
و هم زبانــی تکمیل می شــود و زمینه را فراهم 

می آورد که با هم داســتانی و هم نوایی داخلی، 
به انســجام اجتماعی رســیده و توان چانه زنی 
و مطالبــات نمایندگان این ملــت در مذاکرات 

افزایش یابد.

 چگونه می توانیم مخالفت یا انتقاد احتمالی 
مردم بــا دولت یا دولت با مردم در زمینه های 
مختلــف را در قالــب همدلــی و هم زبانی 

بگنجانیم؟
باید توجه داشــت اصل هشــت قانون اساسی 
تأکید بر دو واجبی اســت که متأســفانه امروز 
فراموش شــده اســت: امر به معروف و نهی از 
منکر. لــذا همان جا در اصل هشــتم هم ذکر 
می کند که ضرورت دارد مردم به مســئوالن، 
مردم به مردم و مسئوالن به مردم، امر به معروف 
و نهی از منکر کنند. این ارتباطات و هم فکری و 
همراهی و چنین نقدهای سازنده ای در جامعه، 
در کنار ارشادی که در امر به معروف نهفته است، 
وضعیت را به ســمتی می برد که محصول آن 
کمک به ارتقا و باال رفتن ســطح فکری جامعه 
و اصالح و رفع نواقص و عیوب جامعه است. به 
این ترتیب جامعه می تواند مســیری را طی کند 
که حاصل این مســیر، پایة باالتری از شادابی و 
تعامل بین عناصر و اعضای فعال جامعه باشــد. 
از این جهت نقد منصفانه، واقع بینانه وکوشش 
جدی در جهت امر به معــروف و نهی از منکر، 
نه تنها با همدلی و هم زبانی تعارضی ندارد، بلکه 
زمینه جدی است برای ایجاد یک اصالح بزرگ 
در جامعه و رشــدیافتگی بهتــر جامعه. اهتمام 
جریانات و احزاب سیاسی کشور، مسئوالن نظام 
در برابر یکدیگر و مردم در مقابل مســئوالن و 
یکدیگر، به دو واجب شرعِی امر به  معروف و نهی 
از منکر، نه تنها با تعامل و با هم فکری و هم زبانی 
و هم دلی تعارضی نــدارد، بلکه می تواند به آن 

کمک کند. 
باید مســیر همدلــی و هم زبانی بــا نیت های 
خالص و با اراده های قوی طی شود تا ان شاءاهلل 
وضعیتی فراهم شــود که متجلی اراده مردم در 
سیمای دولت باشــد و این امکان را فراهم آورد 
که جامعه ای سرشار از شادابی، همدل، هم زبان، 

متحد و فعال و پویا داشته باشیم.

 با تشکر از زمانی که در اختیار ما قرار دادید.
موفق و موید باشید.


»تالش خالصانه و خدمت گزاری شایسته 
برای مردم« و »صداقت، راست گویی و 
محرم دانستن مردم« دو ویژگی است که 
پایه و اصلی برای همدلی و هم زبانی است. 
در این خصوص تالش های شبانه  روزی تیم 
مذاکره کننده برای ما قابل تقدیر است. 
امیدوار هستیم که این تالش ها تشدید شود 
و آنچه به عنوان پایه تفاهم قرار می گیرد، در 
سطحی باشد که حداکثِر منافع جامعه  ایران 
اسالمی را تأمین کند، 
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ــــدلی ــــــــــ هم
ــه یک به مثابـــــــ
ــــــــــــال ـــــ نهـ

مروريبریكکالم
کمال نوذري

اشاره: تدبیر بی نظیر رهبر فرزانه انقالب در نام گذاری سال 9۴ به 
سال »همدلی و هم زبانی دولت و ملت« بار دیگر محاسبات دشمن 
و جبهــه نفاق داخلی را برای اجرای اهدافشــان به هم ریخت. 
مغرضان در پی آن بودند که پس از عبور از فتنة سال های پیش، بار 

دیگر حرکت انقالب را با دست انداز مواجه کنند. 
دشــمنان درصدد بودند در پوشش اختالف نظر داخلی در روند 
مذاکرات هسته ای با طرح گفتمان شیطانی »حاکمیت دوگانه« 
در حکومت و در پی آن دوقطبی سازی جامعه، به اهداف از پیش 
تعیین شــده خود در انتخابات مجلس شورای اسالمی امسال 
دست یابند. اما رهبر انقالب با جهت دهی جامعه اسالمی به سمت 
همدلی و هم زبانی با اقدامات دولت در عین نقد دلسوزانه، جامعه 
را از دوقطبی شدن بر حذر داشت. این از ویژگی های بارز رهبران 
بزرگ و تأثیرگذار است که تهدیدها را به بهترین نحو به فرصت 

تبدیل کنند

.همدلیمثلیکگلاست
این شعار گره گشا دو سو دارد: دولت و ملت؛ گرچه می توان در پی آن 
همدلی و هم زبانی دولتیان با یکدیگر و ملت با هم را نیز نتیجه گرفت. 
برای تبیین هر چه بیشتر این شعار باید به سخنان مبدع آن، یعنی رهبر 

محمدصدرا طهرانی مقدم

اگر قصد تحلیل، اظهار نظر و حتی عملیاتی نمودن هر پدیده یا رویدادی را داشته 
باشیم، قبل از هر چیز باید سراغ مفهوم آن برویم تا در آغاز، در یک کار گروهی با 

اتفاق نظر بر سر مفهوم یک موضوع، به ادامه امر بپردازیم. 
همدلی آن گونه که در فرهنگ های لغت آمده، به معنای اتفاق، همراهی، اتحاد، 
همفکری، یک رنگی، متحد شــدن و وفاق به کار برده شده است.1 از قضا در باب 
علم  روان شناســی نیز این واژه به صورت یک اصطالح، دارای کاربرد است و در 
اصطالح روان شناســی، به »ادراک و قبول حاالت هیجانی شخص دیگر پس 
از مشــاهده وضعیت و حال هیجانی او«، همدلی اطالق می شــود. در خصوص 
هم زبانی نیز در فرهنگ های لغت معانی متعددی برای آن آمده است: »همدردی 
و همچنین زبان یکدیگر را متوجه شــدن« در لغت نامه دهخدا مورد اشاره قرار 
گرفته اســت و در فرهنگ لغت صبا نیز به معنای صحبت دو نفر با زبان مشترک 
آمده است. این واژه در اصطالح علمی به معنی وحدت در بیان یک امر و موافقت 
کالمی بین دو یا چند نفر است. در مجموع به نظر می رسد »همدلی« کنایه از اتحاد 
و اتفاق باطنی و درونی و »هم زبانی« کنایه از اتحاد و اتفاق ظاهری و کالمی است. 
به کار بردن »همدلی و هم زبانی« در کنار یکدیگر، حاکی از اراده گوینده در تحقق 

اتحاد و اتفاق باطنی و ظاهری در کنار هم است.
در بیان مفهوم دولت و ملت هرچند به نظر بسیار بدیهی و روشن به نظر می رسد، 
اما در باب مفهوم شناسی یک رویداد و پدیده، قاعد بر این است که تمامی نکات از 
منظر مفهومی بحث شود و تمامی اجزا از زیر ذره بین مفهوم شناسی عبور نمایند. 
دولــت آن گونه که ذکر کرده اند، دارای دو مفهوم جزئی و کلی اســت. در مفهوم 
جزئــی به قوه مجریه دولت اطالق می گردد؛ اما دولت در مفهوم کلی آن به همة 
نهادهای حاکمیتی اطالق می شــود و هر سه قوه و حتی نهادهایی غیر از آنها را 
نیز در بر می گیرد. با دقت بیشتر در فحوای کالم رهبر معظم انقالب اسالمی در 
پیام نوروزی شان، چنین به نظر می رسد که منظور رهبری از دولت، مفهوم کلی 
آن و تمامی نهادهای حکومتی متشکل از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و سایر 

نهادهای حکومتی بوده است.
واژه ملت نیز هم معنی با مردم یک کشــور اســت؛ اما کلمة مردم بیشــتر جنبه 
جامعه شناســانه دارد و ملت بیشتر از نظر حقوقی و سیاســی مورد استفاده قرار 
می گیرد. به نظر می رســد رهبر معظم انقالب از کنــار هم قرار دادن این دو واژه 
درصدد هســتند تا به این نکته اشاره کنند که یک کشور از دولت و ملت تشکیل 

می شود و دولت وظیفه خدمتگزاری برای ملت را بر عهده دارد.
نکته پایانی اینکه بین همدلی و هم زبانی ارتباط وجود دارد و رســیدن به این دو، 
نیازمند مقدماتی اســت. توجه به ریشه های اعتقادات فی مابین که به ظاهر نیاز 
به یادآوری نمی باشــد و همچنین تأکید بر مشترکات و مقبوالت، موجب ایجاد 
همدلی و هم زبانی و هم افزایی این دو می گردد. البته برخی معتقدند که »همدلی 
مقدمه هم زبانی اســت و رسیدن به هم زبانی بدون همدلی باعث نفاق و دورویی 
می شود؛ چراکه در این مرحله انسان مطابق قلب و عقیده خود رفتار نمی کند و فقط 

در زبان اظهار همدلی می کند که این از خصوصیات منافقین است«.2

پی نوشت 
1. برگرفته از فرهنگ  فارسى عميد و همچنين فرهنگ فارسى معين.

2. ســخنرانى حجــت االســالم والمســلمين عبدالكريــم عابدينــى در جلســه ســتاد ســاماندهى شــئون فرهنگــى در 
مناســبت های مذهبى اســتان قزوين؛  پايگاه اطالع رســانى امام جمعه قزوين؛ منتشــر شــده در دوم ارديبهشت سال 

جاری.
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حکیم انقالب مراجعه کنیم. ایشان در ابتدا، هدف 
اصلی و افق دید خود را از طرح این شــعار مطرح 
کردند: »دولت، کارگزار ملت و ملت، کارفرمای 
دولت است. هرچه بین ملت و دولت صمیمیت، 
همکاری و همدلِی بیشــتری باشد، کارها بهتر 
پیش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ 
هم دولــت، ملت را به معنای واقعی کلمه قبول 
داشته باشد و ارزش و اهمیت و توانایی های ملت 
را به درستی بپذیرد؛ هم ملت به دولت که کارگزار 
کارهای او است، به معنای حقیقی کلمه اعتماد 
کند«.1 سپس اجرای این شــعار را همان گونه 
کــه از نام آن برمی آید، فراتــر از زبان می داند و 
بــه دل می داند و همان گونه که هر ارتباط قلبی 
به مراقبت نیاز دارد، این مســئله را نیز مستثنی 
نمی داند: »همدلی یک چیز زورکی نیست، یک 
چیز دستوری نیست که کسی دستور بدهد که 
مردم همدلی کنید، مردم هم بگویند چشم. این 
همدلی نمی شــود. همدلی مثل یک گل است، 
مثل یک نهال و بوتة گل است، باید نهال را نشاند 
در زمین، بعــد، از آن مراقبت کرد، آن را آبیاری 
کرد، از لطمه زدن بــه آن باید جلوگیری کرد تا 
این همدلی رشد کند. بدون این، همدلی نخواهد 
شد. همدلی از هم زبانی هم بهتر است، ]گرچه[ 

هم زبانی هم خوب است«.2 
رهبــر حکیم انقالب همدلــی و هم  زبانی را دو 
طرفه می داند و مانند پدری مهربان و خیرخواه، 
دو طرف این شعار را به اجرای آن فرا می خواند: 
»من، هم به مردم این توصیه را عرض می کنم 
که با دولت بایستی مهربانانه و با نگاه همراهی 
و همدلی ســخن گفت، هم به مسئوالن کشور 
ـ در ســه قوهـ  این را تأکید می کنم که آنها هم 
باید با منتقدین خود و با کســانی که از آنها انتقاد 
می کنند، رفتار مناسبی داشته باشند، آنها را تحقیر 
نکننــد و به آنها اهانت نکنند. تحقیر مخالفان از 
سوی مسئوالن، خالف تدبیر و خالف حکمت 
است. من مردم عزیزمان را به بی تفاوتی دعوت 
نمی کنم، به نظارت نکــردن دعوت نمی کنم؛ 
آنها را به اهتمام در مسائل اساسی کشور دعوت 
می کنم. اما اصرار می کنم کــه برخوردها نه از 
ســوی مردم نسبت به مســئولین و نه از سوی 
مســئولین نســبت به منتقدین، تخریبی نباید 

باشد؛ نه تحقیر باشد، نه اهانت«.
بارزترین محل عمل به این شــعارـ  همان گونه 
که در ســخنان رهبر انقالب نیــز آمدهـ  حوزه 
نقدپذیری یا بــه بیان دینی آن، امر به معروف و 
نهی از منکر است که در ادامه بحث، به آن بیشتر 

می پردازیم.

نزاعشمارابدبومیکند!
رهبر دوراندیشمان با پیش بینی حوادث پیش رو 
درباره اختالف نظر در روند مذاکرات هسته ای، 
تهدید انشقاق جامعه را به تمرین همدلی تبدیل 
کردند. اگر دولت، ملــت و جوانان ما از این پیچ 
تاریخی به سالمت بگذرند، سرمایة بزرگی را به 
دســت آورده اند که حرکت در مسیر همدلی در 
عین اختالف ســلیقه و نظر است؛ یعنی داشتن 
حق انتقاد در عین رعایت احترام و جایگاه طرف 
مقابل. من در چند روز پس از مذاکرات و صدور 
بیاینه ســوئیس، با رصد کردن فضای جامعه و 
رسانه های مجازی، به گفت و گوی جوانان درباره 
این مسئله توجه داشتم و تمرین حفظ سالمت 
در فضــای انتقاد را مرهون نامگذاری امســال 
دیدم. گرچه هنوز تندروی هایی فضای نقادی 
را مســموم می کند، اما یادآوری شعار امسال در 
میان جوانان، رایحه همدلی را در میان آن جمع 

می پراکند.
همدلی و هم زبانی هیچ منافاتی با امر به معروف 
و نهــی از منکر ندارد. شــهید مطهری ذیل آیه 
ْوِلياُء َبْعٍض 

َ
»َو َاْلُمْؤِمُنــوَن َو َاْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهــْم أ

َاْلُمْنَكــِر«3  َعــِن  َيْنَهــْوَن  َو  ِباْلَمْعــُروِف  ُمــُروَن 
ْ
َيأ

می نــگارد: »مؤمنان نزدیک بــه یکدیگرند و 
به موجب اینکه با یکدیگــر نزدیک اند، حامی 
و دوســت و ناصر یکدیگرند و به سرنوشت هم 
عالقه مندند و در حقیقت، به سرنوشت خود که 
یک واحد را تشکیل می دهند عالقه می ورزند؛ 
لذا امر به معروف می کنند و یکدیگر را از منکر و 
زشتی ها باز می دارند«. اگر نگاه دولتمردان ما به 
انتقاد و امر به معروف اصالح شود، آنها نیز با نگاه 

منصفانه تری با منتقدان خود روبه رو می شوند.4
 از طرفی جوانان عزیز ما نباید جامعه را به سمت 
جدل های بیهوده سوق دهند. شهید مطهری در 
این باره در ذیل آیه »َو ال َتناَزعوا َفَتْفَشلوا َو َتْذَهَب 
ريُحكــْم«5 با ذکر معنای آیه اشــاره می کنند: با 
یکدیگر نزاع نکنید و اختالف نداشته باشید که 
سست و ضعیف خواهید شد و بو و خاصیت خود 
را از دســت خواهید داد. جدال و اختالف، کیان 

و شخصیت جامعه اسالمی را منهدم می کند.6

پی نوشت
1. پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1394. 

 ،q 2. بيانــات مقــام معظــم رهبــری در ديدار بــا مداحــان اهل بيت
.1394/01/20

3. توبه: 71.
4. مجموعه آثار استاد شهيد مطهری، ج 3، ص264.

5. انفال: 46.
6. مجموعه آثار استاد شهيد مطهری، ج 3، ص263.

نقــــش دولت
 در ایجـــــــــاد 
همـــــــدلی و
 هـــــــم زبانی

محسن صابری

همدلی و هم زبانی در عرصة کشورـ  همان طور 
که مقام معظم رهبری به درســتی بیان کردند 
ـ از دو رکن تشکیل شــده است: دولت و ملت. 
ایشان همچنان که در ســخنرانی حرم مطهر 
رضوی اشاره کردند: »دولت ها در نظام اسالمی 
باید مورد حمایت مردم قــرار بگیرند«1 اما این 
حمایت و همدلی مردم با دولت، نیازمند مقدمات 
و زمینه هایی اســت که دولت عهده دار تدارک 
آن اســت. در نظام های غیر استبدادی، دولت و 
حاکمیت، ماهیت مستقلی از مردم ندارند و همه 
برگزیدگانی از میان مردم و برای خدمت به مردم 
هســتند. بنابراین برای ایجاد همدلی ها و جلب 
حمایت اقشار مختلف مردم نیز بیشترین وظیفه 
را بر عهده دارند. این یادداشت سعی دارد برخی 
از کارویژه هایی را متذکر شود که دولت متکفل 

است در ایجاد همدلی با مردم، انجام دهد.
1. جلب اعتماد عمومی

اصل اول برای به ثمر رســاندن سیاســت ها و 
برنامه های کشــور، حفظ و ارتقا اعتماد عمومی 
به نهــاد دولت و حاکمیت اســت. اگر مردم به 
دولتی، بی اعتماد شوند و احساس کنند که دولت، 
حافــظ دارایی آنها، که بــه امانت به او تفویض 
کرده اند، نمی باشــد؛ دولت را دولت پاک دستان 
و راســتگویان ندانند یا دولت را فاقد قدرت الزم 
در تدبیــر امور بدانند، اصل را بر عدم همراهی با 
سیاست های او می گذارند. در چنین حالتی دولت 
در مدیریت طرح ها و برنامه های کشــوری، به 
کلی فلج می شــود. راه گریــز از این معضل، در 
شــفافیت دولت نســبت به منابع و برنامه ها از 
یک ســو، و وجود قوای نظارتی و قضایی قاطع 
و عادل از ســوی دیگر است. دولت باید بتواند به 
مردم ثابت کنــد که خادمان آنان در دولت، آگاه 
به کار ملک و آشــنا به تدبیر مملکت هستند و 
چشم داشتی به ثروت ملی ندارند. در این صورت 
است که ملت به دولت اعتماد کامل خواهد کرد 
و برای پیشبرد طرح ها و برنامه های او، همکاری 

و حمایت الزم را معمول می دارد.
2. پاسخگویی دولت در محضر مردم

اولین وظیفة اخالقی و قانونی دولت، پاســخ گو 

شبستان  راهبرد
ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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دولتـــی 
برای یـک 
ــت ـــ مل

بــودن نزد ملت، به عنوان قّیم و ولی نعمت خود 
اســت. دولت باید برنامه ها و عملکرد خود را در 
مرحلة اول به اطالع آنان برساند و در مرحلة بعد، 
آن را برای آنها توضیح و توجیه نماید. دانشمندان 
علم سیاست اصواًل میزان مشروعیت هر دولتی 
را قابل توجیه بودن آن برای جامعه می دانند. این 
وظیفه دولت است تا در این مرتبه رضایت مردم 
)به طور عام( و نماینــدگان آنان در مجلس )به 
طور خاص( را کســب نماید. دولت، تا آنجا که از 
نظر پروتکل های حقوقی و امنیتی مجاز است، 
باید سیاست ها و تصمیم های کالن خود را برای 
مردم تشــریح و تبیین نماید و آنان را صاحبان 

اصلی حکومت بداند.
3. حفظ حقوق منتقدین

بحث انتقاد و انتقادپذیری امری پذیرفته شده و 
ضروری در میان خردمندان و سیاســت مداران 
اســت. البته نگارنده به تقسیم بندی انتقاد به دو 
گونة سازنده و غیرسازنده باور ندارد. نقد یا برای 
رفع نواقص یک نظریه و ایده مطرح می شود، که 
حکم عقل بر پذیرش و اصالح نظریه است. یا به 
موجب امری سیاسی مطرح می گردد. انتقادات 
اگر سیاســی هم باشــد، الزمه و نشانة توسعة 
سیاسی اســت. به خصوص اگر بیان انتقادات 
در فضایی دور از منطق و انصاف باشــد، روحیه 
نقدپذیری، اخالق مداری و ســعه صدر دولت 
بیشتر شناخته می شــود. یک دولت مدرن باید 
بیش از هر چیز به حقوق منتقدان پایبند باشــد. 
»تحقیر مخالفان از ســوی مسئوالن، خالف 
تدبیر و خالف حکمت اســت«.2 این دســتور 
البته در منابع دینی ما نیز کاماًل مشــهود است. 
به طور مثال خداوند حکیم در قرآن کریم، یکی 
از نشــانه های بندگان خاص خود را مالیمت و 

سعه صدر در پاسخ به نادانان برمی شمارد.3
4. عمل به وعده های انتخاباتی

مــردم در بــزم انتخابــات، بیش از ســوابق و 
جناح بندی نامزدهای انتخاباتی، به شــعارها، 
وعده ها و حضور انتخاباتی آنان توجه می کنند. 
هر چــه نامزدی بتواند حضور خود را معقول تر و 
شــعارهای خود را منطبق بر خواست مردم قرار 

دهد، از اقبال عمومی بیشتری برخوردار خواهد 
شــد. اما بیش از وعده های انتخاباتی، عمل به 
آن وعده ها دارای اهمیت اســت. مردم خواستار 
پیروزی دولتی نیســتند که با وعده هایی روی 
کار بیاید و در موعــد کار، به اموری خالف آنها 
بپردازد. البته دور از ذهن نیست که شرایط برای 
یک دولت به شکلی رقم خورد که از وعده های 
انتخاباتی اش دست شــوید؛ اما اول از همه باید 
مردم را از وضعیت موجود مطلع نماید. دولت باید 
بداند که مردم به سیاست های مورد تأکید او رأی 
داده اند و اجرایی شــدن آنها را انتظار می کشند. 
هرچه دولت از شعارهای انتخاباتی خود فاصله 
گیرد، حمایت و پشتوانة مردمی خود را بیشتر از 

دست می دهد.
5. حفظ اقتدار دولت

دولت مقتدر، اســاس نظــم یکپارچه و جامعة 
باثبات است. مســئله ای که این امر را در خطر 
قرار می دهــد، رانت دولت بــه نهادهای غیر 
مســئول و تالش بیجا برای راضی نگاه داشتِن 
نهادهای فراقانونی است. دولت باید به موجب 
قاعده »المؤمنــون عنــد شــروطهم«4 به قانون 
اساســی و مردم متعهد باشد و هیچ مصلحتی را 
فراتر از اجرای قانون نشناسد. مردم نباید تصور 
کننــد که دولت برای پیشــبرد برخی از اهداف 
خود در عرصه های سیاسی، در دیگر عرصه ها 
به نهادهای غیر مسئول باج می دهد. دولتی که 
به پشتوانة مردم بر ســر کار می آید، خود را باید 
فقط به مردم پاســخگو بداند و در برابر فشارها و 
سنگ اندازی ها، به پشت گرمی آنان اعتماد کند 
و درد دل و گــره کار را با آنان در میان بگذارد؛ اما 
اگر مبنا را بر راضی نگاه داشــتِن نهادهای وراِی 
قانــون و مردم قرار دهد، روزبــه روز از قدرت و 
اقتدار خویش می کاهد و به این ترتیب، حمایت 

و همدلی مردم را از دست می دهد.
پی نوشت 

1. بيانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی؛ 1394/1/1.
2. پیشين.

3. فرقــان: 63: »و بنــدگان خــدای رحمــان كســانى هســتند كه روی 
زميــن بــه نرمى گام برمى دارند و چون نادانان ايشــان را طرف خطاب 

قرار دهند، به ماليمت پاسخ مى دهند« )ترجمة استاد فوالدوند(.
4. سيد محمدحسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج3، ص249.
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دولت برای یک ملت موهبتی اســت، اگر آن را 
مطابق آنچــه در لغت نامة دهخدا آمده تعریف 
کنیــم: واژة دولت در لغت بــه معنای، ثروت و 
دارایی، بخت و اقبال، اقتدار و شــوکت، کشور 
و ســرزمین، قدرت و سیطره، مال و ظفر آمده 
و بدان ســبب مال و ثــروت را دولت گویند... . 
یک ملت هم برای یک دولت موهبتی اســت، 
چنانچــه ملت را این گونه تعریف کنیم: ملت را 
می توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف کرد که 
طی تکامل تاریخی به وجود آمده و بر شــالوده 
اشتراک ســرزمین و اقتصاد و تاریخ و فرهنگ 
ملی استوار اســت. عامل پیوند میان افراد آن، 
فرهنگ و آگاهی مشــترک است. از این پیوند 
اســت که احساس تعلق به یکدیگر و احساس 
وحــدت میان افــراد متعلق بــا آن واحد پدید 
می آید. از جملــه ویژگی های هر ملت، قلمرو 
جغرافیایی مشترک است و احساس دلبستگی 
و وابستگی به ســرزمین معّین. عالوه بر آن، 
نیــروی حیاتی پیونددهندة ملت از احســاس 
تعلق قوی بــه تاریخ، دین، فرهنگ ویژه و نیز 

زبان خویش برمی خیزد.
وجود مشترکات تاریخی، فرهنگی، عقیدتی، 
مذهبــی و منافع مشــترک اقتصــادی بین 
گروه های مختلف ساکن یک سرزمین، عامل 
اصلی ایجاد یک ملت واحد محسوب می شود. 
هر چه این مشترکات بیشــتر باشد، احساس 
تعلق داشتن به یک ملت واحد، بین اعضای آن 
ملیت افزایــش می یابد؛ به طوری که می تواند 
باعث ایجاد احساس تعلق چندین گروه زبانیـ  

قومی متفاوت به یک ملیت گردد.1
چنین اســت که ملــت و دولــت در قالب این 
تعریف هــا، عالوه بر موهبتی ارزشــمند برای 
یکدیگر، وظایف خطیری نیز هر دوی آنها را به 
هم وابسته می کند. وظایف دولت در قبال ملت 
هر چه باشد، ملت نیز در قبال دولت وظایفی را 
برعهده دارد و در تباین چنین همکاری و درک 
متقابلی است که با مفهوم »دولتـ  ملت« مواجه 
می شویم؛ مفهومی مقابل مفهوم سنتی هر یک 
از این مفاهیم. ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، 
دولتـ  ملت مدرن را »ســاختار سیاسی دارای 
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حق انحصاری اِعمال اقتدار مشروع 
در سرزمینی مشخص« تعریف کرده 
اســت. بر این اســاس دولتـ  ملت 
پدیــده ای مدرن اســت که عقالنی 
شدن ســاختارهای گوناگون اداری، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آن را 
از ساختارهای سیاسی پیشین، مانند 
امپراتوری ها و حکومت های قبیله ای 

متمایز می کند.2 
انقالب 1357 ه.ش، به زعم بسیاری 
از علمای علوم سیاســی و اجتماعی، 
به دنبــال چنین هدفی بــود؛ یعنی 
ســاختاری عقالئی بر مبنای پیوند و 
همــکاری برابر حقوقی دولت و ملت 
با یکدیگر. با اعالم نامگذاری ســال 
1394 به سال »دولت و ملت، همدلی 
و همزبانــی« بار دیگر این ســؤال 
مطرح شــد که بعد از حدود 37 سال، 
چه موانعی بر ســر این آرمان انقالب 
به وجود آمده است که رهبر انقالب بر 
آن »باز تأکید« کرده اند؟ کشوری که 
در هشت سال جنگ در برابر همة دنیا 
می ایستد و از هویت خود دفاع می کند 
و در جبهة مستقیم، مردم از دولت خود 
دفاع می کنند و در عرصة دیپلماسی، 
فرزندان وطنش یا همان دولت از حقوق 
ملت پاسداری می کند، چگونه به این 
نقطه می رســد که برای همدلی شان 
باید الاقل یک ســال را طبق خواستة 
بیان نشــدة رهبری، نوشت و تحقیق 
کرد و با شناســایی موانع و رفع آنها، 
چنین خواســته و ضرورتی را محقق 
ســاخت؟ شاید پاســخ این پرسش، 
غفلت از نفــوذ بی اعتمادی میان این 

دو، توسط دشمن هوشیار باشد و شاید 
هم کم کاری و فقدان درک متقابل و 
عدم درک شــرایط هر یک از این دو 
توســط یکدیگر. پاسخ این سؤال هر 
دوی ایــن عامل ها اســت. هر دوی 
اینها ریشة مشترکی دارند که امروزه 
مبنــای مباحث گوناگونــی در علوم 
سیاســت و جامعه شناسی شده است. 
از »گفتمان« سخن می گوییم؛ اولین 
حلقة مفقودة دولــت و ملت در برابر 
یکدیگر. دولت طی این سال ها به چه 
میزان فرصت شــنیدن خواسته های 
اقلیت و اکثریت جامعــه را به میزان 
برابر داشته است؟ دولت های جناحی 
آیا خود را حافظ منافع تمامی مردم یا 
همان ملت دانســته اند؟ جواب همة 
این پرســش ها منفی است؛ چراکه 
قشر وسیعی از جامعه در شرایط عدم 
همسویی با همین دولت ها، خود را به 
کناری کشیده و در بهترین حالت، فقط 
با دولت همکاری نکرده اند. گفتمانی 
که در قالب پیشــنهاد کرســی های 
آزاداندیشی و توصیه وحدت در جامعه 
توسط رهبر انقالب بر آن تأکید شده، 
کجای رابطة ملــت و دولت در ایران 
امروز است؟ در گام اول تحقق همدلی 
و همزبانی، باید این گفتمان را محقق 
ساخت. برای مثال زاویة خواست های 
جامعه از دولت در مباحث فســادهای 
مالــی، و دولــت از جامعه در مصرف 
بی حد و حصر انرژی، به گفتمان نیاز 

دارد. 
به گفتمان که فکر می کنیم، به مشکل 
خواص سیاسی و فرهنگی در جامعه و 

نحوة برخورد آنها با جامعه می رسیم. 
بارها در این ســال ها شــنیده ایم که 
خــواص جامعه خــود را در موقعیتی 
جدا از جامعة ایران قــرار می دهند و 
نگاه عاقل اندر ســفیه به ملت دارند. 
مردمی کــه در روزهایــی چون روز 
قدس و ســالگرد پیــروزی انقالب 
بــه خیابان ها می آینــد، مورد هجوم 
ســخنان تفرقه انگیز قرار می گیرند و 
افرادی که در مراسم ترحیم خوانندة 
محبوبشان شرکت می کنند، به انواع و 
اقسام برچسب ها چون عوامی گری و 
جّوزدگی متهم می شوند. خواص باید 
در این میان، مردم و خواسته هایشان 
را محترم بشمارند؛ هرچند آن تفکر را 
نپسندند یا از نظر آنها خوشایند نباشد. 
همین مردم با سالیق مختلف بودند 
که انقالب کردنــد و پای آرمان های 
راستین آن ایســتادند و به کالم امام 
خمینــی، ولی نعمتــان مســئوالن 
هستند. از تحمل سالیق مختلف که 
صحبت به میان می آیــد، گفتة امام 
خمینی می تواند چراغ راه ما باشــد. 
ایشان می فرمایند: »مسئله« مسئله 
خدمت گزاري دولت به ملت است؛ نه 
فرمان فرمایــي دولت به ملت. همین 
فرمان فرمایي شما را از ملت و ملت را 
از شما جدا مي کند و منشأ مفاسد زیاد 

مي شود.3
بنابرایــن فرمان روایــی در عقیده، 
دومین عامل جدایــی ملت از دولت 
اســت و از جمله موانع تحقق همدلی 

و هم زبانی در کشور به شمار می آید.
در گفتة امام به کلمة فساد که می رسیم، 
اندکی باید تأمل کنیم. شــاید فساد 
عقیدة یک مسئول یا یک دولت مرد، 
بیشتر از فساد مالی عامل بدبینی مردم 
به او  شــود. فساد مالی سال های اخیر 
در ســاختارهای اقتصــادی و بانکی 
به کالم امام، مفســده های زیادی را 
موجب شده اســت. مبارزه با فساد در 
گامی بلندتــر از برپایی یک همایش 
مبارزه با فســاد را مردم می فهمند و با 
آن همراه می شوند. همراهی دولت و 
مردم در مبارزه با فساد اقتصادی، شاید 
اولیــن گام تحقق همدلی و همزبانی 

این دو باشد.


در گفته امام به کلمه 
فساد که می رسیم، 
اندکی باید تأمل 
کنیم. شاید فساد 
عقیده یک مسئول یا 
یک دولت مرد، بیشتر از 
فساد مالی عامل بدبینی 
مردم به او  شود. فساد 
مالی سال های اخیر در 
ساختارهای اقتصادی 
و بانکی به کالم امام، 
مفسده های زیادی را 
موجب شده است. 
مبارزه با فساد در گامی 
بلندتر از برپایی یک 
همایش مبارزه با فساد 
را مردم می فهمند و با 
آن همراه می شوند. 
همراهی دولت و 
مردم در مبارزه با فساد 
اقتصادی، شاید اولین 
گام تحقق همدلی و 
همزبانی این دو باشد.
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اینها همان جوان ها هستند...
ریشههایجوانانهشعارهمدلیوهمزبانی

ابوذر کمال

نیروی جوان و سرشــار از انگیــزه و تحرک، نماد 
بالندگی یک جامعه است. جوانان موفق جامعه اند که 
افق پیش روی کودک و نوجوان را روشــن می کنند 
و انگیزه علم اندوزی و تعالی و رشــد برای آینده را در 
آنان افزایش می دهند. میانساالن و سالمندان نیز با 
نــگاه به جوانان جامعه انگیزه مضاعف یافته و توان 

کاسته شده خود را باز می یابند. 
جوانان ایرانی در بین جوانان ســایر کشورها، با این 
ویژگی ها شناخته می شوند: ضمیر پاک و بی آالیش، 
حق جویــی و عدالت خواهی، صداقت و صراحت در 
بیان انتقاد، استقالل طلبی و سلطه ناپذیری، انعطاف 

در برابر سخن حق.   
امروزه ایران اسالمی ما از وفور این نعمت بهره مند 
اســت. هم اکنون بیش از سی درصد جمعیت کشور 
ما را جوانان 15 تا 29 ســال تشــکیل می دهد. این 
آمار نشــان از جایگاه تعیین کننــده جوانان در روند 

تصمیم گیری های کالن کشور دارد. 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای جایــگاه جوانان ایران 
اســالمی را در تحقق شعار امســال تبیین کردند 
و همدلــی آنان با نظام و حضور انبــوه جوانان را در 
جامعه امروز، »فرصت« بزرگی  دانســتند: »امروز 
فرصت های بزرگــی داریم. یکــی از بزرگ ترین 
فرصت های ما مربوط به نیروی انســانی کارآمد و 

مبتکر می شود که در کشــور ما بحمداهلل به وفور و 
فراوانی، نیروی کارآمد و عمدتاً جوان و دارای ابتکار 
و روحیه وجود دارد. یکی از بزرگ ترین فرصت های 
ما همراهی مردم و جوان های ما با نظام و هدف های 

نظام و امام بزرگوار است«.1
رهبر انقالب، جوان جامعه ما راـ  که لحظه ای از دید 
اســلحه های تبلیغی و رسانه ها خارج نمی شوند و از 
این مواجهه سربلند بیرون می آیندـ  این گونه معرفی 
می کند: »من به شما برادران و خواهران عزیز توجه 
می دهم که نگاه کنیــد در این راهپیمایی های روز 
قدس یا بیست ودوم بهمن، عمده ]شرکت کنندگان[ 
جوان ها هســتند. این جوان هــا همان جوان هایی 
هستند که شــبانه روز به وسیلة رسانه های صوتی و 
تصویری و اینترنتی، در زیــر بمباران تخریب قرار 
دارند؛ غوغایی اســت در دنیا؛ در دنیای مجازی. در 
دنیای رسانه های صوتی و تصویری، صدها رسانه، 
و با یک اعتبار هزارها رســانه، در حال بمباران افکار 
جوان های ما هســتند. بعضی  از آنها سعی می کنند 
جوان ها را از دین برگردانند، بعضی ســعی می کنند 
آنها را از نظام اســالمی منصرف کنند، بعضی سعی 
می کننــد آنها را به ایجاد اختالف وادار کنند، بعضی 
ســعی می کنند آنها را در خدمت هدف های خبیث 
خود بگیرند، بعضی سعی می کنند آنها را به ولنگاری و 
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زمانی یــک ملت، دولــت را از خود 
برمی شــمارد و منافــع آن را منافع 
مشــترک خود می داند که ســهمی 
در برپایی آن داشــته باشــد. به نظر 
می رســد که پس از دو دورة طالیی 
پس از انقالب و پــس از جنگ، این 
روزها در های حضور جوانان در دولت 
برای اقشــار تحصیل کــردة جامعه 
فراهم نیســت. تسلسل عزل و نصب 
مدیران تکراری و پا به ســن گذاشته 
در مقام های مختلف، راه حضور را که 
همان راه مشــارکت مردم در پیشبرد 
اهداف دولت در جامعه است، مسدود 
کرده است. فرار مغزها، افرادی را که 
می توانســتند نیروی همکار دولت از 
میان مردم باشــند، بعضاً به نیروهای 
معاند تبدیل ساخته است. برای سال 
پیش رو چه گامی اساســی تر از اینکه 
دولت در های ورود به مناصب دولتی 
را برای فرزندان ایــن آب و خاک باز 
کرده و زمینة مشــارکت و همدلی را 

فراهم آورد؟
اگــر دولت این اقدامــات را در جهت 
اعتمادسازی میان خود و همة جامعه 
ایرانیـ  اعم از مردمی با افکار سیاسی 
مختلف، ادیــان و مذاهب گوناگون و 
قومیت های متفاوتـ  انجام دهد، آن 
زمان می تواند از مردم انتظار داشــته 
باشد که در وضعیت توسعه و تحریم، 
شــرایط ســخت و دشــواری چون 
انصراف از دریافــت یارانه، پذیرش 
اقتصاد مقاومتی، برهم خوردگی بازار 
ارز و مشــارکت در طرح های عظیم 

اقتصادی دولت را تحمل کنند.
این ملــت امتحان خود را در وضعیت 
سخت، به خوبی پس داده است. شاید 
این بار باید دولت باشد که اعتماد آنها 
را جلــب کند تا در ادامه، بیش از پیش 
با اهــداف کالن و خرد دولت، همراه، 

همدل و هم زبان باشند.

پی نوشت
1. Nation, The New Oxford American 
Dictionary, Second Ed., Erin McKean 
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3. صحيفه نور، ج4، ص146.



بیکارگی سوق بدهند. این بمباران به طور دائم بر 
روی سر جوان های ما، به وسیلة همین دستگاه ها 
و رســانه های صوتی و تصویری و اینترنتی در 
حال انجام است. درعین حال شما نگاه می کنید 
می بینید ده هــا میلیون از همیــن جوان ها در 
سرتاسر کشور در روز بیست و دوم بهمن می آیند 
و شــعار می دهند و ابراز احساســات می کنند و 
نســبت به امام، نسبت به اسالم، نسبت به نظام 
اسالمی ابراز ارادت می کنند. این چیز کوچکی 

نیست، این فرصت بسیار بزرگی است«.2

همدلی و هم زبانی جوانانه
جــوان تأثیرگذارترین عنصــر در ایجاد و حفظ 
مناسبات مثبت در جامعه است. شعار امسال نیز 
برای ایجاد و تحقق پایدار خود به همین جوانان 
نیاز دارد. حال اصلی ترین نقش جوان ما در این 
برهه چیســت؟ جوانان مهم ترین خواســتگاه 
اهداف دولت ها و ارکان نظام هســتند. چنانچه 
جوانــان ما با قدرت جوانــی و ابتکار خود در پی 
تالش در راه اعتالی فرهنگ و اقتصاد کشور بر 
آیند و با تقویت اشــتراکات خود با دولت مردانـ  
هر چند به آن دولت رأی نداده باشندـ  یکپارچگی 
درونــی را در مقابل دشــمن بیرونی به نمایش 
بگذارند، دشــمنان نیز از زیاده خواهی دســت 

برمی دارند.
 حضور پرشور جوانان در مراکز علمی و دانشگاهی 
می توانــد نویدبخش راه اندازی کرســی های 
آزاداندیشی نقد دولت باشد تا عرصه را بر عده ای 
تندرو و فرصت طلب تنگ کرده و به نقد عملکرد 
دولــت در فضایی علمی و عاری از هوچی گری 
و سیاسی بازی و عوام زده بپردازند. همچنین در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعیـ  که امروز 
وسیله ای سریع برای اشتراک پیام های همدالنه 
شده استـ  با طرح این بحث و ایجاد کمپین ها 
و َهْشَتْگ هایی با عناوینی همچون »منتقدان 
همدل با دولت« فضاهای انتقادی پاک و به دور 

از کدورت را ایجاد کنند. 
جامعه ای پویا و رو به جلو ناگزیر از رعایت نظرها 
و ســلیقه های مختلف است. جوانان حوزوی و 
دانشــگاهی ما می توانند با تئوریزه کردن تفکر 
همدلی و هم زبانی، آن را به شعار راهبردی آینده 
نظام تبدیل کنند و زمینه اجرای آن را در مراحل 
آینده حرکت انقالب اســالمی فراهم آورند؛ به 

امید آن روز.
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انسجام اجتماعی
 در پرتو همدلی و هم زبانی 

سیدمهدی موسوی

ِطيُعوا اهَّلَل َوَرُسوَلُه َوال َتَناَزُعوا 
َ
ُكْم ُتْفِلُحوَن؛ َوأ

َ
ِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اهَّلَل َكِثيرًا َلَعّل

َ
َها اّل ّيُ

َ
»َيا أ

اِبِريَن؛1 ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی به گروهی  َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصِبُروا ِإّنَ اهَّلَل َمَع الّصَ
)از دشــمن( برخوردید، پس پایداری کنید و خدا را زیاد به خاطر آورید؛ بلکه رســتگار شــوید. خدا و 
فرستاده اش را فرمانبری کنید و نزاع مکنید که سست شوید و در نتیجه نیرویتان )عزت و دولت( تحلیل 

رود و خویشتن داری کنید که خدا با خویشتن داران است «.

   اختالف مانع انسجام اجتماعی
یکی از آفات مهم و بزرگ نظام های سیاســی، تنازع و اختالف میان مسئوالن و مردم است؛ چنان که 
خداوند متعال در آیات فوق به رســول مکرم اسالم و همة مؤمنان می فرماید: با نزاع و کشمکش 
در میان خود ایجاد اختالف نکنید و خود را دچار ضعف اراده مسازید و عزت و دولت یا غلبه بر دشمن را 
از دست مدهید؛ چون اختالف، وحدت کلمه و شوکت و نیروی شما را از بین می برد.2 اختالف و تنازع 
زبانی و رفتاری موجب می شود تمام ذهن و فکر بازیگران سیاسی و اجتماعی جامعه، به اختالفات داخلی 
معطوف شود و از مکر و حیله دشمنان غافل شوند. دشمنان خارجی و منافقان داخلی نیز از این فضا سوء 
استفاده می کنند و با دمیدن در آتش اختالفات، استراتژی فروپاشی از درون را دنبال می کنند. ازاین رو 

خداوند متعال مؤمنان را به صبر و خویشتن داری و اطاعت از رهبران الهی سفارش می کند. 
در برابر مصائب و نامالیمات جنگی که دشمن به وسیله آن جامعة اسالمی را تهدید می کند، همواره باید 
مالزم خویشتن داری و در بیشتر حاالت، مشغول ذکر خدا و اطاعت او و رسولش بود تا حوادث و سنگینی 
بار اطاعت، ما را از جای نکند و از پا درنیاورد و لذت معصیت و ُعجب و تکبر ما را گمراه نسازد. اگر خداوند 
اِبِريَن« تأکید فرمود، برای این اســت که صبر قوی ترین یاوری  امر به صبر را با جمله  »ِإّنَ اهَّلَل َمَع الّصَ
است که در سختی ها و محکم ترین رکن در برابر سستی در عزم و سرعت تحول در اراده است. صبر به 
انسان فرصت تفکر صحیح داده و به منزله خلوتی است که در هنگام هجوم افکار پریشان و صحنه های 
هول انگیز و مصائبی که از هر طرف رو می آورد، به انسان کمک می کند که صحیح فکر نموده و رأی 

مطمئن را اتخاذ کند. عالوه بر همة اینها و از همه مهم تر اینکه خدای سبحان با مردم صابر است. 
صبر در فرهنگ اسالمی به معنای سکوت و عزلت نشینی نیست؛ بلکه ایستادگی و استقامِت همراه با 

تحمل سختی ها و مشقات بیرونی و تحمل نظرها و سالیق مشروع افراد جامعه است. 

 بایسته های انسجام اجتماعی
در هر جامعه ای نظرها و سالیق مختلفی وجود دارد و افراد با توجه به وضعیت تربیتی، فرهنگی، علمی و 
تعلقات خود، در مواجه با پدیده های اجتماعی، تفسیرهای گوناگونی ارائه می دهند و رفتارهای متفاوتی 
از خود بروز می دهند. این ویژگی تا حدودی طبیعت زندگی اجتماعی است؛ اما اگر از مرز های مشروع 
بگذرد، نه تنها موجب قوام جامعه نیست، بلکه انسجام اجتماعی و همبستگی عمومی را نابود می سازد. 
ازاین رو باید تمهیداتی برای حفظ انســجام اجتماعی و همبســتگی عمومی در نظر گرفت. در چنین 
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ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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جامعه ای دو کار عمده باید انجام داد:
اواًل: معیار و مالک عمومی مشــخص و تعیین شــود که در مواقع اختالف و تنازع ســخن چه کسی 
فصل الخطاب اســت تا با اعتصام بــه آن از تفرقه و اختالف پرهیز شــود؛ چنان که قرآن می فرماید: 
ُقوا؛3 به ریسمان الهی چنگ زندید و متفرق نشوید«. خداوند متعال  »َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهَّلِل َجِميعًا َوال َتَفّرَ
در آیات متعدد، احکام الهی و دستورهای رسول اکرم و ولی االمر جامعة اسالمیـ  یعنی ائمهـ  را 
فصل الخطاب همة اختالفات، نظرها و سالیق معرفی کرده  است. بنابراین همگان باید ملزم به پیروی 

از ولّی به حق زمان خود باشند و در مواقع اختالف و تنازع به او رجوع کنند.
ثانیاً: باید صبر و تحمل یکدیگر، در جامعه اسالمی نهادینه شود. تحقق صبر در جامعة اسالمی نیازمند 
محبت و همدلی است. به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی، محبت و همدلی قوام اصلی ارتباطات انسانی 
و شکل دهنده زندگی اجتماعی است.4 ازاین رو  باید میان دولت و ملت همدلی و هم زبانی تام برقرار باشد 
تا جامعة فاضله برقرار و عدالت تحقق یابد. به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی، دولت مردان باید نسبت 
به مردم محبت پدرانه داشــته باشند و مردم نسبت به دولتمردان، محبت فرزندی، و میان خود محبت 
برادری داشته باشند، تا بستر نظام و انسجام اجتماعی میان دولت و ملت فراهم آید. ایشان در توضیح 
این مطلب می نویسد: »مراد از این سبب آن است که َملِک با رعیت در شفقت و تحنن و تعهد و تلطف 
و تربیت و تعطف و طلب مصالح و دفع مکاره و جذب خیر و منع شر، به پدران مشفق اقتدا کند. و رعیت 
در اطاعت و نصیحت و تبجیل و تعظیم او، به پســران عاقل ]اقتدا کنند[، و ]مردم[ در اکرام و احسان با 
یکدیگر به برادران موافق ]اقتدا کنند[، هریک به قدر استحقاق و استیجابی خاص که وقت و حال اقتضا 
کند با عدالت به توفیه حظ و حق هریک قیامه  نموده باشد و نظام و ثبات یافته؛ و اال اگر زیاده و نقصان 
راه یابد و عدالت مرتفع گردد، فساد ظاهر شود و ریاست ملک ریاستی تغلبی گردد، و محبت به مبغضت 

می توان گفت با تغییر زبان عمومی می توان 
به تغییرات جامعه پی برد. همان گونه 

که زبان سازنده جهان اجتماعی است و 
موجب ارتباط و اتصال افراد جامعه هست، 
می تواند موجب انحطاط جامعه و تضعیف 
همبستگی اجتماعی نیز باشد. سخن های 

درشت، توهین های متعدد، الفاظ غیر 
اخالقی، بی ادبی به بزرگان، بی احترامی 

به منتقدان همگی می تواند انسجام و 
همبستگی اجتماعی را تضعیف کند و تخم 

نفرت و کدورت، بدزبانی و بی ادبی، افتراق 
و دودسته گی را در جامعه گسترش دهد و 
محبت و همدلی که رکن اصلی انسجام 

اجتماعی و همبستگی عمومی است، کاهش 
می یابد

 باید صبر و تحمل یکدیگر، در جامعه اسالمی 
نهادینه شود. تحقق صبر در جامعه اسالمی 

نیازمند محبت و همدلی است. به تعبیر 
خواجه نصیرالدین طوسی، محبت و همدلی 

قوام اصلی ارتباطات انسانی و شکل دهنده 
زندگی اجتماعی است. ازاین رو باید میان 
دولت و ملت همدلی و هم زبانی تام برقرار 
باشد تا جامعه فاضله برقرار و عدالت تحقق 

یابد.

مسجــــد
شمـاره185
خــــردادماه
1 3 9 4
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هم دلــــــــــــــــــــی و هم زبــــــــــــــــانی
ــارفرما  در سایه دولـــــــــــت کارگــــــزار و ملت کــــــ

زهرا عابدینی مالفجانی

زمانی که بیانات رهبری انقالب در پیام نوروزی 
و در آغازیــن لحظات ســال نو از صداوســیما 
پخش می شــود، بزرگ ترها سعی می کنند در 
میان روبوسی های معمول عید نوروز که سنتی 
دیرینه در میان ما ایرانیان است، نیم نگاهی هم به 
تلویزیون داشته باشند و در ادامه هم با دقت، پای 
صحبت های آقا می نشینند تا نام سال را از زبان 
خودشان بشوند؛ چراکه نامگذاری سال توسط 
معظم له در سالیان اخیر نقشه ای جامع از رفتارها 
و گفتارهای نهادها در طول ســال را طراحی و 
مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و ســایر مقوالت را معّین می کند. ســال جدید 
نیز با رویکردی جدی اما بدیع، ســال همدلی و 

هم زبانی دولت و ملت نام گرفته است. 
سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در ابتدای 
سال 1394 و نامگذاری سال جدید، دارای چند 
محور اصلی است که مهم ترین آنها عبارت است 
از: 1. دولت و ملت، هم دلی و هم زبانی؛ 2. امر به 
معروف و نهی از منکر؛ 3. ضرورت و منطق نقد؛ 
4. وجود دو نگاه به پیشرفت )درون زا و برون زا(؛ 
5. دولت، کارگزار ملت است و ملت، کارفرمای 

دولت. 
در این مقاله قصد داریــم به ذکر نکاتی در باب 

محور پنجم بپردازیم.
نگاهی به قانون اساســی جمهوری اسالمی و 
بررسی مهم ترین ســند نظام، به وضوح نشان 
می دهد آنچه در قانون اساســی پس از اسالم 
و شارع مقدس، اســاس و به قول حضرت امام 
خمینی )ره( میزان همة مســائل اســت، ملت 

شبستان  راهبرد

مبدل شود، و موافقت به مخالفت، و الفت به نقار، و توّدد به نفاق، و هرکسی خیر خود خواهد، اگرچه بر 
ضرر دیگران مشتمل بود، تا صداقت باطل گردد و هرج و مرج که ضد نظام بود پدید آید«.5

 نقش هم زبانی در همدلی و انسجام اجتماعی
»همدلی« و محبت نیز با »هم زبانی« و هم ســخنی امکان پذیر است. در قرآن کریم چند بار تصریح 
شده که زبان از مهم ترین نعمت های خداوند به انسان است.6 »زبان« آشکارترین سطح کنش انسان 
است و انسان به واسطة آن با دیگران ارتباط برقرار می کند و منویات دل و ذهن خود را به سطح جامعه 
انتقال می دهد. زبان صرفاً اصوات و الفاظ نیست؛ بلکه حامل معانی و عامل انکشاف درونی انسان است. 
َم َظَهر؛7 انسان زیر زبانش پنهان 

َ
امیرالمؤمنین امام علیg فرمود: »اْلَمْرُء َمْخُبّوٌ َتْحَت ِلَساِنِه َفِإَذا َتَكّل

است، هرگاه سخن بگوید آشکار می شود«. نحوه گفتار و شکل بیان و الفاظ به کار گرفته شده، همگی 
انتقال دهندة پیام های متعددی هســتند که در مخاطبان و شنوندگان یا خوانندگان تأثیر می گذارد و 
معانی مختلفی را در ذهن بازسازی می کند. بر این اساس، زبان بازگوکنندة هویت درونی فرد و سازندة 
هویت اجتماعی افراد است. از این طریق زبان سازندة جهان اجتماعی نیز هست؛ چون به واسطة زبان 
عالم درونی افراد منکشف می شود، ارتباط برقرار می کنند و هویت جمعی و فرهنگ عمومی را شکل 
می دهند. همچنین از این طریق قلب ها و دل ها به یکدیگر نزدیک تر می شود. جهان اجتماعی محصول 
آگاهی مشترک، اعتبارات، نمادها و نشانه هایی است که عموماً از طریق زبان به فضای بین االذهانی 
افراد منتقل می شــود. به نوعی می توان گفت با تغییر زبان عمومی می توان به تغییرات جامعه پی برد. 
همان گونه که زبان سازندة جهان اجتماعی است و موجب ارتباط و اتصال افراد جامعه هست، می تواند 
موجب انحطاط جامعه و تضعیف همبستگی اجتماعی نیز باشد. سخن های درشت، توهین های متعدد، 
الفاظ غیر اخالقی، بی ادبی به بزرگان، بی احترامی به منتقدان همگی می تواند انســجام و همبستگی 
اجتماعی را تضعیف کند و تخم نفرت و کدورت، بدزبانی و بی ادبی، افتراق و دودســته گی را در جامعه 
گسترش دهد و محبت و همدلی که رکن اصلی انسجام اجتماعی و همبستگی عمومی است، کاهش 
اِس َوال َتْمِش ِفي  َك ِللّنَ

َ
ْر َخّد می یابد. به همین علت لقمان حکیم به فرزندش سفارش می کند: »َوال ُتَصّعِ

ْصَواِت 
َ
نَكَر األ

َ
 ُمْخَتاٍل َفُخوٍر؛ َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإّنَ أ

َ
ْرِض َمَرحًا ِإّنَ اهَّلَل ال ُيِحّبُ ُكّل

َ
األ

َلَصْوُت اْلَحِميِر؛8 با تکبر و بي اعتنایي از مردم روي مگردان و مغرورانه در زمین راه مرو؛ چراکه خداوند 
هیچ متکبر و غروري را دوســت نمي دارد. در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن و در )ســخن گفتنت( از 

صداي خود بکاه )و فریاد مزن و محترمانه سخن بگو( زیرا زشت ترین صداها، صداي خران است«.
در این میان، نحوه بیان و زبان مسئوالن جامعه بیشترین نقش را در ساخت اجتماعی و تعیین روابط بین 
افراد جامعه دارد؛ چراکه عموم مردم جامعه تابع مسئوالن و رهبران اجتماعی هستند و از آنها الگوبرداری 
می کنند. بنابراین کنترل زبان و نحوة سخن گفتن مسئوالن جامعه در ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی 
بسیار مهم است. زبان در اختیار انسان عاقل است. انسان عاقل و حکیم می تواند با به کارگیری الفاظ 
مؤدبانه، چینش زیبای کلمات و انتخاب محتوای متعالی، جّو محبت و همدلی را در جامعه بگســتراند 
و از این طریق بر انسجام اجتماعی و همبستگی ملی و عمومی بیفزاید و راه را بر تفرقه افکنی منافقان 

داخلی و دشمنان خارجی ببندد.

پی نوشت
1. انفال: 45ـ  46.

2. ترجمه تفسير الميزان، ج 9، ص120.
3. آل عمران: 103.

4. خواجه نصيرالدين طوسى، اخالق ناصری، ص258.
5. همان، ص269.

6. بلد: 9؛ الرحمن: 4.
7. محمدباقر مجلسى، بحاراالنوار، ج 74، ص407.

8. لقمان: 18ـ  19.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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هم دلــــــــــــــــــــی و هم زبــــــــــــــــانی
ــارفرما  در سایه دولـــــــــــت کارگــــــزار و ملت کــــــ

است.1 با مراجعه به سخنان رهبر معظم انقالب 
در طول زعامت ایشان، درمی یابیم که ایشان به 
دفعات و در برهه ها و رویدادهای مختلف مردم 
را ولی نعمت انقالب معرفی نموده اند. بر همین 
اساس مسئلة محوری در این موضوع نیز نظر و 
رأی ملت خواهد بود و آنچه باید به عنوان مبنا در 
نظر گرفته شود، ملت است نه دولت. رهبر معظم 
انقالب برای تبییــن هرچه بهتر این موضوع و 
شاید برای اولین بار، مبحث »کارگزار و کارفرما« 
را در انقالب اســالمی طرح کردند. ایشــان در 
بخشــی از پیام نوروزی شــان این گونه به این 
موضوع اشــاره  نمودند: »ظرفیت عظیم و مهم 
دست یافتنی اســت، ولی شروطی دارد. یکی از 
مهم ترین شروط عبارت است از همکاری های 
صمیمانه میان ملت و دولت. اگر این همکاری 
صمیمانه از دو سو شکل بگیرد، یقیناً همة آنچه 
جزو آرزوهای ما است، دست یافتنی است و آثار 
آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند دید. دولت، 
کارگزار ملت اســت و ملــت، کارفرمای دولت 
است. هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر 
و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها 
بهتر پیــش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد 
کنند. هــم دولت، ملت را به معنای واقعی کلمه 
قبول داشته باشد و ارزش و اهمیت و توانایی های 
ملت را به درســتی بپذیرد. هم ملت به دولت که 
کارگزار کارهای او است، به معنای حقیقی کلمه 

اعتماد کند«.
در این بین کارگزار و کارفرما ویژگی هایی دارند 
که عمل به هریک از آنها می تواند روند همدلی 

و هم زبانی میان دولــت و ملت را بهبود و حتی 
تســریع بخشــد. یکی از این ویژگی ها که  باید 
هر دو طرف آن را رعایت کنند، پیروی از قانون 
اســت. هم دولت به عنوان کارگزار و هم ملت 
به عنوان کارفرمــا،  باید قانون را مالک عمل و 
نظــارت خویش در عرصه تعامل با دیگری قرار 
دهند. نه دولت پا را از حــدود قانونی خود فراتر 
گذاشــته و چه در مقام شعار وعده هایی خارج از 
تــوان قانونی خود دهد و نه ملت انتظاری خارج 
از اختیارات ذکرشــده در قانون اساسی از دولت 
داشته باشــد. همین روند در خصوص تک تک 
دستگاه ها و قوای سه گانه نیز مصداق دارد. اینکه 
ملت از قوه مجریه انتظار تغییر یک قانون را داشته 
باشــد یا اینکه از قوه مقننه یا هریک از اعضای 
محترم مجلس شورای اسالمی، انتظار حرکتی 
در خصوص یک موضوع قضایی را مطرح کند 
یا حتی از قوه قضاییه و هریک از دســتگاه های 
دولتــی انتظاری فراتر از متن مندرج در قانون را 
داشته باشند؛ یا به عکس هریک از این دستگاه  ها 
وعده ای فراتر از اختیارات خود دهند و برای انجام 
آن نیز تالش نکنند، این مسئله چه در کوتاه مدت 
و چــه در بلندمدت موجــب واگرایی همدلی و 
هم زبانی میان ملت و دولت می گردد و کارفرما از 

کارگزار خود فاصله می گیرد.
»یک دلــی دولت با ملت زمانــی به طور کامل 
به وجــود می آید که طبق فرمایش رهبر معظم 
انقــالب، دولت کارگزار مردم و ملت کارفرمای 
دولت باشــد؛ یعنی ملت در جایگاه کارفرما کار 
خود را درســت انجام داده و دولت نیز در جایگاه 

کارگزار به خوبی مسئولیت خود را انجام دهد«.2
ویژگی مهم بعدی برای دولت در مقام کارگزار، 
گزارش دهی است. اگر دولت  خود را کارگزار ملت 
می داند،  باید به طــور منظم گزارش امور انجام 
شده و نشده را به اطالع ملت برساند و بر همین 
اســاس، روند هم گرایی دولت و ملت را بهبود 

بخشد. 
ویژگی دیگر شفافیت است. شفافیت عالوه بر 
اینکه باعث می شود اتاق به ظاهر مرموز دولت 
به طور کامل توسط کارفرما رصد شود، موجبات 
فساد در دستگاه های دولتی را نیز به میزان قابل 
توجهی کاهــش می دهد چرا که هــر آنچه از 
اختالس و فساد چه در عرصه اقتصادی و چه غیر 
آن در گذشته نزدیک و دور بر سر این ملت آمده 

است در فضای غبارآلود به دست آمده است.
ویژگی دیگری که دولت باید به آن اهتمام ورزد 
تا ملتی همدل و هم زبان را پشتوانه و در کنار خود 
ببیند، پاسخ گویی است، پاسخ گویی کارگزار به 
کارفرما یکی از عوامل مهم همدلی و هم زبانی 

کارگزار با کارفرما است. 
اما ویژگی آخری که به نظر جزء وظایف کارفرما 
محسوب می شود و اراده ملت برای تحقق هدف را 
می طلبد، اعتماد کارفرما به کارگزار است. بدیهی 
است که اعتماد جز در سایه برآوردن خواسته های 

کارفرما توسط کارگزار به  وجود نمی آید.

پی نوشت
1. اشاره به فرمايش امام خمينى )ره(: »ميزان رأی ملت است«.

2. گفت وگــو بــا نماينــده ولــى فقيــه در ســپاه محمــد رســول  اهَّلل؛ 
خبرگزاری رسا؛ 1394/1/25.

مسجــــد
شمـاره185
خــــردادماه
1 3 9 4
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کـــــجای همدلی
 ایستــاده ایـــــم؟!

در این مختصر متن، برآنیم که مسیر روانی انسان ها را از بدو تولد تا زمانی 
که به اولین حرف از الفبای همدلی می رسند، توضیح دهیم.

علی صادقی سرشت

ایستگاهاول
نوزاد انســان در بدو تولد، نه خود را به معنای روان شناختی و نه 
محیط بیرون و افرادی را که اطراف او هســتند، درک می کند. 
این حالت معمواًل تا ســه ماهگی ادامه دارد و انســان قادر به 
تشــخیص خود به معنای دقیق و نیــز تمییز بین خود و بیرون 
نیست. لذت و خوشی در نوزاد انسان  فقط با یک احساس محدود 
بدنی درک می شود. به این معنا که وقتی تنش و نیازی در بدن 
آنهــا بروز می کند، نیاز به رفع آن، بدن را از جهت فیزیولوژیکی 
فعال می کند و با حالت گریه و بی قراری آن را نشــان می دهند. 
بعد از رفع تنش که بدن آرام می شــود، آنها نیز از ســروصدا باز 

می ایستند. 

لبخند!
»لبخند زدن« که بین سه تا چهاره ماهگی اتفاق می افتد، اولین 
حرکتی اســت که نشان می دهد سازمان روانی کودک در حال 
کامل شدن است و در این شرایط، محیط بیرون از خود را برای 
اولین بار به صــورت دقیق تری درک می کند. اما هنوز کودک 
قادر نیســت که بین غریبه ها و آشنا فرق بگذارد؛ ازاین رو به هر 
چهره ای که به او لبخند بزند، »لبخند« می زند. این لبخند بیش 
از آنکه نشــان خوش اخالقی کودک باشد، نشان این است که 
کــودک محیط بیرون از خود را بــه صورتی مجزا از خود درک 

می کند.

دلهره!
وقتی کودک به هشــت ماهگی می رســد، اتفاقی می افتد که 
نشان می دهد سازمان روانی او کامل تر شده و آن عبارت است 
از احساس »دلهره«؛ دلهره نسبت به غریبه ها. این حالت کودک 
نشان می دهد که چهره های اطرافیان خود را تشخیص می دهد 
و آشنا و ناآشنا را می شناسد و مایل است در کنار آشنایان باشد و 

از غریبه ها فرار  کند. 

نه!
حداقل پانزده ماه طول می کشــد تا سومین عالمتی که نشان 

می دهد سازمان روانی او کامل شده است بروز کند و آن، »نه« 
گفتن است. »نه«  گفتن به اطرافیان نشان می دهد که کودک در 
مرحله ای است که خود را به عنوان یک شخص مجزا از دیگران 
شناسایی می کند. می فهمد که او خواست مجزایی از خواست 
دیگران دارد و می تواند نظر خود را به دیگران منتقل کند. »نه« 
گفتن نشــان دهندة خط کشی ها و مرز بندی های کشور روانی 

کودک در مقابل مرزها و کشور روانی اطرافیانش است.

تولددرتولد
در ایــن مرحله تولد دوم کودک اتفــاق می افتد که همان تولد 
»من« اســت. این »من« که شروع تولدش در مرحله قبل بود، 
با ورود به ســه سالگی اســتقرار می یابد. این »من« به شدت 
انحصارطلب است؛ دنیا را فقط می تواند از زاویه دید خود ببیند و 
خود را اصل و محور می پندارد و بس. این »من« هرگز نمی تواند 
حال دیگران را درک کند. از دید او فقط چیزی خوب اســت که 
نیاز او را ارضا کند! هر چیزی که خوشی او را محدود کند، از جانب 
او امری تهدیدکننده و خطرناک محسوب می شود که باید با آن 

مقابله کرد یا از آن گریخت. 
او حسابی خودمحور است و دنیا را جز برای خود نمی خواهد. این 
»من«  می تواند دیگران را به عنوان وجودهای مستقل خارجی 
به رسمیت بشناسد؛ اما نمی تواند نیازها و خواسته های آنها را و 
اینکه آنها هم حقوقی دارند که باید به آن برسند، درک کند و به 
رسمیت بشناسد. این یعنی اوج خودخواهی و تمامیت خواهی 

و اینکه او حتی از الفبای همدلی در این سن بویی نبرده است! 

اولینجرقه
با باالتر رفتن سنـ  در صورتی که والدین در امر تربیت کم کاری 
1 اولین رگه های همدلی خود را نشان می دهد. در  نکرده باشندـ 
چهار الی شش سالگی کودک با موقعیت های فراوانی برخورد 
می کند که در نهایت متوجه می شود کودکان دیگر و اطرافیانش، 
خواسته ها و توقعات جدی از او دارند. آگاهی از اینکه دیگران هم 
نیازها و توقعاتی در زندگی از ما دارند، اولین جرقه شکل گیری 
بحث »همدلی« اســت. البته در این سن کودک این مطلب را 
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می فهمد؛ اما چون هنوز در چنگال انحصارطلبی »من« است، 
نمی تواند برای نیازها و توقعات دیگران هم پایة ارزشی که برای 
نیازها و توقعات خود از دیگران قائل است، احترامی قائل شود و 

ارزشی به آنها بدهد.

تولدهمدلی
می تــوان تولد همدلــی راـ  البته در صــورت تربیت صحیح  
فرزند توســط والدینـ  در سن ورود به مدرسه دانست. آنجا که 
کــودک برای ورود به زندگی توأم با صلح و صفای اجتماعی با 
هم کالسی ها و همساالن خود درمی یابد که باید همان گونه که 
بــه نیازها و توقعات خود از دیگران اهمیت می دهد، به نیازها و 
توقعات دیگران از خودش نیز اهمیت دهد تا به عنوان موجودی 
خوب از ناحیه جامعه پذیرفته شــود و در کنار آنها توأم با آرامش 

زندگی کند.
در ادامه مســیر زندگی کودک درمی یابد که »همدلی« اصلی 
است که او را از خودمحوری و خودخواهی می رهاند. درمی یابد 
کــه دنیا را نمی توان فقط از زاویه دید خود دید و او نیســت که 
اصل و محور جهان اســت؛ بلکه باید حال دیگران را نیز درک 
کرد. دیگر از دید او چیزی خوب اســت که هم نیاز او و هم نیاز 
دیگران را ارضا کند. همان طور که هر چیزی که آرامش روانی 
او را محدود کند، تهدیدکننده و خطرناک است، هر آنچه هم که 
آرامش روانی دیگران را محدود کند، تهدیدکننده و خطرناک 

است و نباید او کاری کند که منجر به این حالت شود. 

مادرکدامیکازاینمراحلقرارداریم؟
یکی از مســائل مهم در فضای روانشناختی انسان ها، مسئله 
»واپس  روی« است. »واپس روی« روانی یعنی اینکه انسان ها 
بعد از آنکه به مراحل باالتر یک رشــد روانی رسیده اند، به علت 
عدم مواظبت از دستاوردهای مثبت روانی خود و عدم تحکیم 
آن یا عدم تربیت صحیح والدین، به مراحل قبلی رشــد روانی 

»واپس روی« کنند و در آن مراحل باقی بمانند.
اگر کســی بخواهد اوضاع خود را در مسیر شکل گیری همدلی 
بداند، کافی است یک بار دیگر مراحل باال را با دقت بررسی کند. 

قبل از ادامه مطلب الزم اســت به هســته همدلی که در کالم 
نورانی موال علیg بیان شــده اســت، اشاره کنیم و آن اینکه 
»برای مردم بپسند آنچه بر خود می پسندی، با مردم به نحوی 

رفتار کن که دوست می داری با تو آن گونه رفتار شود«.2
حال کافی اســت که مســئوالن و مردم عادی به درون خود 
نگاهی بیفکنند و ببیننــد در زندگی کاری و خانوادگی خود در 
کــدام یک از مراحل باال قرار دارند. آیا در آنها همدلی »متولد« 
شــده یا به تشــبیه مقام معظم رهبری »نهال همدلی« که به 
ســان بوته گلی اســت، در دل آنها نشانده شده است یا خیر؟ یا 
اینکه هنوز در مراحل قبلی گیر کرده اند؟ اگر مسئول یا شخصی 
عادی پیدا شــود که منحصراً همه چیــز را برای خود بخواهد 
و از اجبار زمانه اندکی را نیز برای دیگران! چنانچه مســئول یا 
شخصی عادی پیدا شود که منفعت فقط، منفعت او باشد و بس! 
اگر مســئولی یا فردی عادی پیدا شود که هر چه را با او مخالف 
باشــد، به عنوان یک تهدید واقعی در نظر بگیرد! اگر ... ؛ اینها 
همه نشان می دهد که او هنوز در مرحله »تولد من« گیر کرده 
یا به آن مرحله بازگشت روانی پیدا کرده است. گاه برخی حتی 
به مرحله های قبل تر برمی گردند؛ مثل مرحله »نه« گفتن که 
مخالفت با احساسات و افکار دیگران را تنها راه اثبات وجود خود 

و مرزبندی شخصیت خود می دانند و ...
این مطلب کوتاه، ســیری بود که می توان با مطالعه آن جایگاه 
خود را در جغرافیای همدلی پیدا نمود و میزان رشــد خود را در 
این مفهوم دریافت. پر واضح اســت که اولین گام برای اصالح 
وضع موجود، یافتن نقطه ای اســت که در آن ایستاده ایم. البته 
برای چگونگی رسیدن به همدلی و اصالح وضع موجود، نیازمند 

بحث های تفصیلی تری است.

پی نوشت
1. اينكه چگونه بايد و نبايدهای همدلى را به كودكان خود بياموزيم كه از همان كودكى در 

گانه ای نياز دارد كه در اين مختصر نمى گنجد. آنها نهادينه شود، به بحث جدا
2. سيد مهدى حجازى، درراألخبار، ص535.

یکی از مسائل مهم در فضای 
روانشناختی انسان ها، 

مسئله »واپس  روی« است. 
»واپس روی« روانی یعنی 

اینکه انسان ها بعد از آنکه به 
مراحل باالتر یک رشد روانی 

رسیده اند، به علت عدم 
مواظبت از دستاوردهای 
مثبت روانی خود و عدم 
تحکیم آن یا عدم تربیت 

صحیح والدین، به مراحل 
قبلی رشد روانی »واپس روی« 

کنند و در آن مراحل باقی 
بمانند.

اگر کسی بخواهد اوضاع 
خود را در مسیر شکل گیری 
همدلی بداند، کافی است 

یک بار دیگر مراحل باال را 
با دقت بررسی کند. قبل از 
ادامه مطلب الزم است به 
هسته همدلی که در کالم 

نورانی موال علیg بیان شده 
است، اشاره کنیم و آن اینکه 

»براى مردم بپسند آنچه بر 
خود می پسندى، با مردم به 
نحوى رفتار کن که دوست 

می دارى با تو آن گونه رفتار 
شود«

مسجــــد
شمـاره185
خــــردادماه
1 3 9 4
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نابغــــــ﹦
 فــــارس
نگاهیگذرابهحاالتوآثارمالصدرایشیرازی

محمد جعفرآبادی

تقویم ها اولین روز خرداد را روز بزرگداشت حکیم 
مالصدار صدرالمتألهین نامگــذاری کرده اند. 
نمی تــوان از »محمد بن ابراهیــم بن یحیی 
شیرازی قوامی« سخن گفت و بحث را از تاریخ 
حکمت و فلسفه، به ویژه سیر تطور آن در جهان 
اســالم آغاز نکرد؛ چراکه بیشتر سهم شهرت و 
بزرگی صدرای شیرازی، به  جهت آن شاهکاری 
اســت که مالصدرا بر فراز آن کاخ بلند آفریده 
اســت. او بود که به دقــت و همت، بندبند نظام 
حکمت اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی 
را تا سرچشــمه های آن، از افالطون و فلوطین 
گرفته تا پهلویون واکاوی کرد. او بود که حکمت 
ســیونی را با جدیت و دقت پژوهید و گام به گام 
تا ارســطوی حکیم پیش رفــت و از آنچه از آن 
حکیمان آموخته بود و آنچه خود در ســال های 
سال اندوخته بود، نظام رفیع حکمت صدرایی را 
بنا نهاد. از عقل و نقل، از اشراق و مشاء، از حکمت 
و معرفت، هر آنچه را جمع  آورده بود، به محضر 
معارف ناب الهی برد و حکمت متعالیه را به یادگار 

گذاشت.
قبل از هر چیز بایــد اعتراف کنیم که مالصدرا 
خوش اقبال بود. با آنکه مجاهد و نابغه بود، اقبال 
بلندی داشت. اقبال بلندی داشت که هم عصر 
شــیخ بهایی بزرگ بود. زیــرک بود که قدر آن 
نفس را به نیکویی دانســت و فقــه، حدیث  و 
علوم منقول را از محضرش درس گرفت. اقبال 
بلندی داشت که خداوند، میرداماد کبیر را پیش 
راه او گذاشت و معلم ثانی شد استاد علوم عقلی 
حکیم شــیرازی. خوش اقبــال و زیرک بود که 
محضر درس میرفندرســکی را درک کرد و از 

استعدادهای فراوانی که خداوند روزی اش کرده 
بود، شخصیت علمی و اخالقی خود را روزبه روز 

استحکام بخشید.
در واکاوی شرح حاالت و مقامات فیلسوف بزرگ 
ما، رد پایی از کســالت و کاهلی یافت نمی شود. 
دانشی در ســیاره  ثریا نبوده که شیخ آنجا نرفته 
باشد، و هر چشــمه ای بر کره  خاک قابل یافت 
بوده، شیخ ما از آن نوشیده است. او نه تنها هرآنچه 
آموختنی بود، آموخت؛ بلکه چون زنبور عســل 
شهد و شیره  گل ها را با جان و روح خود آمیخت و 
طرحی نو درانداخت.  بخوانید سطرهایی که او در 
مقدمه  تفسیر سوره  الواقعه« آورده که گواه بحث 
ما باشد: پیش از این، من بیشتر به بحث و تکرار 
اشتغال داشتم، و کتاب های اهل نظر و حکیمان 
را مطالعه می کردم، و گمان می کردم چیزی فرا 
گرفته ام؛ ولیکن وقتی چشم بصیرتم باز شد و به 
خود نگریستم، دریافتم که اگر چه، چیزهایی از 
احوال مبدأ و تنزیه ذات باری از صفات امکان و 
حدثان، و معاد نفوس انسان فرا گرفته ام، این همه 
از علوم حقیقی نیست، و حقایق عیان جز با ذوق 

و وجدان دریافتنی نیست.1
آنچه تاکنون به اختصــار گفتیم، از تحصیل و 
تحقیق آن جناب بود. اما جناب صدرای شیرازی 
دوره  خلوت و ُعزلت نیز داشت. تن به حکم حاکم 
زمانــه نداد و جان آزاده خــود را رها کرد از دربار 
شاه.  برخی تا پانزده ســال دوره  حاشیه نشینی 
شــیخ را روایت کرده اند که شوکت و جالل دنیا 
و حتی مســند تدریس را رها کــرد و به حوالی 
شــهر قم رفت. در منطقه ای به نام »کهک« با 
تنی چند از یاران نزدیــک، فارغ از دنیا، فقط به 
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شبستان  ادبیات و هنر

ــد  و بررسـینقـــــــ
 فیلـــــــم
 ایـران برگر

سیدروح اهلل دعایی
خویشتن مشــغول بود. خود او درباره آن دوران 
در کتاب اسفار چنین آورده است: نفس خویش 
را با اصول مجاهده مشــغول کردم، و دل من با 
کثرت ریاضت های سخت افروخته گشت تا انوار 
ملکوت بر آن ســرازیر شد. پنهانی های جهان 
برین، برای من روشــن گشت، و انوار احدیت در 
دل من درخشیدن گرفت، و الطاف الهی متواتر و 
پیاپی گشت؛ بدانسان که به اسراری پی بردم، و 
رموزی بر من کشف شد که با برهان نتوانستی 

شد.
پس از آن دوره  تحصیل و تحقیق و این دوره خلوت 
و سلوک بود که قلم به دست گرفت و نگارش اثر 
جاودان خود، اســفار اربعه را آغاز کرد. شمار آثار 
او به بیش از پنجاه اثر می رسد؛2 کتاب هایی که 
هر کدام سرچشمه آثار بسیاری پس از او بودند. 
اسفار اربعه، المبدأ و المعاد، الشواهد الربوبیه، شرح 
الهیات شفاء، تفسیر القرآن الکریم، شرح اصول 
کافی و بســیار کتب دیگر که به دست ما رسیده 
است. مالصدرای شیرازی در سیر آثار خود، نظام 
جدیدی در فلسفه ایجاد کرد که بیشترین بهره را 
از معارف ناب اسالمی برد و این گنجینه الهی را 
به نیکویی در آینه حکمت یونانی متبلور ساخت.

سرگذشــت شــورانگیز زندگی آن شــیدای 
خستگی ناپذیر به ما می گوید در دوره  پایانی عمر 
خود که به وطن بازگشــته بود و مشغول تربیت 
شاگردان بسیار بود، حدود هفت بار با پای پیاده به 
زیارت خانه  خدا رفت.3 در یکی از همین سفرها 
بود که در حوالی بصره جان به جان آفرین تقدیم 
کرد و بنا بر نقلی، پیکر پاک او را به نجف اشرف 
منتقل کرده و در ایوان طرف راســت و در پای 

پنجره  آن ایوان، به خاک سپردند.4
حکیم مالصدار دستی هم بر آستان شعر داشته و 
بخشی از آرا و نظریات خود را به این زبان سروده 
است. حسن ختام این مختصر، ستایش نامه چند 

بیتی از مثنوی فاخر ایشان باشد. 
ساقیا از سر بنه این خواب را 

آب ده این سینه پر تاب را 
جام مْی را آب آتش بار کن 

از ُصراحی5 دیده ای خونبار کن 
مطربا یک دم به کف نِه بربطی 

زورق تن را بیفکن در شطی 
خیز و بگریز از جهان عقل و هوش 

بر نوای ابلهی انداز گوش 
خیز و بگریز از جهان پرغرور

تا نیارد بر تو عقل و هوش زور 
ابلهی بی آفت و عقل آفت است 

عقل بند پا و دام کلفت است 
عقل بنشست آنگهی که عشق خاست 

عقل را با عشق الفت از کجا است6

پی نوشت
1. به نقل از: على اصغر حلبى، تاريخ فالسفه ايرانى، ص649.

2. برگ سبز: منتخبى از اشعار عالمان شيعه، ص44.
3. هــادی قضايــی، زندگى نامــه شــاعران و نويســندگان؛ از رودكــى تا 

دولت آبادی، ص579.
4. مثنوی مالصدرا، به كوشش مصطفى فيضى كاشانى، ص103.

5. قســمى از ظــروف شيشــه يــا بلــور بــا شــكمى نه بــزرگ و نــه كوچک 
و گلوگاهــى تنــگ و دراز كــه در آن شــراب يــا مســكری ديگــر كننــد و در 
مجلســى آرنــد و از آن در پیالــه و جــام و قدح ريزنــد. لغت نامه دهخدا، 

ذيل »صراحى«.
6. ابياتى از مثنوی مالصدرا.

مسعود جعفری جوزانی، کارگردان فیلم »ایران برگر« 
متولد 1327 مالیر، کارشناسی ارشد فیلمسازی خود 
را از »دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو« گرفت. فیلم 
زیبای »جاده های ســرد« اولین فیلم وی بود که در 
سال 1364 آن را ساخت. در کارنامه سینمایی جوزانی 
فیلم های مهمی چون: »شــیر سنگی«، »در مسیر 
تند باد«، »دل و دشــنه « و »بلوغ« را می توان دید. 
این کارگردان نام آشنا پس از شانزده سال با ساخت 
»ایران برگر« به سینما بازگشته است. اما متأسفانه 
جوزانی ماهر و صاحب ایده، نتوانسته انتظارها را پس 

از مدت ها دوری از سینما برآورده کند.

مسجــــد
شمـاره185
خــــردادماه
1 3 9 4
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ایــران برگر در ابتدا »چگونــه آموختیم پیتزا 
بخوریم و خوشــبخت باشــیم« نام داشت و 
به تهیه کنندگی مرتضی شایســته و فتح اهلل 
جعفری جوزانی، در ســال 81 پروانه ساخت 
گرفت؛ اما کار بر روی پروژه بزرگ »در چشم 

باد«، ساخت آن را به تعویق انداخته بود. 
محمد هادی کریمی نویسنده این فیلمنامه در 
مورد طرح این فیلم در سال های دور و با توجه به 
مشغولیت جوزانی برای تحقیق و بررسی »در 
چشــم باد«، آن را قسمت های طنز »در چشم 

باد« و به تعبیر خودش دوقلوی آن می خواند.1
»شید« نام روستایی اســت که داستان فیلم 
در آن می گذرد. »امــراهلل خان« با بازی علی 
نصیریــان و »فتح اهلل خان« کــه نقش آن را 
محســن تنابنده بازی می کند، برای تصاحب 
کرسی انتخابات شوراها با هم رقابت می کنند.

جعفری جوزانی هدف از ســاخت این فیلم را 
نشان دادن دموکراسی در جامعه می داند. حال 
باید دید چقدر در این هدف موفق بوده است؟ او 
می گوید: »ایران برگر« نمایشگر تضاد اندیشه 
است. امیدوارم هر ایرانی این فیلم را دو بار ببیند: 
یکبار برای خنده و بار دیگر برای تفکر.2 در مورد 
وجه تسمیه فیلم نیز می گوید: هر اندیشه، هر 
پدیده و هر اعتقادی را که وارد ایران می شــود، 
تغییر می دهیم و آن را شبیه چیزی می کنیم که 
خودمان می خواهیم. نام »ایران برگر« هم از 

همین اعتقاد به وجود آمد.3
»ایران برگر« با فروش سه میلیاردي در صدر 
پرفروش ترین اکران هاي نوروزي قرار گرفت. 
شــاید دلیل این فروش بــاال را بتوان توجه به 
ظرفیت ســرگرم کننده فیلم های کمدی در 
ســینمای ایران دانست. این فیلم در جشنواره 
ســي و ســوم فجر نامزد دریافت پنج سیمرغ 
شد؛ ولي فقط ســیمرغ بهترین چهره پردازي 

را »مهین نویدي« از آِن خود کرد. »شــهرام 
ناظري« نیز در اولین کار خود برای ســینما، 

تیتراژ پایاني فیلم را خوانده است.
فیلم جدید جوزانی، درامی اســت که در بستر 
طنز نوشته شده و صرف نظر از دیدگاه منتقدان 
مخالف و موافــق این فیلمـ  که گروهی آن را 
حاوی شــوخی های لوس و بی مزه، و برخی 
موقعیت هــای کمیــک آن را بســیار جالب 
می دانندـ  پرداخــت جالبی از وضعیت جامعه 
دارد. گــو اینکه کارگردان فضــای حاکم بر 
روســتا را فضای جامعه پنداشته و اتفاقات آن 
را نشــان دهنده جو موجــود در جامعه وانمود 
می کند. با توجه به آنچه از سابقه جوزانی گفته 
آمد، به این نتیجه می توان رسید که او شناخت 
خوبی از جامعه سنتی روستایی دارد؛ چه زمانی 
که  فیلم های معروفش مانند »شیر سنگی« و 
»در مسیر تندباد« را می ساخت و چه حاال که 
تقابل سنت و مدرنیته و برتری جویی مدرنیته را 

در این جوامع روایت می کند.
این فیلم رقابت کاندیداها که حاوی بی اخالقی 
و عــدم پایبندی به اصول انتخاباتی اســت و 
تــالش و نزاع بین مردم را بــرای رأی آوردن 
کاندیدای مورد نظرشــان به تصویر می کشد. 
روند و جهت گیری سیاسی فیلم نیز بیننده را به 
یاد قضایای سال های نه چندان دور می اندازد تا 
مخاطب تأمل کند که نباید شعارها و وعده های 

این طیف افراد را زیاد جدی بگیرد.
یکی از نقاط قّوت فیلم، مکان فیلم برداری یا به 
اصطالح لوکیشن فیلم است که مناظر بسیار 

زیبای طبیعت را به خوبی نشان می دهد.
در مورد بازیگــران این فیلم می توان به بازی 
استادانه علی نصیریان اشاره کرد که پیرمردی 
مغــرور و متعصب را در عین ســادگی ظاهر، 
زیرک و سّیاس بودن، به خوبی از آب درآورده 

است.
از دیگر بازیگران ایــن فیلم می توان به احمد 
مهران فر، حمید گودرزي )ســهراب(، گوهر 
خیراندیش )ننــه نبات(، فریبا متخصص )ننه 
حیات(، ســحر جعفري جوزانــي )ماهگل( و 
شهره لرستاني اشاره کرد. به گواه بینندگان این 
فیلم، شخصیت های تنابنده و مهران فر همانند 
»نقی« و »ارسطو« سریال »پایتخت« است 

و از این زاویه، بازی جدیدی را ارائه نداده اند.
بازیگــری حمید گــودرزی در ایــران برگر 
بســیار ضعیف و سطحی است و حتی در یک 
سکانس، با لهجه ای غیر از لهجه لری صحبت 

می کند که نقص پررنگی است. 
ســحر جعفــری جوزانــی در ایفــای نقش 
»ماهگل« اگرچه ایراداتی در ادای لهجه لری 
دارد، امــا بازی قابل قبولــی از خود به نمایش 

گذاشته است؛ چه آنکه انگار نقش »ژولیت«4 
را بازی می کند و دیالوگ های عاشــقانه را در 
بستری از طنز با حرکات و سکنات خود به منصه 
ظهور می گذارد. نگرانی  او برای ازدواجی است 
به لحاظ شــرعی و قانونی حالل، اما از حیث 
قوانین طایفه ای و قبیله ای، گناه آلود. ســحر 
جعفری جوزانی به انتقاد در مورد کلیشــه ای 
شدن بازیگری اش این گونه پاسخ می دهد که: 
بازیگری ام در فیلم »دعوت« و »ایران برگر« 
در نوع لهجه مشترکند و در شخصیت متفاوت.5  
نقش محســن تنابنده نیز همان طور که اشاره 
شــد، یادآور بازی او در ســریال »پایتخت« 
است، اما ویژگی های کمیک او، استعداد بسیار 
خوبش در تیپ ســازی و طنــز ذاتی و خاص 
در بازیگری اش، از او شــخصیتی قابل قبول 

ساخته است.
اما نکته مهــم در مورد این فیلــم که برخی 
از منتقدان بســیار بــه آن پرداخته اند، بحث 
شــوخی های رایج در این فیلم است که شاید 
ســطح توقع مخاطب خاص را برآورده نکند. 
برخی، ایران برگر را با فیلم های ضعیفی مانند 
ســه گانه »اخراجی ها« مقایسه کرده اند که 
برای خنداندن مخاطب به هر وسیله ای دست 

می زند. 
این فیلم به عالم سیاست نیز گوشه و کنایه ای 
دارد، در آنجا که به »امراهلل خان« در جلســه 
سیاســی که برای هواداران خود برگزار کرده، 
شلیک می شود و او در این مجال، خود را مظلوم 
می نمایاند؛ حال آنکه شــلیک کننده از طرف 
خودش است. انگار که فیلمساز بنا دارد روش 
برخی از سیاستمداران را به منازعات قومی در 

این روستا تسری دهد.
در آخر بد نیســت که تفاوت رأی منتقدان، در 
مورد فیلم را این گونه از نظر خواننده بگذرانیم 
که »مســعود فراســتی« منتقد سخت پسند 
ســینمای ایران، در مورد این فیلم می گوید: 
»ایران برگر، فیلم بدی است؛ بسیار بد، از یک 
فیلمساز معتبر و محترم. یک کمدی سخیف 
اســت که اجتماعــی می نماید، که نیســت. 
ســعی بســیار دارد که ما را یاد برخی حوادث 
انتخاباتی مان بیندازد و آن را به نقد بکشد، که 

نمی تواند...«.
اما به هر حال این فیلم، فیلمی عامه پسند است 

که میزان فروش آن، گواه آن است.

پی نوشت
1 . خبرگزاری فارس؛ 15 بهمن 1393.

31223/2mizanonline.ir/fa/content. 
3. همان.

4. يكى از نقش های نمايشنامه هملت.
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احداث مسجد 
در هشتاد دانشگاه ترکیه

 مساجد در دانشگاه های ترکیه به »نهاد 
و نه صرفــاً جایی برای عبادت« تبدیل 
می شوند. هدف از ســاخت مساجد در 
هشتاد دانشگاه  کشور، نزدیکی دولت به 
جوانان عنوان شــده اســت. منتقدان، 
دولت را به اسالمی  کردن خزنده  کشور 

متهم می کنند.
یکی از مقامات امور مذهبی در ترکیه از وجود طرحی برای ســاخت 
مســجد در دانشــگاه های سراسر این کشــور خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه »محمد گورمز« مدیر دفتر ریاست امور مذهبی 
ترکیــه، روز جمعه )21 نوامبر/ 30 آبان( اعالم کرد که در هشــتاد 
دانشگاه ترکیه، مساجد در حال احداث هستند. به گفته او از آن میان 
پانزده مسجد به روی نمازگزاران باز شده است و بیش از پنجاه مسجد 

در سال 2015 آغاز به کار خواهد کرد.
گورمز که با خبرگزاری آناتولی گفت وگو می کرد، افزود: »در کشور 
ما بیست میلیون فرد جوان هست و ما می خواهیم با همه آنها تماس 

داشته  باشیم«.
آنچه گورمز خبر آن را اعالم کرده، احتمااًل ناخشــنودی منتقدانی را 
بیشتر خواهد کرد که دولت رجب طیب اردوغان را به بسط خزنده آرا 

و افکار اسالمی در کشور متهم می کنند.
به گفته گورمز در هر یک از مســاجد داخل دانشــگاه های کشور، 
روحانی ای که دولت حقوق او را می پردازد حضور دارد تا به »مشکالت 
جوانان« پاســخ دهد و آنها را راهنمایی کند. او این مساجد را جایی 
خواند که جوانان در آنها »عشــق به خدا را در قلب هایشان احساس 

خواهند کرد«.
دولت ترکیه در ماه سپتامبر امسال همچنین داشتن حجاب را برای 
دانش آموزان دختر مقطع دبیرســتان آزاد کرد. احمــد داوداوغلو، 
نخســت وزیر ترکیه، همزمان با آغاز ســال تحصیلــی، لغو قانون 
ممنوعیت داشــتن حجاب در دبیرســتان های دخترانه را بخشی از 
سیاست حزب حاکم عدالت و توسعه، برای گسترش »آزادی« خواند.
احمد داوداوغلو گفت: »همه می توانند آن گونه که به نظرشان صحیح 
می آید، زندگی کنند.« در حالی داوداوغلو از بسط آزادی سحن گفت 
که دولت هم زمان دانش آموزان دختر را از داشتن آرایش، رنگ کردن 

مو، یا داشتن تتو و آویز کردن زیورآالت بر بدن منع کرد.

تبدیل مساجد به نهاد در دانشگاه ها
روزنامه حریت به نقل از گورمز نیز در گزارشی نقل کرد که اداره ریاست امور مذهبی 
ترکیه قصد دارد مســاجد را در دانشگاه ها به »نهاد و نه صرفاً جایی برای عبادت« 
تبدیل کند. گورمز در این باره گفت: »این مساجد نباید جایی باشند که پیش از ورود 

نمازگزاران باز شوند و بعد از رفتن آنها بسته شوند«.
پیش از این دفتر ریاست امور مذهبی ترکیه در آوریل امسال با گشایش یک مسجد 
در دانشــگاه آتاتورک ارزروم، توجه رســانه ها و مردم را برانگیخته بود. گورمز در 
مراسم گشایش این مسجد گفته بود که اداره تحت امرش در پی ساخت مسجد در 

بسیاری از دانشگاه های ترکیه است.
او افزوده بود که »عبادتگاه ها و دانشگاه ها همواره در طول تاریخ با هم بوده اند«. به 
گفته وی دانشگاه ها در طول تاریخ از داخل معابد بیرون آمدند  و معابد و دانشگاه ها 

تفکیک ناپذیرند.
منبع: دویچه وله

تالش دولت ایتالیا برای لغو قانون 
منع ساخت مسجد در شمال این کشور 

دولت ایتالیا قوانین جدید ساختمان سازی در منطقه 
»لومباردی« در شمال ایتالیا را که ساخت مساجد 
را بسیار دشوار می کند، برای تجدیدنظر به دادگاه 

قانون اساسی ارجاع می دهد.
به گزارش »شــیعه نیوز« به نقل از پایگاه خبری 
»IBTimes«، شــورای منطقه ای لومباردی که 
از سوی راســتگرایان رهبری می شود، در ژانویه 
گذشته قوانینی را به تصویب رساند که به موجب آن، 
ساخت مسجد را در لومباردی که پرجمعیت ترین 

منطقه ایتالیا است و شهر میالن، پایتخت اقتصادی ایتالیا، بسیار دشوار می کند. 
براســاس این قوانین جدید که به قوانین »ضد مسجد« معروف شده اند، هر کسی که به 
دنبال ســاخت یک مکان عبادی جدید برای پیروان دینی است که در ایتالیا به رسمیت 
شناخته نشــده، با فهرست مفصلی از الزامات و محدودیت ها از اندازه پارکینگ گرفته تا 

نمای خارجی ساختمان مواجه خواهد شد.
از آنجایی که اسالم تنها دین بزرگی است که در ایتالیا به رسمیت شناخته نمی شود، این 

قوانین جدید جمعیت مسلمانان این کشور را هدف گرفته است.
بر اساس این قوانین مقامات لومباردی همچنین می توانند برای ساخت هر مکان عبادی 

جدید در این منطقه رفراندوم برگزار کنند.
ماتئو رنتســی، نخست وزیر ایتالیا که به خاطر این قوانین تبعیض آمیز مورد اعتراض قرار 
گرفته  بود، از تصمیم رم برای ارجاع این قوانین به دادگاه قانون اساســی ایتالیا به منظور 

تجدید نظر در آنها خبر داد.
این تصمیم با اعتراض شدید »ماتئو سالوینی«، سیاستمدار اسالم ستیز ایتالیایی مواجه 

شد که ریاست حزب راستگرای لیگ شمالی را بر عهده دارد.
بنا بر نتایج نظرسنجی مؤسسه تحیقاتی پیو که در ماه ژانویه برگزار شد، مردم ایتالیا در میان 

کشورهای اروپای غربی، بیشترین نگرش منفی  را به مسلمانان دارند.
هشتاد درصد جمعیت ایتالیا کاتولیک هستند و مسلمانان حدود دو میلیون نفر از جمعیت 

این کشور را تشکیل می دهند.
ایتالیا در سال 1984 میالدی با امضای قراردادی با واتیکان، قانون شناخته شدن مسیحیت 
به عنوان دین رسمی این کشور را لغو، آموزش اجباری دین در مدارس را تعطیل و قانون 
آزادی دینی را اتخاذ کرد و دیگر ادیان را به صورت رسمی پذیرفت. اما اسالم خارج از این 
چارچوب قرار داده شــد و به دلیل به رســمیت شناخته نشدن این دین، پیروان آن در این 

کشور از بسیاری از حقوق محروم مانده اند.
منبع: ایکنا

آتش  زدن مسجدی در سوئد 
پنج زخمی به جای گذاشت

در نخســتین روز کریسمس، مسجدی در شهر اسکلیســتونا در نود کیلومتری 
پایتخت ســوئد، طعمه حریق عمدی شــد. به گفته یک شاهد عینی فردی مواد 
آتش زا را درون مســجد پرتاب کرد و گریخت. از بین بیســت نمازگزار حاضر در 

مسجد، پنج نفر زخمی شده اند.
ظهر پنجشنبه )25 دســامبر/4 دی(، مسجدی در یک منطقه مسکونی در شهر 
اسکیلســتونا آتش گرفت. در این آتش سوزی که به گفته شهود عینی و مأموران 

پلیس، عمدی بوده است، پنج نفر مجروح شده اند.
در زمان حریق، بین پانزده تا بیست نفر در مسجد حضور داشته اند. مجروحان این 
واقعه دچار سوختگی و عوارض تنفسی ناشی از دود هستند که به بیمارستان منتقل 

شده اند.
پلیس ســوئد پرونده ای در این باره تشکیل داده و در جستجوی عامل حمله است. 

این مسجد محل دید و بازدید جامعه سومالیایی های شهر بوده است.
شهر اسکیلســتونا در نود کیلومتری استکهلم قرار دارد و جمعیت آن 65000 نفر 

است.
این حریق در زمانی روی داده که بحث هایی جدی در ســوئد دربارة سیاست های 

پذیرش مهاجر در گرفته است.
احزاب دست راســتی همچون حزب »دمکرات های ســوئد« روزبه روز قوی تر 
می شوند و از دولت می خواهند شمار پذیرش پناهجویان را نود درصد کاهش دهد. 
در مقابل احزاب لیبرال خواســتار آن هستند که میزان پناهجویان در همین رقم 

کنونی باقی بماند.
سوئد و آلمان باالترین میزان متقاضیان پناهندگی در اروپای غربی را دارند. سوئد با 
جمعیت 6 / 9 میلیون نفری دارای یکی از آزادترین قوانین مرتبط با مهاجرت است. 
طبق پیش بینی اداره مهاجرت سوئد، شمار پناهجویان در این کشور در سال 2015 

بین 80 تا 105 هزار نفر خواهد بود.

شبستان  اخبار مسجد

مسجــــد
شمـاره185
خــــردادماه
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مسابقه پیامکی
ــزه ـــ باجایــ

بــرای ارســال بعد از تکمیــل، این فــرم را از فضای هاشــورخورده 
جــدا کــرده و بــدون پاکــت پســتی و الصــاق تمبــر و صرفــا بــا تــا 

کــردن از محــل نقطه چیــن در صنــدوق پســتی بیاندازید.

خواننده محترم!
اهتمــام شــما در تکمیــل ایــن فــرم و ارســال نظــرات خــود، قطعا 
نشــان راه مــا در طریــق ارتقــای همــه جانبــه نشــریه خواهــد بود.

مسجدشماره185






